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

č. í.: KV/SU/210/2018/1 1597/AP.J Bratislava 04.07.2018

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný úrad),
podra § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znenf
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 znenf 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, podl'a ustanovení
§§, 46, 47 a §30 ods. 1 písm. d, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (d'alej správny poriadok)
v znení neskorších zmien a doplnkov konanie o zmene v užívaní stavby spojenej so zmenou stavby
spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhrad stavby a nezasahuje sa do
nosných konštrukcii stavby

zastavuje

ARB Slovakia, spol. s r. o., Staré gmnty 328, 841 04 Bratislava

Názovstavby: Zmenaúčeluvužívanístavby-nebytovýpriestorč.3-lnabytč.31

Póvodný úěel užívania stavby: nebytový priestor - zariadenie verejnej správy a administratívy č. 1

Navrhovaný úěel užívania stavby: trvalé bývanie - jednoizbový byt

Miesto stavby: Nebytový priestor č. l (zariadenie verejnej správy a administratívy) na l .podlaží
bytového domu - Staré grunty 328, stavba súp. č. 3590 umiestnená na pozemku
parc. č. 768/7 v k. ú. Karlova Ves

Navrhovatel':

Struěný popis:
Úmyslom navrhovatel'a bolo zmenit' funkciu súčasne využívaného nebytového priestom

z administratívnej na obytnú funkciu so stavebným úpravami.
Návrh usporiadania priestorov jednoizbového bytu spočíval iba vinteriérovom riešení -

vyčlenenie vstupných priestorov drevenou priečkou (alt. sadrokartónovou) a spacieho kúta šatníkovou
skriňou, umiestnenie obývacej časti v nadváznosti na kuchynský kút a okenný otvor. Zároveň je
navrhnutý nový dverný otvor medzi navrhovanou chodbou a hyg. zariadením. Jestvujúci dverný otvor
medzi kuchyňou a hyg. zariadením sa zamumje.

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 17.02.20l7 od navrhovatel'a ARB SLOVAKIA spol. s r.o., Staré
gmnty 328, 841 04 Bratislava, návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby ,,Bytový dom Staré Gmnty,
Bratislava? čast': Nebytový priestor č. 1- zariadenie verejnej správy a administratívy?, na ulici Staré
gmnty s.č. 3590, parc. č. 768/7 v k. ú. Karlova Ves. Navrhovatel' navrhoval zmenit' účel predmetného
nebytového priestom na jednoizbový byt. Dňom podania návrhu bolo začaté konanie ozmene
v užívaní stavby.



Ked'že návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby neobsahoval všetky náležitosti, ktoré mal
obsahovat' podl'a § 21 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona v spojení s § 32 správneho poriadku, stavebný úrad vyzval navrhovatel'a na
doplnenie požadovaných dokladov azároveň prerušil konanie rozhodnutím č.
KV/SU/1431/2017/4857/AP zo dňa 28.06.2017. Dňa 25.05.20l7 navrhovatel' doplnil požadované
doklady. Stavebný úrad opátovne posúdil návrh avšetky priložené doklady alistom č.
KV/SU/1431/2017/10934/AP zo dňa 07.06.2017 oznámil začatie predmetného konania anariadil
termín ústneho pojednávania spojeného smiestnym zist'ovaním, pričom zároveň odsúhlasil
navrhovaterovi uskutočnit' stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhl'ad stavby a nezasahuje
sa do nosných konštrukcii stavby azároveň voznámení stavebný úrad uložil navrhovatel'ovi
povinnost' zabezpečit' aby stavebné úpravy potrebné pre navrhovaný účel užfvania - trvalé bývanie boli
ukončené do termínu ústneho pojednávania. Z protokolu ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zist'ovaním však vyplynulo, že navrhovatel' neuskutočnil odsúhlasené stavebné úpravy a priestor- sa
nad'alej užíva ako administratíva. Stavebný úrad na základe výsledkov ústneho- pojednávania
spojeného s miestnym zist'ovaním písomnost'ou č. KV/SU/1431/2017/16463/AP zo dňa 26.09.20l7
vyzval navrhovatel'a aby pre riadne posúdenie návrhu uskutočnil odsúhlasené stavebné úpravy a o ich
zrealizovaní v určenej lehote 120 dní od domčenia výzvy predložil d6kaz pre opátovné oznámenie
nového terrnínu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zist'ovaním. Stavebný úrad zároveň
písomnost'ou č. KV/SU/1431/2017/16463/AP zo dňa 26.09.20l7 prerušil konanie, pričom
navrhovatel'a poučil, že v prípade nedoplnenia požadovaných dokladov v určenej lehote predmetné
konanie zastaví. Nakol'ko kdoplneniu dokladov vurčenej lehote nedošlo aani iným sp8sobom
stavebník so stavebným úradom nekomunikoval, stavebný úrad opátovne v súlade zo základnými
pravidlami konania listom č. KV/SU/210/2018/8330/AP zo dňa 15.05.2018 stavebnfka vyzval -aby
vpredÍženej lehote predložil požadovaný doklad, pričom opátovne stavebníka upozornil, že 'v píípWd'eíý dok]

'edíženinedoplnenia dokladov v určenej ani predjženej lehote, konanie o povolení zmeny predmetnej- stavby
v užívaní zastaví. Stavebníkovi-bola predÍžená lehota na doplnenie požadovaných dokladov o 30 dní
odo dňa doručenia písomnosti č. KV/SU/210/2018/18330/AP zo dňa 15.05.20l8, ktorú si prevzal dňa
28.05.20l8. Od tohoto dňa z.ačala plynút' predížená lehota, pričom posledný deň 'lehoty bol
považovaný 28.06.20l8. V predÍženej lehote však stavebník požadované doklady nepredložil.

Stavebný úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že stavebník v určenej ani predÍženej
lehote,aani ku dňu vydania tohto rozhodnutia požadovaný doklad nepredložil, ani nepožiadal
opredlženie lehoty aani so stavebným úradom inak vpredmetnej veci nekomunikoval. Zvyššie
uvedených d8vodov stavebný úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

sa

Táto písomnost' sa domčuje rovnakým spósobom ako oznámenie ozačatí predmetného
konania.

Pouěenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom stavebnom
úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší stavebný úrad sám
nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej
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Doručí sa úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1. ARB Slovakia, spol. s r.o., Staré gmnty 328, 841 04 Bratislava
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby súp. č. 3590 umiestnenej na parc. č.

768/7 vedení na LV č. 47?2 v k. ú. Karlova Ves

3. Vlastníci pozemku parc. č. 768/7 vedení na LV č. 2572 v k. ú. Karlova Ves

Doruěí sa dotknutým orgánom:
l , Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava l
2. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 3
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832

05 Bratislava

Doruěí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
5. Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, so

žiadost'ou o vyvesenie na úradnej tabuli MČ
6. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou

o zverejnenie verejnej vyhlášky
7. Spoločenstvo vlastníkov bytov, Staré grunty 328, 841 04 Bratislava so žiadost'ou

o vyvesenie oznámenia v objekte súp. č. 3590 na obvyklom mieste

Na vedomie:

8. ARB Slovakia, spol. s r.o., Staré gmnty 328, 841 04 Bratislava
9. MČ Bratislava-Karlova Ves - starostka
lO.spis
ll.2xa/a

Verejná vyhláška:

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň
vyvesenia písomnosti. Zároveň sa písomnost' zverejňuje na elektronickej úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves dostupnej na www.karlovaves.sk a na úradnej
tabuli Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí
uvedenej lehoty žiadame zaslat' potvrdenú verejnú vyhlášku spát'.
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pečiatka a podpis:

Vybavuje:Ing.AndrejPaulech 0270711313 andrej .paulech@karlovaves.sk
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