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

Č. j.: KV/SÚ/958/2021/8317/ZK Bratislava 07.05.2021

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podl'a ustanovenia
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v'znení
neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon), v spojení s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z.
o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný. ppriadok a bývanie a o zrnene a doplnení zákona č. 50/ 1976 Zb.
o úzeínnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znenf neskorších predpisov, v nadv?osti na ustanovenie § 7a
ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
vznení neskorších predpisov, (ďalej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy,
v nadvCnosti na ustanovenia § 2 písm. e) a § 4 óds. 4 zákona č. 41 6/200 1 Z. z. o prechode niektorých pósobností z
orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znenf neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej
časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste SR Bratislavy, v konaní podl'a ustanovenia § 66 stavebného
zákona v spojenf s ustanovenítn § 69 stavebného zákona a podl'a ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 zb.,
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok), predlžuje

platnost' stavebného povolenia

vydaného pod č. KV/SU/ 1 864/20 l 8/ 1 6364/ZK zo dňa 05. 10 .2018, právoplatné dňa 12. 11.2018, na zrnenu
dokončenej stavby :

názov stavby: ,,Stavebné úpravy v byte ě.73, na 7.posch., bytový dom ul. Kresánkova 11, 841 05 Bratislava"

stavebník: Nazar Ivanov, ul. Kresánkova 11, 841 05 Bratislava
Olena Dmytryshyn, ul. Kresánkova 11, 841 05 Bratislava

miesto stavby: byt ;c. 73 na 7. posch. v bytovom dome úl. Kresánkovg 11, 841 05 Bratislava, parc.
č. 1426/488,489,490 bytový dom je vedený so súp. č. 3346, k.ú. Karlova Ves,
ul. Kresánkova 9,1l,13, Matejkova 1, Bratislava

účel stavby: zlepšenie podmienok bývania

projektovú dokumentáciu vypracoval: spoločnosť GALAXIA spol. s r.o., Furdekova 13, 85104 Bratislava,
Ing. Kamil Molnár, autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika stavieb v 05/20 18

stručný popis stavby: Predmetom stavby sú stavebné úpravy v byte v rozsahu: odstránenie jestvujúcich
balkónových dverí a okna, zasklenie balkóna, ktoré bude kotvené do monolitického železobetónového zábradlia,
bočných mosných stien a monoiitického železobetónoÝého prekladu nad oknom. Ďalej sa prevedie do obvodovej
steny pójdu okenný otvor íozmerov 1000/700 imn pod jestvujúcom vencom, výšky 250 mm. Návrh posúdenia
realizácie uvažovaných úprav, kotvenia zasklenia a výplne okna je riešený v priloženom projekte statického
posudku, ktorý je nutné dodržať.

Platnosť stavebného povolenia sa predlžuje do termínu : 31.12.2022
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Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa
04.1l.2020, žiadost' o vydanie predÍženia platnosti stavebného povolenia č. KV/SU/1864/2018/16364/ZK zo dňa
05.10.2018, právoplatné &a 12.ll.2018 na uvedenú stavbu :,,Stavebné úpravy v byte č.73, na 7.posch., bytový
dom ul. Kresánkova 11, 841 05 Bratislava': od stavebníka Nazar Ivanov, ul. Kresánkova 11, 841 05 Bratislava,
Olena Dmytryshyn, ul. Kresánkova 1l, 841 05 Bratislava. Miestom stavby je byt č. 73 na 7. posch. v bytovom
dome ul. Kresánkova 11, 841 05 Bratislava, parc. č. 1426/488,489,490 bytový dom je vedený so súp. č. 3346, k.ú.
Karlova Ves, ul. Kresánkova 9,1l,13, Matejkova'l, Bratislava. Stavebník oznámil stavebnému úradu, že so
stavebnými prácami nemóže začat' do dvoch rokov odo dňa, ked' rozhodnutie nadobudlo právoplatnost' a požiadal
o predÍženie-jeho platnosti. Dóvodom žiadosti t»ola pandemická situácia spósoberiá s ochorením COVID-19, ktorá
odročila plánované začatie stavebných prác.

Dňom podania žiadosti, stavebný úrad poshipujúc podl'a ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona začal
stavebné konanie opovolení predÍženÍa platnosti-stavebného povolenia 'predmehiej stavby, čo vsúlade s
ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona, z dóvodu vel'kého počhi účastníkov konania oznáínil známym
účastníkom konania forínou verejnej vyhlášky listom č:,. KV/SU/958/2021/2601/ZK zo dňa 02.02.2021. Súčasne
v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebnéhó zákona upustil odústneho pojednávania amiestneho zist'ovania
z dóvqdu, že pomery stavby sú mu dobre znáíne a žiadosť poskytla dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej
stavby. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona určil, že námietky móžu účastníci
konania uplatnit' do 7 pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného oznáínenia na tunajšom úrade a upozornil
účastníkov konania, že na neskoršie podané námietky a pripomienky nebude prihliadať. V konaní si neuplatnili
náínietky a pripomienky žiaói účastníci konania.

Stavebný úrad posúdil dóvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože predpoklady, za ktorých bolo
stavebné povoleríie vydané, zostali nezmenqné, vyhovel žiadosti o predÍženie jeho platnosti.

Všetky ostatné ustanovenia a po?ienky uvedené v stavebnom povolení na zmenu dokončenej stavby
č. KV/SU/ l 864/20 l 8/ 1 6364/ZK zo dňa 05.lO.2018, právoplatné dňa 12.ll.2018, zostávajú v platriosti.

Pouěenie

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podať odvolanie na tunajšom úrade, ktorý
rozhodnutie vydal, do 15 *í' odo ňa jeho domčenia, v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku. Ak tunajší
stavebný úrad sáín nerozhodne o odvolaní, rozhohe o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a
bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpanf riadnych opravných
prostriedkov nadobudne právoplatnosť, je možné preskúmať súdom podl'á príslušriých ustanovení Správneho
súdneho poriadku.
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Doručí sa :

- účastníkom konania verejnou vyhláškou :
1. Nazar Ivanov, ul. Kresánkova Il, 841 05 Bratislava
2. Olena Dmytryshyn, ul. Kresánkova 11, 841 05 Bratislava
3. vlastníci bytov v bytovom dome ul. Kresánkova 9-13, 841 05 Bratislava, podl'a LV č. 3550, súp. č. 3346, ktorý

sa nachádza na parc. č. }426/488,489,490, k.ú. Karlova Ves
4. GALAXIA spol. s r.o., Furdekova 13, 851 04 Bratislava (projektant)
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- na vedomie (nemá účinky doruěenia) :
5. Nazar Ivanov, ul. Kresánkova 1l, 841 05 Bratislava
6. Olena Dmytryshyn, ul. Kresánkova 1l, 841 05 Bratislava
7. GALAXIA spol. s r.o., Furdekova 13, 851 04 Bratislava (projektant)
8. EPROMA s.r.o., H. Meličkovej l/E, 841 05 Bratislava (správca) - so žiadost'ou o vyvesenie

a zvesenie vere5nej vyhlášky

- na vedomie MČ :
9. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka
10. spis 2x
ll.a/a

Potvrdenie ďátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškpu a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti
Braíislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, posledný deň vyvesenia je dňom doručenia
rozhoóutia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke: www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia: i, f > ) ý
Pečiatka a podpis:
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Dátum doručenia:

Pečiatka a podpis:
Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

3


