
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KÁRLOVÁ VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 BratislaÝa 4

Naše číslo

KV/SÚ/1889/2021/17387/VŠ
Bratislava

20.10.2021

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O ODSTRÁNENÍ STAVBY A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO

POJEDNÁVÁNIA A MIESTNEHO ZISŤOVANIA

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podl'a §
117 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriaáu (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon") v nadvťnosti na r3 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v Iznení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o hlavnom
meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvCnosti na § l písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z.
o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadpk abývanie ao zmene adoplnení zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
v nadvbnosti 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 neskoršfch predpisov, v súlade s ustanovením § 88 ods. 3
stavebného zákona a v nadvuznosti na § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 18 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb.
osprávnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok")
dotknutým orgánom a všetkým znárnym účastníkom konania oznamuie zaěatie konania o odstránení
?

vlastník stavby:
v zastúpení:

Stavebné bytové družstvo Kuklovská, Paprad'ová 3, 821 0l Bratislava, IČO: 52 543 226
Proxin, s.r.-o., Panónska cesta 17, 851 04-Bratislava, IČO: 47 196 904

názov odstraňovanej stavby: ,,Búranie existujúceho záhradného objektu"
miestoadruhstavby: Kuklovskáulica-parc.reg.Cč.l921,1920,1918/2vk.ú.KarlovaVes,stavba

bez súpisného čísla podl'a listu vlastníctva č. 3004.
spósob vykonania prác: dodávatel'sky - dodávatel' bude určený výberovým konaním

Tunajšiemu stavebnému úradu bola dňa 31 .03.2021, doručená žiadost' o vydanie povolenia na odstránenie
stavby od vlastníka stavby. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o odstránení stavby v zmysle í§ 88
ods. á stavebného zákona.- Žiadosť o povolenie odstránenia stavby bola postupne doplnená podaniami zo dňa
12.05.2021 a 17.06.2021.

Rozsah objektov urěených na odstránenie:
Stavbou určenou na odstránenie je zábradný domček bez súpisného čísla, ktorý sa nachádza na samostatnom
pozemku parc. č. 1921, uprostred záhrady parcela č. 1920. Objekt je realizovaný vo svahovitom teréne. Jeho
hlavná, murovaná čast' má rozmer 4,58 x 4,3 8 m, z južííej strany je k jej stene pristavená drevená kólňa. Pred ?
vstupom do murovaného, jednopriestorového objektu je vybetónovaná terasa, ktorá zároveň tvorí strop
minipivničky. Vo vnútri miestnosti sú kachle odvetrané komínovou rúrou cez strechu amalé okienko.
Drevená kólňa má dvoje, oproti sete situované dvere s atypickými rozmermi a presvetlená je oknom. Vchod
do pivničky je z exteriéru, cez nízke plechové dvere. Strechy sú v miernom spáde, oplechované.
Stavba je pripojená na ,elektrinu. Elektromer je v súčasnosti na objekte vedra vstupných dverí, verejne
neprístupný. Vnútroareálová čast' prípojky NN' je zemná, napojená-na stÍp umiestnený na parcele CKN
1 674/ 12, k.ú. Karlova Ves. Prípojka je istená 3x 1 6A ističom. Iné inžinierske siete sa v objekte rienachádzajú.
Objekt bude rozoberaný ručne, vykonajú sa nasledovné búracie práce:

Pred realizáciou búracích prác bude elektrická prfpojka od nožových pojstiek umiestnených na stÍpe
odpojená a následne odstránená postupným ručnýrn odkopávaním smerom od stÍpa k objektu
Demontáž plechovej krytiny wátane plechového komína krytiny nad kólňou
Postupné rozobratie strešnej nosnej konštrukcie
Demontáž okien a dverí vrátane ich zárubní
Demontovanie klarnpiarskych prvkov na fasáde



Rozobratie drevenej prístavby (kólne)
Rozobratie stien z plnej pálenej tehly
Odstránenie betónovej podlahy, terasy a podzemnej časti
Odstránenie pásovýqh betónových základov

podrobnejšie podl'a projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným architektom Ing. Mariánom
Bajanom (reg.č. 0903 AA).

Podra § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšt'a od miestneho zist'ovania aj od ústneho
pqjednávania, pretože sú mu dobre známe pomeíy staveniska a žiadóst' poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie odstraňovanej stavby.

Stavebný úrad určuje, že účastníci konania móžu uplatnit' svoje námietky do 10 pracovných dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia a súčasne upozorňuje, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
V rovnakej lehote ako účastníci konania, oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Akorgány

:dÍži stainiektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predÍži stavebný úrad na 3eho
žiadost' lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, v urěenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje
písomné stanovisko, má sa za to, že s odstránením stavby z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí
(§ 36 ods.3 a § 61 ods.6 stavebného zákona).

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa móžu dat' zastupovat' advokátom alebo iným
zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom 5vojich orgánov aleBo prostredníctvom
svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázat' písomným plnomocenstvom alebo
plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice (§ 17 správneho poriadku).
Stavebný úrad týi'nto dáva účastníkom' konania a zúčastneným osobám možnost', aby sa pred vydaním
rozhodnutia mohli vyjadrit' k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie,
v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods.2 v nadvuznosti na § 27 správneho poriadku).

I:Rastrúk konania je povinný navrhnút' na podporu svojich tvrdení dókazy, ktoré sú mu známe (83 34
ods..3 správneho poriadku).

Do pro3ektovej dokumentácie a podkladov ku konaniu je možné nahliadnut' na Miestnom úrade Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, (v pondelok a v stredu od 8.00 -
12.00 h, od 13.00 - 17.00 h).
Vzhl'adom na preventívne opatrenia, ktoré majú zamedzit' šíreniu respiračných chorób (koronavírus
COVID-19), v prípade záujmu využitia možnosti nahliadania do spisu je potrebné si vopred dohodnút'
stretnutie prostredníctvom mailového kontaktu vladimira.sabikova@karlovaves.sk, prípadne
telefonicky: 02/ 707 11 314, 0940 634 191.
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?: situácia na podklade katastrálnej mapy

Doručí sa úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
Z dóvodu vel'kého počtu účastníkov konania - vlastníkov susedných nehnutel'ností, doručuje sa toto
oznámenie verejnou vyhláškou (podl'a § 61, ods.4 stavebného zákona).
1. Stavebné bytové družstvo Kuklovská, Papraďová 3, 821 0l Bratislava - stavebník, v zastúpení: Proxin,

s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
Ing. Marián Bajan, Krajinská 97, 821 06 Bratislava - projektant
Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava - vlastník pozemkov a stavby
parcela reg.C č. 1671/1 a 1671/4, súpis.č. 5197 v k.ú. Karlova Ves
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava - správca pozemkov podl'a LV č.

2.
3.

4.

2



1962 v k.ú. Karlova Ves
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - vlastnfk pozemkov reg.C, parc.č.

1673, 1916, 1917 a pozemkov reg. E, parc.č. 3803, 3729, 3801, 3720/1 v k.ú. Karlova Ves
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 - ako správca pozemkov
parcely reg.E, č. 755/3 a 3119/3 v k:ú. Karlova Ves

7. Maroš Hvozdík, Kuklovská 41, 841 04 Bratislava
8. JUDr. Zuzana Hvozdíková, Kuklovská 41,' 841 04 Bratislava
9. Mgr. Katarína Wentz, Nad Lúčkami 34, 841 05 Bratislava
10. Ing. Vlastimil Špaček, Máchova 1723, 436 0l Litvfnov, Česká republika
11. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kuklovská 57, súpis.č. 2306
12. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kuklovská 53, súpis.č. 2301

6.

Na vedomie úěastníkom konania (iiemá účinky doručenia):
1. Stavebné bytové družstvo Kuklovská, Paprad'ová 3, 821 0l Bratislava - siavebník, v zastúpení: Proxin,

s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
Ing. Marián Bajan, Krajinská 97, 821 06 Bratislava - projektant
Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava - vlastník pozemkov a stavby
parcela reg.C č'. l671/1 a 1671/4, súpis.č. 5197 v k.ú. Karlova Ves

4. Slovenský pozemkový fopd, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava - správca pozemkov podl'a LV č.
1962 v k.ú. Karlova Ves

5. Hlavné i'nesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - vlastník pozemkov reg.C, parc.č.
1673, 1916, 1917 a pozemkov reg. E, parc.č. 3803, 3729, 3801, 3720/1 v k.ú. Karlova Ves

6. Ministerstvo hospo«3árstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 - ako správca pozemkov
parcely reg.E, č. 755/3 a 3119/3 v k.ú. Karlova Ves
Maroš Hvozdík, Kuklovská 41, 841 04 Bratislava
J[?JDr. Zuzana Hvoz«Mková, Kuklovská 41, 841 04 Bratislava

2.
3.

7.
8.

Doručí sa dotknutým orgánom:
9. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
1 0.Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgán OH)
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgán OPK)

1 l.Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
14. MČ Bratislava-Karlova Ves, oddelenie dopravy a životného prostredia

- reťerát životného prostredia
Na vedomie:
15. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
16. Spis
17.a/a2x

Verejná vyhláška:

Toto oznámenie sa doničuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úraóej tabuli Miestneho
úradu A4Č Bratislava-Karlova Ves. P;átnásty deň vyvesenia na úradnej tabuli MČ Bratjslava-Karlova
Ves je dňom doručenia oznámenia. Zároveň sa oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nárri. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslat'
verejnú vyhlášku spát'.

Dátum vyvesenia:

pečiatka a podpis:
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