MESTSKÁ ČÁSŤ BRATISLÁVÁ - KÁRLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
č. KV/SÚ/32/2021/11009/AF

Bratislava, dňa 22.06.2021

2. výzva na odstránenie nedostatkov podania
Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný

úrad") podra § 117 ods. (l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom póriadku,
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadv:nosti na § 7a písm. i) zákona č.
377/1990 Zb. ohlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, vznení neskorších predpisov

(d'alej len ,,zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadv?osti
na § l písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v nadv?osti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
v znení neskorších predpisov a podra § 19 ods. (3) v znení neskorších predpisov (4'alej len ,,správny

poriadok"), podra § 88 ods. (l) písm. b) v súčinnosti s § 88a ods. (l) a ods. (7) stavebného zákona
opakovanie vyzýva
stavebníka:

vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, Staré grunty 26 A, B, C, D, E, F, G, H v Bratislave,
(d'alej len ,,stavebník");

v zasťúpení:

IMMO Service Group, s.r.o., Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava,

IČO: 36 740 012, (d'alej len ,,zástupca stavebnflca");
stavby s názvom: ,,Realizácia stavebných úprav a stavebných prác";
v časti stavby: bytového domu Staré grunty 26 - A, B, C, D, E, F, G, H v Bratislave;

miesto stavby: čast' nebytového priestom č. ,,GH" na 1: podzemnom podlaží vo vchode Staré
grunty 26 A v Bratislave, bytového domu Staré grunty 26 - A, B, C, D, E, F, G,
H v Bratislave, súpisné číslo 3586, pozemok parc. č. 2920/58 k.ú. Karlova Ves;
aby najneskór v lehote do í20 dní odo dňa domčenia tejto výzvy predložil tunajšiemu stavebnému
úradu podklady potrebné k vydaniu rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, podl'a § 8 a § 9
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona (d'alej ,,vyhláška č. 453/2000 Z. z.") najmu:
súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, Staré grunty 26 - A, B, C, D,
E, F, G, H v Bratislave, v zmysle § 14b ods. (2) písm. e.) Zákona Národnej rady Slovenskej
*

republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (d'alej len ,,zákon č.
182/1993 Z. z.") dvojtretinovej váčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov anebytových
priestorov v dome;
*

splnomocnenie na zastupovanie stavebníka;
l

*

preukázanie splnenia zistených nedostatkov, pripomienok aupo,7ornení, ktoré sú uvedené
v,,Odbornom stanovisku kprojektovej dokumentácii stavby č. 1416/1/2021" Technickej
inšpekcie, a.s., zo dňa 07.05.2021 (cit.):
2.1 Projektová dokumentácia neobsahuje súhrnmt technickú správu - rozpor s § 9 vyhl. č.
453/2000 Z.z.

2.2 VPD uvádzaná vyhláška č. 374/1990 Zb. na zistenie BOZP pri stavebných prácach je
zrušená a nahradená vyhláskou 14 7/2013 Z.z.
Stavebný úrad žiada stavebníka o uvedenie správcu bytového domu (názov, adresa).

Ak predložené podklady a stanoviská nebudú postačovat' k riadnemu posúdeniu žiadosti
z hradiska záujmov sledovaných v správnom konaní, rm5že stavebný úrad určit' rozsah, spósob a
lehotu ich doplnenia.
Stavebný úrad bude v konaní pokračovať podra § 29 ods. (4) správneho poriadku afž
po doplnení podania, najnesk«"r v stanovenej lehote.
Pokial' je konanie prerušené lehoty podra § 29 ods. (5) správneho poriadku neplynú.
Podra § 88a ods. (2) stavebného zákona, ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží
v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom,
stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
)

Vlastnílkrni bytovej budovy na ulici Star: grunty 26 - A, B, C, D, F,, F, G, H v Bratislave,
súpisné číslo 3586, sto3acej na pozemku parc. č. 2920/58 k.ú. Karlova Ves, sú vlastníci bytov
a nebytových priestorov, tak ako je uvedené vo výpise z listu vlastníctva č. 4577.

Stavebný úrad pod č. KV/SÚ/32/2021/5875/AF zo dňa 18.03.2021 začal konanie
zvlastného podnetu o dodatočnom povolení resp. o odstránení stavby, vyzval stavebníka
na doplnenie a súčasne rozhodnutím premšil konanie o dodatočnom povolení (resp. o odstránení)
stavby.
Stavebný úrad obdržal dňa 15.04.2021 žiadost' o vydanie dodatočného stavebného povolenia
vyššie uvedenej stavby. Stavebník svoje podanie čiastočne doplnil dňa 09.06.2021. Predložená
žiadosť spolu s prílohami neposkyhije dostatočný podklad pre vydanie požadovaného rozhodnutia,
a preto tunajší stavebný úrad vyzýva stavebníka na doplne:nie podania v stanovenej lehote. Zároveň
stavebný úrad určuje stavebníkovi primeranú lehotu na doplnenie, pričom ho poučil o dósledkoch
nedoplnenia podania.
Stavebný úrad zároveň upozorňuje stavebníka, že výzva s rozhodnutím o prerušení konania

č. KV/SÚ/32/2021/5875/AF zo dňa 18.03.2021 ostáva nad'alej v platnosti a súčasne táto 2. výzva
na doplnenie podania tvorí neoddeliternú súčast' vyššie uvedenej výzvy s rozhodnutím o prerušení
konania.

Správny orgán je povinný poskytnút' pomoc a poučenie, aby úč@stník konania v konaní
neutrpel ujmu, pre neznalost' právnych predpisov. Na odstránenie nedostatkov správny orgán je
poviriný poskytnút' účastníkovi konania primeranú lehotu.
Stavebný úrad bude v predmetnej veci d'alej konat' v zmysle § 29 ods. (4) správneho
poriadku, p'o predložení dokladov v stanovenej lehote, t.j. ked' pominú prekážky, pre ktoré sa
konanie premšilo.
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I. Doručí sa formou verejnei vyhlášky:
vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Staré gmnty 26 - A, B, C, D, E, F, G,
H v Bratislave, právnické alebo fyzické osoby, ktorýqh vlastnícke alebo iné práva k pozemku
parc. č. 2920/58 k.0. Karlova Ves a stavbe na ňom, vrátane bytov a nebytových priestorov,
ktoré móžu byt' konaním priamo dotknuté, vzastúpení IMMO Service Group, s.r.o.,
Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava

n. Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

so žiádost'ou o vyvesenie verejríej vyhlášky na úradnej tabuli
III. Na vedomie:

2. IMMO Service Group, s.r.o., Tomášikova 50/E, 83104 Bratislava
3. Mestská časť Bjatislava - Karlova Ves - starostka

4. spis - 2x
5.a/a-2x

Verejná vyhláška
Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa ria dobu 15 dní na úradnej tabuli

Miestneho úradu MČ BratislavaSKarlova Ves. Za deň domčenia sa považuje 15. deň vyvesenia.
Zároveň sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk
Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

Dátum doručenia:

05. 4f k,,ó f .

Dátum zvesenia

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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