
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

-č. KV/SÚ/74/2021/8399/AF Bratislava, dňa 1l.05.2021

podra rozderovníka

Výzva na odstránenie nedostatkov podania s rozhodnutím o prerušení konania

Mestská časť Bratislava-Karlova-Ves ako príslušný stavebný úra4 (d'alej len ,,stavebný
úrad") podra § 117 ods. (l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej lerr ,,stavebný zákon"), podra § 7a ods. (2)
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpi-sov a podl'a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, podra ustanovenia § 19 ods. (3) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriaďok) v znení neskoršjch predpisov (d'alej len ,,správny poriadok")

v y z ý va

stavba s názvom: ,,Zmena účelu využitia priestorov v bytovom dome";

miesto stavby: nebytový priestor č. 8 na 2. podzemnom podla;zí vo vchode Jána Stanislavá
20A v Bratislave, bytového domu Jána Stanislava 20A, 20B, 20C, 20D, 20E
vBratislave, stavba so súp. č. 3584, pozemok CKN parc. č. 1744/248,
1744/137, }744/169, 1744/250, 1744/249, 1744/251 k.ú. Karlova Ves;

navrhovatel': STAV-TRADE, spol. s r.o., Paprad'ová IA, 821 0l Bratislava,
IČO: 35 736 399, (d'alej len ,,navrhovater");

zmena v užívaní stavby;

iný nebytový priestor - nebytový priestor v bytovej budove - podl'a § 43b
ods. (1) písm. a) stavebného zákona;

navrhovaný úěel: 4 x 2-izbové bytové jednotky v bytovej budove - podl'a § 43b ods, (1) písm.
a) stavebného zákona;

druh stavby:.

původný účel:

projektant: Ing. arch. Jaroslav Lalík, autorizovaný architekt, reg. č. ll76AA, ktorý
vypracoval projektovú dokumentáciu v termíne l O/20 l 9;
Ing. Jozef Baran, autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika stavieb,
reg. č. 0034*.Z*I3, ktorý vypracoval statické posúdenie únosnosti stropnej
dosky 2. podzemného podlažia pre vybudovanie 4 nových bytových
jednotiek v termíne 06/2020;
-Ing. La4islav Vámoš, špecialista požiarnej ochrany, reg. č. 17/2017 BČO,
ktorý vypracoval projekt riešenia požiarnej bezpečnosti, v termme 04/2020,
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aby najnesk«"r v lehote do 120 dní odo domčenia tejto výzvy preukázal zrealizovanie stavebných
úprav, ktorými sa podstaffie nezasahuje do vzhradu stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcii
stavby, a s ktorými stavebný úrad súhlasil v oznámení o začatí začatia konania o zmene v užívaní
časti -stavby spojenej so zmenou časti stavby, vydané pod č. KV/SÚ/74/2021/4182/AF zo dňa
16.03 .2021.

Stavebný úrad upozorňuje, že pred uplynutím určenej lehoty, rm5že stavebnfk z objektívnych
dóvodov, požiadať o jej predÍženie.

ROZHODNUTIE

Stavebný úrad zároveň týmto rozhodnutírn podra § 29 ods. (1) v nad'ínosti na § 46 a § 47
správneho poriadku

prerušuje
konanie ó povolení zmeny v užívaní stavby

vedené v zmysle § 85 ods. (l) stavebného zákona, a to do času odstránenia nedostatkov zistených
pri miestnom zisťovaní.

Stavebný úrad upozorňuje navrhovatera, že pokiar nedostatky nebudú v určenej lehote
odstránené, staÝebný úrad návrhu navrhovatera nevyhovie a rozhodnutie v zmysle § 82 ods. (2)
stavebného zákona nevydá.

Stavebný úrad bude vkonaní pokračovať podl'a § 29 ods?. (4) správneho poriadku až
po doplnení podania, najnesk«"r v stanovenej lehote.

Pokiar je konanie prerušené lehoty podra § 29 ods. (5) správneho poriadku neplynú.
O návrhu rozhodne stavebný úrad v novom konaní na základe nov<5ho návrhu na povolenie

zmeny v užívaní stavby v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

Odóvodnenie

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves obdržal dňa 20.02.2020 návrh
na povolenie zmeny v užívaní stavby
s názvom: ,,Zmena úěelu využitia priestorov v bytovom dome";

miesto stavby: nebytový priestor č. 8 na 2. podzemnom podlaží vo vchode Jána Stanislava
20A v Bratislave, Bytového domu Jána Stanislava 20A, 20B, 20C, 20D, 20E
vBratislave, stavba so súp. č. 3584, pozemok CKN parc. č. 17441248,
1744/137, 1744/169, 1744/250, }744/249, 1744/251 k.ú. Karlóva Ves;

ktorý podal navrhovatel': STAV-TRADE, spol. s r.o., Paprad'ová IA, 821 0l Bratisllava,
IČO: 35 736 399, (d'alej len ,,navrhovate'Íl"').

Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o povolení zmeny v užívaní stavby.

Podanie nawhovatera bolo neúplné, apreto stavebný úrad vyzval navrhovatera listom č.
KV/SÚ/1556/2020/'6545/AP zo dňa 02.04.2020 na doplnenie potrebných podkladov v stanovenej
lehote. Stavebný úrad oputovne vyzval navrhovatera listom č. KV/SÚ/l 556'/2020/13 104/AF zo dňa
04.08.2020. Stavebník svo3e podanie doplnil naposledy dňa 22.02.2021.

Vlastnfkom stavby bytového domu Jána Stanislava 20A, 20B, 20C, 20D, 20E v Bratislave,
stavba so súp. č. 3584, sú vlastníci bytov anebytových priestorov, ktorí sú uvedení vliste
vlastníctva č. 4629.
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Vlastnfkom nebytového priestom č. 8 na 2. podzemnom podlaží vo vchode Jána Stanislava
20A v Bratislave, bytového domu Jána Stanislava 20A, 20B, 20C, 20D, 20E v Bratislave, je
navrhovater.

Stavebný úrad oznámil listom č. KV/SÚ/74/2021/4182/AF zo dňa 16.03.2021 začatie
konania o zmene v užívaní stavby spojeného so stavebnými úpravami azároveň nariadil ústne
pojednávanie na deň 1l.05.2021 vo vyššie uvedenej veci účastníkom konania a stanovil lehotu
na uplatnenie námietok najnesk8r do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Na mieste stavby bolo zistené, že so stavebnými úpyavami, s ktorými stavebný úrad súhlasil
v oznámení o začatí začatia konania o zmene v užívaní časti stavby spojenej so zmenou časti
stavby, vydané pod č. KV/SÚ/74/2021/4182/AF zo dňa 16.03.2021, nebolo vdeň miestneho
zist'ovania ani začaté.

Stavebný úrad dňa 13.04.2021 obdržal ,,Oznámenie o neúčasti na konaní časti stavby': ktoré podal
Inšpektorát práce Bratislava, stým, že nebude si uplatňovať forínou závCného stanoviska
požiadavky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.

Povolené stavebné úpravy neboli v deň miestneho zisťovania zrealizované, a preto stavebný
úrad vyzýva navrhovatera, aby preukázal ich zrealizovanie a konanie v uvedenej veci prerušuje.
Zároveň stavebný úrad určuje navrhovaterovi primeranú lehotu napreukázanie povolených
stavebných úprav, pričom bol poučený o dósledkoch nedoplnenia.

Stavebný úrad bude vkonaní pokračovať podra § 29 ods. (4) správneho poriadku az
po preukázaní zrealizovania stavebných úprav.

Pokial' je konanie prerušené lehoty podra § 29 ods. (5) správneho poriadku neplynú.
Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto

rozhodnutia.

Poučenie

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podra § 29 ods. (3) správneho poriadku nemožno
odvolat'. Toto rozhodnutie nie je preskúmaterné súdom.

ř;J'%?i%
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Doruěí sa:

I. Úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
STAV-TRADE, spol. s r.o., Paprad'ová IA, 821 0l Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava l
Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva kpozemkom parc. č.
1744/248, 1744/13'7, 1744/169, }744/250, 1744/249, 1744/251 k.ú. Karlova Ves astavbe
na nich, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov a nebytoyých priestorov, ktoré
móžu byt' konaním o zmene v užívaní stavby.priamo dotknuté

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

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
SBD KREDIT, spol. s.r.o., Tomášikova 1l, 821 0l Bratislava - správca bytového domu -
so žiadost'ou o vyvesenie oznámenia 'v bytovom dome na obvyklom mieste

2.

m. Dotknutým orgánom, správcoÍn IS, organizáciám:
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava Hl. mesto, Ružinovská 8, 820 09

Bratislava

4. Hasičský a záchram'iý útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava l

IV. Na vedomie: (nemá právne účinky doručenia):
5. STAV-TRADE, spol. s r.o., Paprad'ová IA, 821 0l Bratislava
6. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava l
7. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

8. spis-2x
9. a/a-2x

l

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

Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenia 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 doruěenia:

03 (X;, ]nJl {
Dátum zvesenia

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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