
M?ESTSKA ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Číslo : KV/SU/21 76/201 7/20727/ZK Bratislava 22.11.2017

Začatie konania z vlastného podnetu o dodatočnom povolení resp. o odstránení stavby
a výzva na predloženie dokladov s rozhodnutím o prerušení konania

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podl'a
e) 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 83 7a ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej
rady č. 3 77/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podl'a
čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podra § 88a ods. (1) a v súlade s § 88 ods. (1)
písm. b) stavebného zákona v nadváznosti na ustanovenie § 18 ods. (2) zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok"),

zaěína konanie z vlastného podnetu o dodatoěnom povolení resp. o odstránení stavby

názov stavby: ,,Úprava terasy pred prevádzkou pri bytovom dome na ulici Majerníkova ě. 19,
Bratislava?

Espere s.r.o., Majerníkova č. 17, 841 05 Bratislava
čast' spevnenej plochy pred bytovým domom na ulici Majerníkova č. 19 v Bratislave,
pozemok registra ,,C" parcelné číslo 1669/70, k. ú. Karlova Ves, list vlastníctva č. 46
a pozemok parcelné číslo 1651/3, k. ú. Karlova Ves, list vlastníctva č. 393 7

účel stavby: vonkajšie sedenie k pril'ahlej prevádzke

stavebník :

miesto stavby :

Na základe podnetu bol dňa 20.07.20l7 na mieste stavby vykonaný štátny stavebný dohl'ad (d'alej len
,,ŠSD") povereným zamestnancom stavebného úradu. Pri výkone ŠSD bolo zistené, že na časti spevnenej
plochy pred pril'ahlou prevádzkou boli zrealizované stavebné úpravy, ktoré tvoria terasu za účelom
zabezpečenia vonkajšieho sedenia, bez príslušného povolenia stavebného úradu a to najmá v rozsahu:

odstránenie póvodnej dlažby, čiastočne aj podkladových betónových vrstiev
uloženie novej dlažby, osadenie oporného múrika z palisád, osadenie obrubníkov arealizácia
bezbariérovej úpravy, osadenie odvodňovacích žl'abov

Vzhl'adom na zistené skutočnosti stavebný úrad podra § 88a ods. (1) a v súlade s § 88 ods. (1) písm. b)
stavebného zákona začína konanie z vlastného podnetu o dodatočnom povolení resp. o odstránení časti
stavby.

Podra § 54 stavebného zákona:
,, Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa móžu uskutočňovat' iba podťa stavebného povolerúa alebo
na základe ohlásenia stavebnému úradu."

Podl'a § 55 ods. (1) stavebného zákona:
,,Stavebné povolenže sa vyžaduje, pokiar tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy
neustanovujú inak, prí stavbách každého druhu bez zretera na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas
trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najma prj prístavbe, nadstavbe a prj
stavebných úpravách."

Podra e) 88a ods. (1) stavebného zákona:
,,Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne
z vlastného podnetu konarúe a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že
dodatočné povolerúe rúe je v rozpore s verejnýmj záujmami chránenýmž týmto zákonom, najma s ciel'mi
a zámermi územného plánovania, a osobitnýmž predpžsmi."
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Podl'a § 88a ods. (7) stavebného zákona:
,,Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzt'ahujů ustanovenia § 58 až 66 stavebného
zákona."

Podra § 18 ods. (2) správneho poriadku:
,,Konanže je začaté driom, ked' podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo vecž
rozhodm2t'. Pokiar sa konarúe začína na podnet správneho orgánu, je konanie začaté dňom, ked' tento orgán
urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.?

Súčasne stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 88a ods. (1 ) stavebného zákona

vyzýva

stavebníka, aby najneskór v lehote do 15 dní odo doručenia tejto písomnosti predložil tunajšiemu
stavebnému úradu nasledovné doklady:

žiadost' o dodatočné povolenie stavby a podra § 88a ods.(1) stavebného zákona predložil doklady o tom,
že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmá
s ciermi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi, v ktorej uvedie aj údaje podl'a
ustanovenia § 8 ods. (1) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len ,,vyhláška č.
453/2000 Z. z.")

doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške podl'a položky č. 61 sadzobníka správnych poplatkov,
ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

a zároveň aby stavebník najneskór v lehote do 90 dní odo dňa doručenia tejto písomnosti predložil
tunajšiemu stavebnému úradu nasledovné doklady:

* doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku
či stavbe iné právo v súlade s ustanovením § 58 ods.2 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadit' na
pozemku požadovanú stavbu (list vlastníctva pre úradné účely)

* kópiu katastrálnej mapy,
* projektovú dokumentáciu stavby (vrátane riešenia odvodnenia) vypracovanú oprávnenou osobou v dvoch

vyhotoveniach;
* stanovisko príslušného cestného správneho orgánu a správcu pril'ahlej komunikácie, resp. chodníka
stanovisko Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie Tomášikova 46, 832 05
Bratislava

V zmysle § 8 ods. (1) zákona o správnych poplatkoch, správny poplatok je potrebné zaplatit' v lehote
15-tich dní od doručenia tejto výZVY a doklad o zaplatení predložit' na stavebný úrad najneskór piaty
pracovný deň po uplynutí lehoty.

Zo znenia § 88a stavebného zákona je zrejmé, že v konaní o dodatočnom povolení stavby je dókazné
bremeno preukázania súladu zrealizovanej stavby s verejným záujmom na strane stavebníka.

Predložením vyššie uvedených dokladov nie je dotknuté právo stavebného úradu, aby si na
presné a úplné zistenie skutočného stavu veci obstaral (vyžiadal) d'alšie potrebné podklady pre
rozhodnutie. Rozsah a spósob zist'ovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán (§ 32 ods. (1)
a (2) správnehp poriadku).

Stavebný úrad upozorňuie na ieho povinnost' nariadit' odstránenie stavby, ak:
* vlastník stavby nepredloží požadované doklady vurčenej lehote, alebo ak sa na ich podklade

preukáže rozpor stavby s verejným záujmom (§ 88a ods. (2) stavebného zákona),
sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník
v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby (§ 88a ods. (5)
stavebného zákona),
stavebník v určenej lehote nepredloží žiadost' o dodatočné povolenie stavby (§ 88a ods. (6) písm. a)
stavebného zákona),

*

*
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* nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby (§ 88a ods. (6) písm. b) stavebného zákona),

Za verejný záujem možno považovat' pravidlá pri umiestňovan'í, povol'ovaní, alebo užívaní stavieb obsiahnuté
v právnych normách.

Ked' stavebník predloží vyžiadané doklady, bude táto skutočnost' ostatným účastníkom konania
oznámená samostatným listom, a taktiež bude určený termín ústneho pojednávania, resp. lehota, v ktorej
budú móct' ostatní účastníci uplatnit' svoje námietky voči žiadosti stavebníka.

Zároveň stavebný úrad v zmysle § 29 ods. (1) správneho poriadku

prerušuje konanie

o dodatočnom povolení (resp. o odstránení) stavby

do dňa, ktorý pripadne ako posledný deň lehoty určenej na predloženie dokladov v zmysle vyššie uvedenej
výzvy.

Stavebný úrad bude pokračovat' v konaní z vlastného podnetu po predložení chýbajúcich dokladov
v určenej lehote, t. j., ked' pominú prekážky pre ktoré sa konanie premšilo.

Odóvodnenie

Dňa 20.07.2017 bol na základe podnetu na mieste stavby vykonaný ŠSD povereným zamestnancom
stavebného úradu. Pri výkone ŠSD bolo zistené, že vpredmetnom byte boli uskutočnené zmeny bez
príslušného povolenia stavebného úradu. Po posúdení výsl-edku kontroly predmetných úprav orgánom- ŠSD,
predložených dokladov a dostupných podkladov, stavebný úrad zistil, že podklady nie sú dostatočné a žiada
o doplnenie vyššie uvedených dokladov v požadovanom rozsahu.

Podl'a § 88a ods. (1) stavebného zákona ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez
stavebného povolenža alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby
v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmamj
chránenýmí týmto zákonom, najma s ciel'mj a zámermž územného plánovania a osobitnými predpismL

Z uvedených dóvodov bolo potrebné vyzvat' stavebníka na podanie žiadosti o dodatočné povolenie
stavby spredpísanými náležitost'ami akonanie prerušit' rozhodnutím podl'a § 29 ods. (1) správneho
poriadku.

Stavebný úrad taktiež upozorňuje, že pred uplynutím tejto ním určenej lehoty na doplnenie podania,
móže stavebník z objektívnych-dóvodov, poži-adat' o-jej predÍženie.

Stavebný úrad bude pokračovat' v predmetnom konaní z vlastného podnetu po predložóní chýbajúcich
dokladov v určenej lehote, t. j., ked' pominú prekážky pre ktoré sa konanie prerušilo.

V prípade, že stavebník výzvu nesplní, stavebný úrad bude po márnom uplynutí určenej lehoty
v konaní pokračovat' a nariadi odstránenie stavby v zmysle § 88a ods. (2), ods. (5) a ods. (6) písm. a)
stavebného zákona. Stavebník bol riadne upozornený na právne následky nepodania žiadosti a prípadného
nedoplnenia podania v určenom termíne.

Pouěenie

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podl'a § 29 ods. (3) správneho
Toto rozhodnutie nie je preskúmatel'né súdom. <!
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Doručí sa úěastníkom konania:

- verejnou vyhláškou :
1. Espere s.r.o., Majerníková 17, 841 05 Bratislava
2. Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. so sídlom Podpriehradná 3, 821 07 Bratislava
3. Ing. Zuzana Jankulová, Valová 4259/20, 921 0l Piešt'any (vlastník nebyt. priestom prevádzky)
4. Hlavné mesto SR Bratislava, správa majetku, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5 . vlastníci pozemku a stavby parc. č. 1651 /3 (parcela reg."C"), LV č. 393 7, k.ú. Karlova Ves

Doruěí sa dotknutým orgánom:
5. Hlavné mesto SR Bratislava, cestný správny orgán, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
6. Magistrát hl. m. SR BA, odd. správy komunikácie, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
7. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Odd. dopravy a životného prostredia, Nám.sv. Františka 8,

842 62 Bratislava

8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Na vedomie (nemá účinky doručenia):
1 . Espere s.r.o., Majerníková 17, 841 05 Bratislava
2. Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. so sídlom Podpriehradná 3, 821 07 Bratislava
3. Ing. Zuzana Jankulová, Valová 4259/20, 921 0l Piešt'any (vlastník nebyt. priestom prevádzky)
4. Hlavné mesto SR Bratislava, správa majetku, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Na vedomie:

1 .Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka
2.spis
3.a/a-2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

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

Dátum vyvesenia: A?Í - "- č"4-
Peěiatka a podpis::?<kra??:!iSStská - Karkm Veacdíblěnie územného k'onani;

ti stavebného pogadkai
tjqr?. sv. FranUška 8
842 62 Bratislava 4

Dátumdoruěenia: ff.[;: 2cý';Z-
Peěiatka a podpis:

Dátum zvesenia:

Peěiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová O2/707 11 317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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