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V VMESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č.3.: KV/SU/324/2017/7382/AP- J-: Bratislava 12.04.2017

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný
úrad), podl'a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon) v spojení s § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z.
o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, §7a ods. 2 písm.i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, rozhodujúc podra
§ 88a ods. 4 a 7, § 66 stav. zákona a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. v správnom konaní v znení
neskorších predpisov (d'alej správny poriadok) v stavebnom konaní vydáva

dodatoěné povolenie stavby

Stavebníci: PhDr. Martin Kostič, PhD., J. Jesenského 8, 903 0l Senec a Ing. Marianna

Kostičová, J. Jesenského 8, 903 0l Senec v zastúpení JUDr. Ján Havlát,

Advokátska kancelária HAVLÁT & Partners, Rudnayovo námestie č. 1, 811
Ol Bratislava

Názov stavby:

Miesto stavby:

,,Rekonštrukcia a dostavba záhradnej chaty"

Staré grunty, lokalita pod Lesom, parc. č. ulica Dlhé diely III, pozemky parc.
č. 2498/84, 2498/74 a 2498/43 v k. ú. Karlova Ves

Úěel stavby: objekt pre individuálnu rekreáciu s možnost'ou celoročného užívania

Osoba vykonávajúca odborné vedenie uskutočňovania stavby: Ing. Marianna Kostičová, J.

Jesenského 8, 903 0l Senec

Stručný popis:

Objekt pre individuálnu rekreáciu má plnohodnotné dve nadzemné podlažia a ustúpené 3.NP, s
plochou menšou ako !/i plochy predchádzajúceho podlažia.
'Rekonštrukcia a dostavba pre-dmetnej stavby bola-povolená rozhodnutím č. SÚ-20 1 1/4753/448/Jak zo
dňa 20.04.2011, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 20.05.2011. Rozhodnutím č.
KV/SU/525/2015/2510/AP zo dňa 09.02.20l5, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 20.03.2015 bola
povolená zmena predmetnej stavby pred dokončením.
Oproti dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní boli zrealizované
nasledovné zmeny, ktoré sa týmto rozhodnutím dodatočne povol'ujú:
- vypustenie podzemného podlažia a s tým spojená zmena v zakladaní stavby
- vystúpenie schodiska zo sverozápadnej obvodovej steny, smerom k parcele č. 2498/45 bolo zmšené,
odstup stavby od hranice pozemku parc. č. 2498/45 po zmene zostal zachovaný na úrovni O,95 m.
- vykonzolovaná južná čast' 2. NP bola zrušená a tým zmenená dispozícia miestností na 2. NP a
zmena statického riešenia stavby
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- Realizácia troch stípov (30x30cm) podopierajúcich vystupujúcu čast' 2.NP v časti stavby smerom k
spoločnej parc. č. 2498/1.
Dodatočne sa povoruje stavba zrealizovaná v zmysle vyššie uvedených zmien s nasledovnými
zrealizovanými stavebnými prácami: Výplne okenných otvorov, stropné konštrukcie, nosné
konštrukcie; terasa 2.NP je opatrená tepelnou izoláciou a izoláciou proti vlhkosti a balkón pokrytý
hydroziolačnou fóliou; po obvode strechy sú železobetónové atiky s tepelnou izoláciou, izolácÍou
proti vlhkosti a oplechovaním; strecha výlezu na strechu je zakrytá plechom; podlaha na 1 .NP v styku
s terénom je izolovaná protiradónovou hydroizoláciou; vnútorná zdravotechnická inštalácia a
elektrorozvody.

Stavba bude dokončená v rozsahu podl'a predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej
Ing. arch. Juraj Skupil s dátumom 3/2016 a revízie Ing. arch. Katarína Ciglanová s dátumom
1l/2016:
Bilancie:

Plocha pozemku :
Zastavaná plocha objektu:
Užitková plocha objektu:
Index zastavaných pl6ch:
Maximálna výška objektu:

349m=
124,00 m=
177,8m2
0,35
+9,505 m (pričom *O,O = 255,37 m n. m.)

Potrebné je dobudovat' z hrubej stavby obvodové múry skladu na prízemí pod čast'ou 2. NP, čím
dí5jde k zmene odstupových vzdialeností stavby od hranice s parcelou č. 2498/1 z pí"vodne
povolených 3,2m na 2,23 m; vnútorné priečky; povrchy stien, podláh; vonkajšiu fasádu. Pre
zateplenie obvodových stien v projekte sa počíta s tepelnou izoláciou hrúbky 150 mm. S touto
hrúbkou zateplenia po obvode celej stavby ráta aj geodetické zameranie hrubej stavby.
Po celom obvode pozemku bude do výšky cca. 1,8 m oplotenie z poplastovaného dr6teného pletiva s
betónovým soklovým múrom z betónových tvárnic. V rámci oplotenia bude realizovaná vstupná
brána ako aj brána pre vjazd na pozemok z ocel'ovej konštrukcie s nepriehl'adnou výplňou. Súčast'ou
projektu sú aj bezprostredné terénne úpravy okolia objektu. Spevnené plochy na pozemku budú
riešené z betónovej dlažby a zo zatrávňovacích tvaroviek. Splaškové vody z objektu sú odvádzané cez
združenú kanalizačnú prípojku záhradkárskej osady do mestskej kanalizácie. Dažd'ové vody zo
strechy objektu budú odvádzané vonkajším odpadovým potrubím do akumulačnej nádrže a budú
využívané na polievanie záhrady, prebytočná voda p6jde do vsaku. Zdrojom tepla a ohrevu teplej
vody bude elektrický kotol. Miestnosti budú vykurované cez podlahové kúrenie a doplnené
radiátormi. Hala na 2. NP bude dokurovaná krbom na tuhé palivo.
Elektrická energia je privedená na pozemok a bude zdrojom napájania elektrickou energiou celého
objektu. Záhradná chata je v súčasnosti zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu. Z
existujúcej vodovodnej šachty na pozemku bude zrealizovaná prípojka k zariad'ovacím predmetom.

Podmienky pre dokoněenie stavby:

Stavba bude dokončená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom,
vypracovanej Ing. arch. Juraj Skupil s dátumom 3/2016 a revízie Ing. arch. Katarína Ciglanová s
dátumom 1 1/2016, ktorá tvorí nedeliternú súčast' tohto rozhodnutia.

2. Nakol'ko bolo na predmetnú stavbu vydané rozhodnutie o zastavení stavebných prác č.
KV/SU/2336/2016/Í7376/AP zo dňa lO.10.20l6, stavebný úrad týmto rozhodnutím zároveň
povol'uje začat' uskutočňovat' dokončenie predmetnej stavby po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia, ktorú potvrdí stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia

3. Ďalšie r,meny stavby?, alebo r,meny vspósobe u5vania síavby nie ie moýné uskutočriit' ber,
predchádzaiúceho povoleriia stavebného úradu.
Stavebník je povinný zabezpečiť, aby bol na severnej fasáde objektu navrhrimý a pouzi@ tak2ý
materiál zateplenia, ktorý znízi plochu poziarne nebezpečného priestoru (ktorý v prípade

1.

4.
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realizácie zateplenia polys'ýrénom výrazne zasahuje na pozemok parc. č. 2498/45 v k. ú.
Karlova Ves), z důvodu zachovania rovnocenných podmienok umiestňovania stavieb v
predmetnom území. Stavebník je povinný preukázat' splnenie tejto povinnosti v kolaudačnom
konaní na predmeínú stavbu.
Vlastník stavby je povinný na viditel'nom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označit' štítkom
"Stavba povolená" s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, kto stavbu realizuje,
kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno zodpovedného
stavbyvedúceho a ponechat' ho tam až do kolaudácie stavby.

6. Vlastník stavby je povinný v súlade s § 43i ods. 3 zabezpečit' počas realizácie stavby vytvorenie
takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné
prostredie.

7. Vlastník stavby je povinný dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k
sp6sobeniu škí"d na cudzích nehnutel'nostiach a majetku.
Počas stavebných prác musí vlastník stavby dodížiavat' predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti
práce a technických zariadení a dbat' na ochranu zdravia os«"b na stavenisku v zmysle vyhlášky
MP SVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spósobilosti
na výkon niektorých pracovných činností a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h stavebného
zákona.

9. Stavenisko musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3 písm. f
stavebného zákona).

10. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde rm5že dí"jst'
k ohrozeniu života, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a stavebného zákona).

11. Vlastník stavby je povinný mat' zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemku,
ku ktorému má vlastnícke alebo iné právo.

12. Vlastník stavby je povinný mat' na stavbe overený projekt stavby, právoplatné stavebné povolenie
a o stavbe musí byt' vedený stavebný denník.

13. Stavebníci, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastrríci
bytu, sú povinní umožnit' orgánom štátneho stavebného dohradu a nimi prizvaných znalcom
vstupovat' na stavenisko a do stavby, nazerat' do jej dokumentácie a utvárat' predpoklady pre
výkon dohl'adu (§ 100 písm. a) stavebného zákona). Týmto poučením má stavebný úrad za to, že
vstup na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu alebo do nej bude vykonané s vedomím ich
vlastníka, v zmysle § 134 stavebného zákona.

14. Vlastník stavby je povinný zabezpečit', aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do
vlastníckych alebo iných práv dotknutých právnických, alebo fyzických os«"b. V prípade potreby
vlastníka stavby vstupovat' na cudzie pozemky, či už pri realizácií stavby, prípadne dovozu
stavebného materiálu, resp. likvidácií odpadu, je vlastník stavby povinný zabezpečit' písomnú
dohodu s jeho vlastníkmi.

15. Vlastník stavby je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona použit' vhodné stavebné výrobky.
16. Vlastník stavby je povinný zabezpečit' dodržiavanie čistoty a poriadku v okolí stavby, počas

realizácie stavby a pri ukončení stavby upravit' pozemky dotknuté výstavbou do stavu
primeranému ich okoliu.

17. Odpady vzniknuté počas stavebnej činnosti musia byt' spracované v súlade s osobitnými
predpismi.

18. Pri výkone stavebných prác je potrebné zabezpečit' ochranu existujúcej zelene.
19. Vlastník stavby je povinný zlikvidovat' zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby,

preberacieho a kolaudačného konania.
20. Dokončenú stavbu možno užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré vlastník

stavby požiada tunajší stavebný úrad v zmysle § 76 stavebného zákona.
21. Stavba bude ukončená do 31.l2.2017.

22. Stavebník je povinný dodržat' podmienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach dotknutých
orgánov, ktoré boli uplatnené v konaní:

5.

8.
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,5danovisko okresného úradu Braíislava, pozemkového
201 7/007744-003 zo dňa 23.01.201 7:

a lesného odboru č. OU-BA-PLO-

OUBA PLO dáva toto závázné stanovisko, ktorým súhlasí so zámerom žiadatera za dodížania
nasledovných podmienok:

stanovisko organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 0l Bratislava zo dňa
29.09.20l6 č. 649/2016

Stavba bude umiestnená len na pozernkoch C KN č. 2498]43, 2498/44 s 2498/74
katastrálnom území Karlova Ves a žiadnou čast'ou nebude zasahovat' do lesných pozemkov
Stavebník počas výstavby bude dodržiavat' čistotu a poriadok okolia, nebude vytvárat' na
lesných pozemkoch skládky stavebného materiálu a odpadu a spósob organizácie práce
zabezpečí tak, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k záberom lesných pozemkov
Stavebník bude dodržiavat' platné ustanovenia zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch
Pri náhodnom páde stromu, resp. haluze , konára z lesných pozemkov, pri poškodení stavby
lesnou zverou a pri prípadnom inom poškodení majetku a zdravia z titulu umiestnenia
navrhovanej stavby v ochrannom pásme lesa nebude vlastníkmi stavby požadovaná náhrada
škí"d od mestských lesov v Bratislava a od Hlavného mesta SR Bratislavy
Stavebnfk pri výstavbe a užívaní stavby bude dodížiavat' zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarrni a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o
požiarnej prevencii
Stavebník nebude na lesných pozemkoch vykonávat' žiadnu stavebnú činnost'

*

* Stavba bude umiestnená len na pozernkoch C KN č. 2498]43, 2498/44 s 2498/74 v

*

@

*

@

*

Stanovisko oddelenia územného rozvoja MČ Bratislava-Karlova Ves č. KV/UR/709/201 7/1 93 7/DK
zo dňa 23. 01.201 7:

Po oboznámení sa s predloženou projektovou dokumentáciou - projekt zmeny stavby pred
dokončením (Objekt pre individuálnu rekreáciu - Kostič, zodpovedný projektant - Ing. arch. Juraj
Skúpil, revízia - Ing. arch. Katarína Ciglanová, autorizovaný architekt, 1866 AA, 11.2016) možno
skonštatovat', že zrealizovaním predmetnej stavby nedí"jde z pohl'adu sp6sobu využitia záujmových
plí"ch k rozporu s podmienkami využitia funkčných plí'ch stanovenými v záváznej časti UPN (stavby
pre individuálnu rekreáciu predstavujú prevládajúci sp6sob využitia funkčných pl«"ch). K zámeru
investora (PhDr. Martin Kostič, PhD., Ing. Marianna Kostičová) nemáme preto námietky.

Dňa 27.02.2017 bolo stavebnému úradu dorqčené vyjadrenie právneho zástupcu stavebníkov JUDr.,
Jána Havláta, Advokátska kancelária HAVLÁT & Partners, Rudnayovo nám.' č. 1, 811 0l Bratislava,a
z kto3aého vyplýva názor stavebníkov, že vlastníci susedných nehnutel'ností pán Lehrer s manželkou,
pán Štibrányi,-pán Korčák, Tóthovci a Babskí nie sú ú8astníkmi konania"o dodatočnom povolení
stavby. Stavebný úrad vzal toto vyjadrenie na vedomie a ked'že z neho nevyplývajú žiadne
požiadavky stavebníkov (najmá, že by ich požadovali z konania vylúčit'), d'alej sa k nemu
nevyj adroval.
V konaní boli v urěenej lehote listom podaným do podatel'ne Miestneho úradu MČ Bratislava-
Karlova Ves dňa 20.03.2017 spoločné námietky účastníkov konania Igora Lehrera, Doc.
Ladislava Stibranyiho a Ing. Andreja Bábskeho:

cit. ,, 1. Tzv. ,,výlez na pochMznu strechu druhého NP s krytým schodiskom doplneným chodbou,
kúperřiou a saunou". Výlez doplnený chodbou, k'i'tpernou a saunou je účelový nezmysel bez akeikorvek
opory v stavebnom zákone a súvisiacich predpisoch. Výlez je stavebný otvor vo vodorovnej stavebnej
konštrukciž opatrený rebríkom (na rozdiel do východu, výjazdu atd'.)

Schodisko z 2NP na 3NP, chodba, sauna a kúperna a terasa sú predsa normálne funkčné miestnosti
ktoré sa nachádzajú na 3NP a mali by byt' tak posudzované. Schválením hore uvedenej logicky aj
technicky nezmyselnej konštrukcie, vytvorí stavebný úrad v Karlovej Vsi precedens na schvarovanie
mžestností a terás na 3NP ako ,, doplnku" k íi výlezom " resp. iným dieram v strešných konštrukciách.
Funkčné miesmosti ako kúperna, sauna, terasa, tj. sfunkčnené celé 3NP nerru5že byť len doplnok k
spojovaciemu otvoru medzi posledným NP a strechou.

2. Žiadna stavba v riešenom území nemá miestnosti umiestnené na 3NP, nedosahuje tak vysoký index
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zastavanosti (0. 35) a tak vysokú výšku.

V stabžlizovanom území UPN ponecháva súčasné funkčné využitie a predpokladá mieru stavebných
zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavžeb, prestavieb

a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter'i:tzemia. Merítkom a limitom pre novú výstavbu v
území je najmčž jeho charakteristický obraz a proporcže. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické
princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijatel'ný kontrast, resp.
neúmerné zat'aženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestnit'.

3. Súčasne upozorřiujeme stavebný úrad na opakované zavádzanie účastníkov konanža nepravdivými
údajmi týkajúcich sa zastavanosti ktoré sú v rozpore s vyhláškami a VZN.

predchádzajúcej zmene stavby pred dokončením bola neprávne a rozpore s predpismi vyrátaná
zastavarxost' pozemku, v poslednom oznámení bola účastníkom oznámená velkost' pozemku 749 m2 čo
je vžac ako dvojnásobok skutočnej plochy.

4. Podra dostupných informácží (KN) je stavba čžastočne realizovaná na pornohospodárskej póde.

5. Taktiež žiadame doložit' osvedčenie o odbornej spósobilostž osoby vykonávajúcej odborné vederúe
uskutočřtovania stavby (Ing. Marianna Kostičová)

6. V súlade s paragrafom 39 stavebného zákona, odsek (4) ,,Ak stavebný úrad po posúdení návrhu
podra odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi
podra odseku 1, s predchádzafi2cimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými
požiadavkami alebo s predpismi uvedenýmž v odseku 2, návrh zamietne"

Árchitektonicky podobný, dokonca výškou a zastavanost'ou menší návrh na umiestnenie stavby v
tomto území bol v minulosti stavebným úradom zamietnutý z dč5vodu nepržmeraného zat'aženia
pozemku, velkost'ou a výškou stavby.

Z horeuvedených dóvodov s dodatočným povolením stavby popísanej v oznámení č.
K V/S U/324/201 7/4 6 7 7/ÁP z 2 7. 2. 201 7, nesúhlasíme.?

Stavebný úrad námietke ozn. č.1 a 3 vyhovel a ostatné zamietol z dóvodov uvedených v
odóvodnení tohto rozhodnutia.

UPOZORNENIE:

Počas výstavby rešpektovat' ustanovenia § 5 VZN č. 4/2013 o pravidlách času predaja v obchode,
času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštmkcie stavieb a bytov, kde v zmysle tohto nariadenia
sa realizácia stavby povol'uje v pracovných dňoch od 7.00 h do 19.00 h a v sobotu od 8.00 h do 1 8.00
h. Stavebník je povinný zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval
obyvaterov adodržiavat' ustanovenia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007 Z.z.
z 16.08.2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií,
ako aj na dodržiavanie ostatných právnych predpisov, smerníc, hygienických predpisov a zákonníka
práce.

Platnost' rozhodnutia: Toto rozhodnutie je podl'a § 70 stavebného zákona závázné aj pre právnych
nástupcov účastníkov konania .

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 24.08.2016 od Igora Lehrera a doc. Ing. Ladislava Štibrányiho, ktorí
sú vlastníkmi prirahlých pozemkov parc. č. 2498/45 a2498/69 žiadost' ovykonanie štátneho
stavebného dohl'adu na stavbe uskutočňovanej na parc. č. 2498/43, 2498/74 a 2498/44 v k. ú. Karlova
Ves, ktorej stavebníkmi sú PhDr. Martin Kostič, PhD a Ing. Marianna Kostičová. Na základe podnetu
bol dňa 25.08.20l6 vykonaný štátny stavebný dohl'ad orgánom štátneho stavebného dohl'adu,za
účasti stavebníka astavbyvedúceho. Pri kontrole bolo -zistené, že boli zrealizované tri stÍpy
z juhozápadnej časti a čast' okenných otvorov v rozpore so stavebným povolením. Stavebník bol do
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stavebného denníka a záznamu s výkonu dohradu vyzvaný na zastavenie nepovolených stavebných
prác. Dňa 29.09.2016 bol z miesta verejne prístupného vykonaný d'alší štátny stavebný dohl'ad,
v ktorom bolo konštatované, že stavebník nad'alej pokračuje s nepovolenými stavebnými prácami.
V čase od 25.08.20l6 do 29.09.20l6 bola zrealizovaná hrubá stavba druhého nadzemného podlažia
vrozpore so stavebným povolením, rovnako bolo zistené, že na 2.NP sú po obvode stavby
z juhovýchodnej a juhozápadnej strany vykonzolované betónové platne, čo bolo zrealizované rovnako
v rozpore s podmienkami stavebného povolenia č. KV/SU/525/2015/2510/AP zo dňa 09.02.2015,
ktoré nadobudlo právoplatnost' 30.03.20l5. Dňa 04.lO.2016 bol oputovne vykonaný d'alší štátny
stavebný dohrad, pri ktorom znova bolo zistené, že stavebník pokračuje v nepovolenej stavbe, najm'm
zrealizovaním debnenia nadokenných prekladov na druhom nadzemnom podlaží. Prílohou záznamov
z výkonov dohl'adov bola aj fotodokumentácia, ktorá potvrdzuje zistený rozsah nepovolených prác.
Stavebný úrad na základe zistených skutočností začal konanie o dodatočnom povolení (odstránení)
stavby z vlastného podnetu, oznámil začatie konania účastníkom konania, vyzval vlastníka stavby na
predloženie dokladov, ktoré preukážu, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s príslušnými
právnymi predpismi a prerušil konanie rozhodnutím č. KV/SU/2336/2016/17326/AP zo -dňa
07.10.20l6. Vlastník stavby predložil doklady dňa 31.Ol.20l7. Stavebný úrad po posúdení
predložených dokladov oznámil účastníkom konania doplnenie podkladov a dotknutým orgánom
oznámil začatie konania o dodatočnom povolení stavby a doplnenie dokladov listom č.
KV/SU/324/2017/4677/AP zo dňa 27.02.20l7. V tomto oznámenf stavebný úrad určil účastníkom
konania a dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní na podanie námietok a pripomienok v súlade
s § 61 ods. 3 stavebného zákona a zároveň upozornil, že k neskoršie podaným námietkam a
pripomienkam nebude d'alej prihliadat'. Súčasne stavebný úrad upozornil, že v prípade ak sa dotknutéej prihli

:dÍženejorgány v určenej alebo predÍženej lehote nevyjadria, má sa zato, že s dodatočným povolením súhlasia
(§61 ods. 6 stavebného zákona).

Oznámenie bolo doručované účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade s § 26
správneho poriadku v spojení s § 61 ods. 4 stavebného zákona. Za deň doručenia oznámenia bol
považovaný 15. deň jeho vyvesenia t. j. 21.03.2017. Odo dňa doručenia začala plynút' lehota na
podanie námietok a pripomienok, ktorá uplynula dňa 30.03 .2017. V lehote určenej stavebným úradom
neboli doručené stanoviská dotknutých orgánov, čo podl'a § 61 ods. 6 stavebného zákona značí, že z
hl'adiska ich sledovaných záujmov súhlasia. Dňa 20.03.20l7, t. j. v lehote určenej stavebným úradom
boli podané spoločné námietky účastníkov konania Igora Lehrera, Doc. Ladislava Štibrányiho a Ing.
Andreja Bábskeho (d'alej ,,namietajúci") ku ktorým stavebný úrad uvádza nasledovné:
V prvom bode namietajúci upozorňujú na nesprávne označenie v dokumentácii ,,výlezu na strechu':
ktoré podl'a ich názoru má byt' tretím nadzemným podlažím, nakol'ko sa pri výleze nachádzajú aj iné
miestnosti plniace funkciu kúpel'ne a sauny. Stavebný úrad námietku vyhodnotil ako
opodstatnenú a námietke vyhovel.

Stavebný úrad pre účelnost' a hospodárnost' konania v tomto rozhodnutí, ktoré je právne závázné
upravuje stručný popis stavby a mení póvodné označenie výlez na strechu na ustúpené 3. nadzemné
podlažie, nakol'ko sa na tomto ustúpenom podlaží nachádza okrem samotného výlezu aj chodba,
kúperňa a sauna. Správny orgán má podl'a § 3 ods. ods. 4 správneho poriadku dbat' nato aby konanie
prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zat'ažovania účastníkov konania. Zmenou označenia ,,výlezu
na strechu" na ustúpené 3. NP nedochádza z pohl'adu právnych predpisov k zmene klasifikácie stavby
(jednoduchá stavba-stavba na individuálnu rekreáciu) resp. iným zmenám, ku ktorým by bolo nutné
zaujat' stanovisko dotknutých orgánov resp. oboznamovat' s touto skutočnost'ou účastníkov konania
ako s novým podkladom v konaní.

V druhom bode namietajúci uvádzajú, že žiadna stavba v riešenom území nemá miestnosti
umiestnené na 3.NP a nedosahujú tak vysoký index zastavanosti (0,35) a tak vysokú výšku. Stavebný
úrad námietku zamieta.

Stavebný úrad posudzoval súlad predmetnej stavby s územným plánom hl. m. SR Bratislavy rok 2007
a nezistil pomšenie regulatív vo funkčnej ploche 1203 -záhrady, záhradkárske a chatové osady a
lokality v ktorej sa predmetná stavba nachádza. V predmetnom území sa nachádzajú stavby
podobného charakteru, t. j. v predmetnom území sú povol'ované a skolaudované stavby na
individuálnu rekreáciu s celoročným užívaním s podobným (v prípade LV č. 2630 dokonca váčším,
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až 0,53) indexom zastavanosti, podobnou výškou vzhl'adom k upravenému terénu, čo sa týka
podlažnosti je treba zdí"raznit', že aj ked' namietané názvoslovie ,,výlezu na strechu" sa zmení na
ustúpené 3.NP, nejedná sa o plnohodnotné tretie nadzemné podlažie a tým dodatočne povol'ovaná
stavba významným spósobom neruší okolitý ráz územia, resp. sa zásadne nemení charakter tohto
územia. O súlade predmetnej stavby s územným plánom sa kladne vyjadrilo aj oddelenie územného
rozvoja MČ Bratis-lava-Karlova Ves, ktoré je poradným orgánom tunajšieho stavebného úradu.
V tret'om bode namietajúci upozorňujú na nepravdivé údaje týkajúce sa zastavanosti, resp. verkosti
predmetného pozemku. Stavebný úrad námietke vyhovuje.

V oznámení o doplnení podkladov č. KV/SU/324/2017/4677/AP zo dňa 27.02.20l7 bol nesprávne
uvedený údaj v stručnom popise: plocha pozernku 749 m2, v skutočnosti je plocha pozemku 349 m"
čo bolo uvedené aj v projektovej dokumentácii, ktorá bola súčast'ou doplnených dokladov dňa
31.01 .2017. Chyba nastala pri prepisovaní čísel, ktorú stavebný úrad v tomto rozhodnutí odstránil.

V štvrtom bode namietajúci upozorňujú, že podl'a ich informácii je stavba čiastočne realizovaná na
pol'nohospodárskej póde. Stavebný úrad námietku zamieta.

Z predloženého geometrického plánu č. 56/2016 vypracovaného oprávneným geodetom Ing. Petrom
Petrom reg. č. 709 a potvrdený pracovníkom Okresného úradu Bratislava dňa 08.02.2017 pod č.
l 56/20 17 vyplýva, že predmetná stavba nie je ani čiastočne realizovaná na pol'nohospodárskej póde.

V piatom bode namietajúci požadujú predložit' osvedčenie o odbornej spósobilosti osoby
vykonávajúcej odborné vedenie uskutočňovania stavby (Ing. Marianny Kostičovej). Stavebný úrad
námietku zamieta.

Podl'a § 44 ods. 2 stavebného zákona: ,,Jednoduché stavby a ich zmeny móže uskutočřiovat'stavebník
sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočřiovania vykonáva stavebný dozor. Na
uskutočřiovanie jednoduchých stavieb a ich zmien [9] 39b ods. 1 písm. b) a c)7, drobných stavieb a
ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočřtovania osobou,
ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné
stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (d'alej len
,, kvalifikovariá osoba"), ak sám nespÍňa uvedené poziadavky.
Podl'a § 139b ods. 1 písm. b stavebného zákona: ,,Jednoduché stavby sít: stavby na žndžviduálnu
rekreáciu ".

Z ustanovení uvedených paragrafov stavebného zákona vyplýva, že odborné vedenie nadV7Pl"
splňauskutočňovaním stavby rn«5že vykonávat' stavebník pokial' splňa uvedené požiadavky, v tomto

prípade má stavebník vysokoškolské vzdelanie stavebného smem. Súčast'ou spisového materiálu je aj
prehlásenie o odbornom vedení nad stavbou zo dňa 27.01.2017 s priloženou kópiou diplomu
vydaného Stavebnou fakultou STU v Bratislave o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní stavebníčky
Ing. Mariany Kostičovej. Stavebný úrad má tak predloženými dokladmi dostatočne preukázané
odborné vedenie nad uskutočňovaním predmetnej stavby.

V šiestom bode namietajúci uvádzajú, že architektonicky podobným dokonca výškou a zastavnost'ou
menší návrh na umiestnenie stavby v tomto území bol v minulosti stavebným úradom zamietnutý z
dóvodu neprimeraného zat'aženia pozemku, vel'kost'ou a výškou stavby. Stavebný úrad námietku
zamieta.

Namietajúci sa odvolávajú na §39 stavebného zákona, ktorý sa však zaoberá obsahom územného
rozhodnutia. Pravdepodobne mali na mysli § 37 stavebného zákona, ktorý sa zaoberá podkladmi
územného rozhodnutia. Stavebný úrad však uvádza, že pri dodatočne povol'ovanej stavbe sa riadi §
88a stavebného zákona, ktorý v 8) 88a ods. 7 stavebného zákona upravuje priebeh konania v
nadváznosti na ustanovenia stavebného konania (§58-66 stavebného zákona). Výsledkom konania o
dodatočnom povolení stavby je rozhodnutie o dodatočnom povolení a nie územné rozhodnutie, ktoré
je výsledkom územného konania o umiestnení stavby, na ktoré sa vzt'ahujú ustanovenia územného
konania (oddielu 8) stavebného zákona. Stavebný úrad posudzoval súlad dodatočne povol'ovanej
stavby s aktuálne platným územným plánom hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 a aj na základe
súhlasného stanoviska oddelenia územného rozvo3a MČ Bratislava2Karlova Ves ako poradného
orgánu zistil, že dodatočné povolenie predmetnej stavby nie je v rozpore s všeobecné závázným
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nariadením Hl. m. SR Bratislavy č. 4/2007 v znení VZN č. 12/2008 a VZN č. 1 7/201 1, ktoré bolo
schválené uznesením č. 400/201 1 zo dňa 15.l2.20ll- t.j. schváleným územným plánom.
Dňa 08.ll.2016 bola doručená stavebnému úradu písomnost' od účastníka konania Igora Lehrera,
označená ako ,,Námietka voči nezákonnému rozhodnutiu č. j. KV/SU/2336/2016/17326/AP zo dňa
07.lO.20l6?. V tejto písomnosti v podstate účastník konania namietal rozhodnutie č.
KV/SU/2336/2016/2016/17326/Ap zo dňa 07.10.2016, v ktorom mal stavebný úrad podl'a jeho
názoru vyžadovat' doplnenie závázného stanoviska k u konaniu o dodatočnom povolení stavby od
Hlavného mesta SR Bratislavy, nakol'ko má túto kompetenciu vo svojom štat'úte. Stavebný -úrad
účastníkovi konania na uvedené odpovedal listom č. KV/SU/2336/20 16/2 l 767/AP zo dňa 28. 11.2016
s priložením usmernení z ktorých vyplýva, že Hl. mesto SR Bratislava sa vyjadmje iba k takým
stavbám v rámci konania o dodatočnom povolení stavby, ktoré by si pred ich realizáciou vyžadovali
samostatné územné rozhodnutie. Stavba na individuálnu rekreáciu je jednoduchou stavbou a teda by
bolo možné pred jej realizáciou spojit' územné konanie so stavebným.
Stavebný úrad v súlade so základnými pravidlami konania oslovil mailovou komunikáciou
projektanta požiarnej ochrany dodatočne povol'ovanej stavby, pána Jakuba Kisku, nakol'ko v projekte
požiarnej ochrany bolo zistené nejednoznačné určenie materiálu zateplenia dodatočne povol'ovanej
stavby. Projektant PO sa pri emailovej komunikácii vyjadril, že projekt požiarnej ochrany bol
prepracovávaný (najsk8r bol materiál zateplenia minerálna vlna, potom polystyrén) a mohlo d6jst' k
ponechaniu oboch verzii, pričom konečná je s uvažovaním polystyrénu, zároveň z komunikácie
vyplýva, že v prípade návrhu materiálu zateplenia z minerálnej vlny sa zásadne zníži plocha požiarne
nebezpečného priestoru. Pri realizácii zateplenia pomocou polystyrénu by však došlo k neúmernému
zváčšeniu požiarne nebezpečného priestoru (d=9,5m), zasahujúceho na viac ako polovicu plochy
susedného pozemku parc. č. 2498/45 vlastníkov manželov Lehrerovích, čím by bola zásadným
spósobom ovplyvnená plánovaná výstavba na tomto pozemku. Stavebný úrad je v konaní povinný
posudzovat' aj možnosti zastavania susedných pozemkov a umožnit' zachovanie pokiar možno
rovnocenných podmienok umiestnenia jednotlivých stavieb. Ked'že na tunajšom stavebnom úrade je
súbežne s týmto konaním vedené stavebné konanie spojené s územným na plánovanú rekonštmkciu a
prístavbu záhradnej chaty na pozemku parc. č. 2498/45 v k. ú. Karlova Ves, ktorej stavebníkmi sú
manželia Lehreroví (spis č. 350/2017), stavebný úrad aj na základe konzultácii s projektantom
požiarnej ochrany podmieňuje vydanie dodatočného povolenia stavby návrhom takého materiálu
zateplenia, ktorý zmenší požiarne nebezpečný priestor zasahujúci na pozemok parc. č. 2498/45 a tým
z tohto hl'adiska neovplyvní plánovanú realizáciu rekonštmkcie a prístavby záhradnej chaty.
Prikladom splnenia tejto podmienky móže byt' návrh materiálu z minerálnej vlny, kedy sa požiarne
nebezpečný priestor zníži na úroveň d=3,25m (emailová komunikácia s projektantom PO Jakubom
Kiskom).

Dňa 06.04.2017 bolo stavebnému úradu od zástupcu stavebníkov doručené formou emailu vyjadrenie
k námietkam účastníkov doručeným dňa 20.03.2017. Stavebný úrad vzal vyjadrenie na vedomie a
d'alej sa k nemu nevyjadroval.

Vkonaní o dodatočnom povolení stavby navrhovater predložil doklad o zaplatení správneho
poplatku podl'a sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 150 € do pokladne MČ Karlova Ves, projektovú
dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou 2x, žiadost' o dodatočné povolenie stavby;
prehlásenie o odbornom vedení nad stavbou zo dňa 27.l.20l7; kópia diplomu stavebníčky o
dosiahnutom vzdelaní; splnomocnenie na zastupovanie stavebníkov v konaní; stanovisko oddelenia
územného rozvoja MČ Bratislava-Karlova Ves č. KV/UR/709/2017/1937/DK zo dňa 23.01.2017;
závázné stanovisko Okresného úradu Bratislava, pozemkového a lesného odbom č. OU-BA-PLO-
2017/007744-003 zo dňa 23.01.20l7; geometrický plán č. 31/2016 autorizačne overený Ing. Petrom
Petrom dňa 20.08.20l6; geometrický plán č. 56/2016 autorizačne overený Ing. Petrom Petrom dňa
20.Ol.20l 7; kópia katastrálnej mapy s dátumom 14. 12.2016 a výpis z listu vlastníctva č. 2619.
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Stavebný úrad toto rozhodnutie v súlade s § 69 ods. l stavebného zákona doručuje rovnakým
spósobom ako začatie konania o dodatočnom povolení predmetnej stavby t. j. verejnou vyhláškou v
súlade s § 26 správneho poriadku.

Stavebný úrad v konaní o dodatočnom povolenf preskúmal predložené doklady, posúdil súlad
z aktuálne platným územným plánom a nezistil dóvody, brániace vydaniu dodatočného povolenia
predmetnej stavby. Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo 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 riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnost', je možné preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku. ? -

,41 ' -0- ?4'[,'al 7,;ý- ,

*., í41.i: 'Í'i +(:.'l:,.. :l: 'l' ?al-W
Dana Čahojová

starostka
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Príloha:

Overenú projektovú dokumentáciu stavby si prevezme stavebnfk osobne na stavebnom
úrade v stránkové dni (pondelok a streda od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00) po
vyznačení právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Doručí sa formou verejnej vyhlášky :

1. PhDr. Martin Kostič, PhD., J. Jesenského 8, 903 0l Senec a Ing. Marianna Kostičová,J.
Jesenského 8, 903 0l' Senec' v zastúpení JUDr. Ján Havlát, AdvokŤtska kancelária HAVLÁT
& Partners, Rudnayovo námestie č. 1, 811 0l Bratislava

2. Lehrer Igor, Bazovského 5, 841 0l Bratislava
3. Lehrerová Lýdia, Bazovského 5, 841 0l Bratislava
4. Ing. Andrej Bábsky, Mikulášska 1, 811 0l Bratislava
5. Doc. Ing. Ladislav Štibrányi CSc., Lubinská 6, 811 03 Bratislava
6. Ing. Peter Tóth, Klincová 37c, 821 08 Bratislava
7. Feodora Tóthová, Klincová 37c, 821 08 Bratislava

8. Ing. Peter Korčák, Líščie nivy 10, 821 08 Bratislava
9. Ing. arch. Juraj Skupil, atelier yesss s.r.o., Lamačská ceta 111, 821 06 Bratislava - projektant

navrhovanej zmeny
10. Ing. arch. Katarína Ciglanová, Mudroňova 48, 81103 Bratislava - projektant revízie 1 l/20 16
1l.?ng. Marianna Kostičová, J. Jesenského 8, 903 0l Senec - odborné vedenie nad

uskutočňovaním stavby
12. Vlastníci susedného pozemku parc. č. 2498/ l vedení na LV č. 2645 v k. ú. Karlova Ves
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Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so

žiadost'ou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou

o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
Na vedomie dotknutým orgánom:

3. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie životného prostredia, Primaciálne nám. 1, P.O.Box
192, 814 99 Bratislava

4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
6. MČ Bratislava-Karlova Ves - oddelenie dopravy a ŽP - tu!
7. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
8. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doruěenia):
9. PhDr. Martin Kostič, PhD., J. Jesenského 8, 903 0l Senec a Ing. Marianna Kostičová, J.

Jesenského 8, 903 0l' Senec v zastúpení JUDr. Ján Havlát, Advokátska kancelária HAVLÁT
& Partners, Rudnayovo námestie č. 1, 811 0l Bratislava

10. Lehrer Igor, Bazovského 5, 841 0l Bratislava
11. Lehrerová Lýdia, Bazovského 5, 841 0l Bratislava
12. Ing. Andrej Bábsky, Mikulášska 1, 811 0l Bratislava
13. Doc. Ing. Ladislav Štibrányi CSc., Lubinská 6, 811 03 Bratislava
14. Ing. Peter Tóth, Klincová 3 7c, 821 08 Bratislava
15. Feodora Tóthová, Klincová 37c, 821 08 Bratislava
16. Ing. Peter Korčák, Líščie nivy 10, 821 08 Bratislava
17. Ing. arch. Juraj Skupil, atelier yesss s.r.o., Lamačská ceta 111, 821 06 Bratislava
18. Jakub Kiska, Bysterecká 2066/ 11, Dolný Kubín 026 0l
19. Ing. arch. Katarína Ciglanová, Mudroňova 48, 81103 Bratislava

Na vedomie:

20. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka

21. MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvoja
22. spis
23. a/a - 2x

Verejná vyhláška

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ BratislavaJKarlova Ves. Za deň doruěenia sa považuje 15. deň vyv-esenia.
Zároveň sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty
žiadame zaslat' potvrdenú verejnú vyhlášku sp;at'.

ž4D%-0Dátum vyvesenia: ..'....'.."...'.-.....'.. Dátum doručenia: .................. Dátum zvesenia: .........................

NAM. s?ríší« s
842 62QISLAVA 4

Vybavuje: Ing./Pau"lÍch, 02/ 602 59 192

pečiatka a podpis:
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