
MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SÚ/492/2020/10314/AF Bratislava 10.06.2020

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad") podl'a § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podl'a § 7a ods. (2)
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o lílavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov a podl'a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, podl'a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok"), rozhodujúc podl'a § 88 ods. (1) písm. b)
v spojení § 88a ods. (2) a (6) písm. a) stavebného zákona

nariad'uje
odstránenie zmeny časti stsvby

vlastníkovi ěasti stavby: Ing. Vlasta Amosová, Kolískova 2, 841 05 Bratislava (d'alej len
,,vlastnÍk");

názov ěasti stav.by: ,,Byt č. 0-1009 v bytovom dome na ulici Pribišova ě. 4 v Bratislave ";

miesto stavby: v byte č. O-1009 na 10. poschodí v bytovom dome na ulici Pribišova č. 4
v Bratislave, stavba so súpisným číslom 3083, pozemok registra CKN
parcelné číslo l 669/ 107, katastrálne územie Karlova Ves;

struČný popis: - odstránenie priečky ,,B"- medzi kuchyňou a spálňou-7,
- odstránenie priečky ,,C"- medzi halou a obývacou izbou,

ktoré vlastník časti stavby uskutočnil bez príslušného povolenia stavebného úradu,
a to v lehote do.60 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad zároveň vylučuje odkladný účinok výkonu stavebných prác, nakol'ko čast' stavby
bytového domu - byt č. O-1009 v bytovom dome Pribišova 4 v Bratislave móže ohrozit' život alebo
zdravie os8b, prípadne m6že spósobit' značné majetkové škody vlastníkom susedných bytov.

Podmienky pre odstránenie nepovolených stavebných úprav - pre odstránenie zmeny časti
stavby - odstránených priečok:
1. Odstránenie zrneny časti stavby - dobudovanie póvodných stien ,,B" a ,,C" do póvodného stavu

bude v celom rozsahu.

2. Vlastník časti stavby je povinný písomne oznátnit' tunajšiemu stavebnému úradu termín začatia
prác na odstránení zmeny časti stavby.

3. Vlastník stavby je povinný písomne oznámit' tunajšiernu stavebnému úradu terínín ukončenia
prác na odstránení zrneny časti stavby.

4. Vlastník stavby nahlási tunajšiemu stavebnému úradu názov oprávnenej organizácie, ktorá bude
odstraňovat' zmenu časti stavby. Vprípade, že bude vlastník odstraňovat' zmenu stavby
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svojpomocou, uviest' meno a adresu oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávat' odborné vedenie
prác spojených s odstraňovaním zrneny časti stavby.
Vlastník stavby - p«'vodca odpadu bude nakladat' s odpadom, ktorý vznikne počas
odstraňovania stavby, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a v znení a doplnení
niektorých zákonov v súlade so všeobecne záváznými predpismi vydanými na jeho základe.
Zmena časti stavby sa musí odstraňovat= tak, aby nebola ohrozená stabilita iných častí stavby,
bezpečnost' osób, a aby okolie nebolo touto činnost5ou obt'ažované nad prípustnú miem.
Pri odstraňovaní zmeny časti stavby je potrebné dodržiavat' ustanovenia v zmysle SÚBP č.
59/1982 Zb. o ochrane života a vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach.

8. Vlastník odstraňovanej zmeny časti stavby je povinný dbat' na to, aby pri prácach
naodstraňovaní zmeny stavby nedošlo k sp6sobeniu škód na cudzích nehnuternostiach a
majetku.

9. Maximálne znížit' prašnost' pri manipulácii s odpadom a jeho odvozom.
10. Náklady spojené s odstraňovaním zmeny časti stavby znáša jej vlastník.

5.

6.

7.

V konaní o nariadení odstránenia časti stavby neboli v zákonom stanovenej lehote vznesené
námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Odóvodnenie

Na základe podnetu bo} dňa 09.06.20l7 na mieste stavby vykonaný štátny stavebný dohl'ad
(d'alej len ,,ŠSD") povereným zamestnancom stavebného úradu. Pri výkone ŠS-D bolo zistené, že
v predmetnom byte boli uskutočnené stavebné úprávy bez príslušného povolenia stavebného úradu.
Zistene' skutočnosti na mieste stavby:
Stavebné práce uskutočňované v predmetnom byte:
- výrnena omietok, podláh, rozvodov elektroinštalácie,

sú považované za udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.
- odstránenie troch priečok:

* priečka ,,A" - rnedzi predsieňou a kuchyňou,
* priečka ,,B"- medzi kuchyňou a spálňou-7,
* priečka ,,C"- medzi halou a obývacou izbou,

- na loggii ,,2" so vstupom zo spálne-6 chýba zábradlie,
- zasklenie loggie ,,1 " s umiestnením plastového trojokna na novo vymurovaný parapet,
7 v predrnetnom byte sa nachádza množstvo stavebného materiálu.

Vlastníka predmetného bytu, Ing. Vlastu Amosovú, Kolískova 2, 841 05 Bratislava (d'alej
len ,,stavebnfk resp. vlastník bytu"), zastupoval splnomocnený zástupca Ing. Pavol Amos, Pribišova
4, 841 05 Bratislava (ďalej len ,,zástupca vlastníka bytu"), ako je uvedené-aj v zázname ŠSD, ktorý
zároveň aj vlastnomčne podpísal ako zástupca vlastníka.

Zástupca vlastníka bytu uviedol, -že stavebné úpravy audížiavacié práce uskutočnené
v predrnetnom byte v rozsahu: výmena omietok, podláh, rozvodov elektroinštalácie, odstráneriie
priečky ,,A': zasklenie loggie ,,l" - medzi vstupnou chodbou bytu a kuchyňou, boli uskutočnené
na základe súhlasu stavebného úradu v roku 2002.

Zástupca vlastníka bytu d'a}ej uviedol, že priečka ,,c"- medzi halou a obývacóu izbou bola
odstránená už pred tým ako vlastník bytu kúpil predmetný byt.

Zasklenie loggie ,,1" s urniestnením plastového trojokna na novo vymurovaný parapet bolo
uskutočnené na základe súhlasu stavebného úradu sohlásenými stavebnými úpravami č.
KV/SU/3320/2014/14715/KK zo dňa 30.lO.2014.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves prijala dňa l'».07.20l7 elektronickou poštou
od predsedkyne Spoločenstva vlastníkov bytov Pribišova 4 predmetného bytového domu oznárnenie
o dorobení stavebných prác na predmetnom bytovom dome, v ktorom bolo okrem iného uvedené,
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že na lodžii (lodžii ,,2") v predmetnom byte bola realizoyaná predná lodžiová doska so zábradlím
bez predsunutia nosníka, čím bola oďstránená závadá na stavbe vo forrne chýbajúceho zábradlia
na loggii ,,2" so vstupom zo spálne-6.

Orgán ŠSD vyhodnotil stavebnú úpravú - odsíránenie priečok ,,B" a ,,C" ako závadu na stavbe
a v súlade s § 102 ods. (1) stavebného zákona vyzval stavebníka resp. vlastníka bytu aby predložil
vlehote do 30.09.2017 statické posúdenie vypracované oprávnenou osobou, že predmetríou
stavebnou úpravou nevznikol zásah do nosnej konštmkcie predrnetného bytového domu, vrátane
posúdenia vplyvov tiaže stavebného materiálu na nosnú konštmkciu predmetnej stavby.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves prijala dňa 02.10.2017 od zástupcu vlastníka bytu
doplnenie podnetu na výkon ŠSD-Statické posúdenie síavby, ktoré vypracoval v termíne 04/2002
autorizovaný stavebný inžinier Ing. Arpád Baláž, reg. č. 0611 *A*3-1, Statika stavieb.

Predložené statické posúdenie nebolo dostatočným podkladom pre posúdeniepredmetnej
veci, nakorko nebolo predložené kompletné, boli vňom vynechané informácie potrebné
preposúdenie predmetnej veci, apreto nebolo možné spol'ahlivo vyhodnotit', či predmetnou
stavebnou úpravou nevznikol zásah do nosnej konštrukcie stavby, ktorý má vplyv na stabilitu
konštrukcie predmetného bytového domu. V zmysle vyššie uvedeného stavebný úrad nemohol
vyhodnotit', či prípadným zásahom do nosných konštrukcii stavby nedošlo k zásahu do spoločných
častí bytového domu. V predloženom statickom posúdení taktiež chýbalo posúdenie vplyvov tiaže
stavebného materiálu na nosnú konštmkciu predmetnej stavby.

Orgán štátneho stavebného dohradu na podklade doplneného podnetu v záujme zabezpečenia
ocmany verejného záujmu, ako aj práv a právom chránených záujmov spoluvlastníkov predmetnej
stavby bytového domu, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny a z vlastností
stavby pri je3 užívaní a vzmysle § 102 ods. (1) staÝebného zákona vyzva} výzvou č.
KV/SU/1937/2017/17969/HK zo dňa 24.10.2017 stavebníka resp. vlastníka bytu, aby
bez zbytočného odkladu, najnesk«"r do 30 dní od domčenia tejto výzvy, predložil kompletné statické
posúdenie vypracované oprávnenou osobou, že predmetnou stavebnou úpravou nedošlo k zásahu
do nosnej konštrukcie predmetného bytového domu, vrátane posúdenia vplyvov tiaže stavebného
materiálu na nosnú konštrukciu predmetnej stavby.

Vzhradom na to, že vlastník bytu nedoplnil požadované doklady v stanovenej lehote orgán
ŠSD postúpil podnet stavebnému úradu a stavebný úrad podl'a § 88a ods. (1) a v súlade s § 88 ods.
(1) písm. b) stavebného zákona začal konanie z vlastného podnetu o dodatočnom povolení resp.
oodstránení zmien časti stavby a oznámil účastníkom konania listom č.
KV/SU/2171/2018/16465/HK zo dňa 12.10.2018 začatie konania z vlastného podnetu
o dodatočnom povolení resp. o odstránení zínien časti stavby a súčasne vyzval stavebníka resp.
vlastníka bytu, napodanie žiadosti ododatočné povolenie zmien časti stavby spredpísanými
náležitost'arni a konanie prerušil rozhodnutím podl'a § 29 ods. (l) správrieho poriadku.

Stayebný úrad do dnešného dňa neeviduje od stavebníka resp. vlastníka bytu, žiadost'
o dodatočné povolenie zmeny časti stavby s požadovanými podkladmi uvedenými vo výzve č.
KV/SU/2171/2018/16465/HK zo dňa 12.10.20!8 anásledne aj vo výzve II. č.
KV/SU/28/2019/1869/HK zo dňa 28.01.20l9 a výzve III. č. KV/SU/28/2019/7331/HK zo dňa
09.04.2019, ktorými stavebný úrad opátovne vyzýval stavebníka na predloženie požadovaných
podkladov. Stavebník v lehote stanovenej stavebným úradom dostatočne nepreukázal základnú
požiadavku stavby na mechanickú odolnost' astabilitu staÝby, taktiež stavebný úrad nemal
preukázané, že nedošlo k zásahu do spoločných častí bytového domu.

Podra § 18 ods. (2) správneho poriadku pokiar sa konanie začína na podnet správneho
orgánu, je ?conanie začaté dňom, ked' tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.

Vzhl'adom na vyššie uvedené stavebný úrad podl'a § 88 ods. (1) písm. b) a 88a ods. (2) a (6)
písm. a) stayebného zákona oznámil účastníkom konania začatie konania o nariadenf na odstránenie
zíneny časti stavby pod č. KV/SU/492/2020/2575/HK zo dňa 30.Ol.2020 a v súlade s ustanovením
§ 33 ods. (l) a (2) správneho poriadku a podra § 27 ods. (1) správneho poriadku určil, že námietky
mohli účastníci konania uplatniť najneskór v lehote do 7 pracovných dní odo dňa domčenia
oznámenia o začatí konania a zároveň účastníkov koriania upozo.ínil, že sa na neskór podané
námietky nepriMiadne.
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Vkonaní neboli vzákonom stanovenej lehote vznesené nárnietky účastníkov konania
ani dotknutých orgánov.

Podťa § 88 ods. 1) síavebného zákona (cit.):
(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie

a) závadnej stavby ohrozufi:tcej život alebo zdravie osób, pokžar ju nemožno hospodárne
opraviť,

b) stavby postavenej bez stavebného povqlenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného .
oznámenia stavebného úradu podra § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásit','
odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, ked' dodatočné povolenie stavby nie je
v rozpore s verejným záujmom,

c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3); .
d) dočasnej stavby, pri ktorej 7iplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na íctorý bola

zriadená.

Podl'a § 90 ods. 3) stavebného zákona'(cit.):
(3) Podmienkami rozhodnutia o odstránení stavby stavebný úrad zabezpečí najmá

a) dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
b) dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov,
c) ochranu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania,
d) vykorianie prác pri odstránení stavby na to oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou

osobou; pri stavbách, ktoré nebude odstraňovat' takáto osoba, určí osobu, ktorá bude
zabezpečovat' odborný dozor nad prácami.

Na základe vyššie uvedeného rozhodol tunajší stavebný úrad tak, ako je uvedené Ýo výroku
rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku m«žu účastníci konmia
podat' odvolanie na tunajšom stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa
jeho domčenia. Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný
úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadriych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je moié preskúmat' súdom.

Á
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Doruěí sa

I. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
Ing. Vlasta Arnosová, Kolískova 2, 841 05 Bratislava (stavebník a vlastník bytu)
Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby so súpisným č. 3083, list vlastnfctva č. 3470,
katastrálne územie Karlova Ves

II. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám:
1. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1
2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova č. 46, 832 05

Bratislava

III. Doručí sa so žiadost9ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
3. Spoločenstvo vlastníkov bytov Pribišova 4, 841 05 Bratislava - so žiadost'ou o '?esenie rozhodnutia

v bytovom dome na obvyklom mieste
4. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 - so žiadost'ou

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

IV. Na vedomie (nemá právne účinky doruěenia):
5. Ing. Vlasta Amosová, Kolískova 2, 841 05 Bratislava (stavebník a vlastník bytu)
6. Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby so súpisným č. 3083, list vlastníctva č. 3470,

katastrálne územie Karlova Ves
Mestská čast' BratisÍava - Karlova Ves - starostka
spis - 2x
a/a - 2x

7.
8.
9.

Verejná vyhláška

Táto písomnost' sa domčuje verejnou vyhláškou a vyvesf sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ BratislavaLKarlova Ves. Za deň domčenia sa povaije 15. deň vyvesenia.
Zároveň sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

0,!,0?.lo:lo, J30ýlb!í»,

Dátum doručenia: DátiÍm zvesenia

z úradnej tábule:
Pečiatka a podpis
4@, oý, lúb

"!Í::il.'íŮií ,:bh? 6i.iiisidva-k4íiha Ves7u
?-ii'líll'ollií' iJťSlníléÍlO konania 3

Sl:ivel')nai'ili pOll?aďku
i?)41íl, 5.v, Fíamiška C- 3
Br!:1 62 Bralisiava 4

íV)U3itSka Ca&l tlFatiSlaViAv'!'I'vm Ves
g(Idelenie iízernného konaiía a

slavebného poíiadku
Nám. sv. Františka č. 8
842 62 Brabslava 4

s

ívlí:íííSk;l časf BrJisiava-Kai
ru

oddelenie uzemného konania a
síaveOného poi'iadku

Nam. sv. Framíška č. d
842 62 Bíatislava 4

i

Vybavuje: Anna Feketeová, 02/ 70711 318, anna.feketeova@karlovavesÁ
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