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V VMESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

C. j.: KV/SU/209/20l 8/4753/AP Bratislava 05.03.2018

VÝZVA NADOPLNENIE PODANIÁ

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podl'a §
117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 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 a o zmene a doplnení zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, § 7a ods. 2
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. ohlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov v súlade s §§ 19 a 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(d'alej správny poriadok) v spojení s § 60 ods. 1 a § 140 stavebného zákona

vyzýva

ATOPS Development Karlovka s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 08 Bratislava
v zastúpení: AVVEN, s.r.o., Bratislavská 5 7, 841 06 Bratislava
názov stavby: ,,8 rodinných domov"

miesto stavby: ul. Staré Grunty, parc. č. 744/8 v k. ú. Karlova Ves
aby svoju žiadost' o stavebné povolenie podanú dňa 24.04.2017 doplnil o:
Projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v dvoch vyhotoveniach,

-ktorá bude vsúlade spodmienkou č. 1 územného rozhodnutia č.
KV/SU/530/2015/17631/AP zo dňa 30.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost' 07.01.2016,
najmá budú dodržané podmienky umiestnenia rodinných domov Al a Bl (označenie podra PD),
týkajúce sa navrhovaného umiestnenia okien z obytných miestností,

-predložit' projekt požiarnej ochrany, resp. dodatok k predloženému projektu, v ktorom
bude vyriešené nezasahovanie požiarne nebezpečného priestoru do susedných pozemkov,

-upravit' projektovú dokumentáciu, z ktorej bude zrejmé, že na výstavbu nebudú použité
susedné pozemky, resp. ak budú predložit' súhlas vlastníka dotknutých pozemkov s dočasným
použitím pozemku (pri výkopoch a iných terénnych úpravách),

-zapracovat' zmeny uvedené v,,stanovisku kpripomienkam Ing. Anny Vesiovej? do
projektovej dokumentácie.

stavebníka:

u

Stavebný úrad urěuje lehotu na doplnenie 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

Ak stavebník predloží vyžiadané doklady, bude táto skutočnost' ostatným účastníkom konania oznámená
samostatným listom, a taktiež bud«, určen4 lehota, v kto?rej bud?ú ím>ct' ostatní účastníci up%atnit' svoie
n4mietk?y voči 4oplneným 4okladom. V prípade ak zo strany stavebníka nebude možné z objektívnych
a preukázatel'ných d6vodov predložit' najmá požadované doklady v určenej lehote, je stavebník povinnýnajmá

:dlženiepísomne požiadat' stavebný úrad o predlženie lehoty pred jej uplynutím.

ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ KONANIA

Zároveň stavebný úrad v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku stavebné konanie na predmetnú
stavbu

prerušuje.



Po doplnení podania bude stavebný úrad pokračovat' v začatom konaní, ale vyhradzuje si právo na
vyžiadanie d'alších dokladov potrebných ku konaniu, ktoré vyplynú z doplnených dokladov. Ak stavebník
v určenej lehote podanie nedoplní, stavebný úrad konanie zastaví.

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 24.04.20l7 od žiadatel'a spoločnosti ATOPS Development Karlovka
s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 08 Bratislava, žiadost' o vydanie stavebného povolenia na vyššie uvedenú
stavbu. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Ked'že žiadost' neposkytovala dostatočný
podklad na posúdenie v navrhovanej veci, stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie požadovaných
dokladov azároveň prerušil konanie rozhodnutím č. KV/SU/1859/2017/9793/AP zo dňa 22.05.2017.
Stavebník svoju žiadost' doplnil dňa 03.05.2017; 10.07.20l7, 02.08.2017, 07.08.20l7, 14.08.20l7,
04.10.2017 al6.ll.20l7 od'alšie doklady. Stavba bola umiestnená rozhodnutím č.
KV/SU/530/2015/17631/AP zo dňa 30.ll.20l5, ktoré nadobudlo právoplatnost' 07.Ol.2016. Stavebný
úrad po doplnení požadovaných dokladov oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
konania listom č. KV/SU/1859/2017/14830/AP zo dňa 08.12.2017, pričom určil lehotu na podanie
námietok a pripomienok.

Díía 21.12.2017 boli stavebnému kpredmetnému konaniu domčené spoločné námietky
a pripomienky od Igora Habána, Nejedlého s, 841 02 Bratislava, Miriam Habánovej, Nejedlého 5;, 84 i02
Bratislava, Ivana Rúčku, Nám. sv. Františka 10, 841 04 Bratislava a Ireny Rúčkovej Nám. sv. Františka
10, 841 04 Bratislava, ktorí oznamujú svoje postavenie účastníka konania cez zákon č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších zmien a doplnkov (EIA). Predmetná
stavba však nepodlieha zist'ovaciemu ani inému konaniu podl'a zákona EIA apreto sa nemožno do
konania prihlásit' s odvolaním sa na tento zákon.

V určenej lehote boli voči predmetnej žiadosti vznesené námietky účastníčky konania Ing. Anny
Veisovej (podané na poštovú prepravu dňa 05.01.2018 a d'alšie doplnky k námietkam osobne domčené
dňa 08.Ol.20l8 a 09.01.20l8). Stavebný úrad námietky posúdil a zistil, že čast' podaných námietok je
opodstatnená a preto stavebníka vyzýva na doplnenie svo3ej žiadosti, nakol'ko na základe predložených
dokladov nemožno vo veci rozhodnút'. Stavebný úrad umiestnil stavbu ,,8 rodinných domov"
rozhodnutím KV/SU/530/2015/17631/AP zo dňa 30.l1.2015, pričom umiestnenie stavby posudzoval
v súlade s 816 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu aovšeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie, kde napr. v ods. 4 sa píše: Vstiesnených územných
podmienkach možno vzdialenost' medzi rodinnými domami znížit' až na 4 m, ak v žiadnej z protirahlých
častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od
spoločných hraníc pozemkov podra ods. 3. Stavba ,,8 rodinných domov" bola umiestnená bez okien
z obytných miestností khranici s pozemkom parc. č.743/10. Stavebný úrad má zato, že navrhované
umiestnenie okien z obytných miestností k spoločným hraniciam pozemkov nie je možné posudzovat'
vstavebnom konaní; takáto zmena by si vyžadovala zmenu územného rozhodnutia
KV/SU/530/2015/17631/AP zo dňa 30. 1l .2015, ktoré nadobudlo právoplatnost' 07.01.20l6, v ktorom sa
práve posudzovalo umiestnenie stavby na pozemku a určili sa minimálne odstupové vzdialenosti od
spoločných hrarríc pozemkov. Stavebný úrad prijal dňa 28.02.2018 písomnost' označenú ako ,,Stanovisko
investora k pripomienkam Ing. Anny Veisovej". V tejto písomnosti sa stavebník v zastúpení vyjadruje
k námietkam, pričom čast' námietok akceptuje a čast' navrhuje zamietnut'. Stavebný úrad konštatuje, žeiavrhuj(

dopÍňav prípade ak stavebník akceptuje čast' námietok, t. j. dopÍňa a upravuje žiadosť o vydanie stavebného
povolenia, táto skutočnost' musí vyplývat' aj z projektovej dokumentácie, preto stavebný úrad vyzýva
stavebníka aby skutočnosti, ktoré sa týkajú zmeny návrhu zapracoval do projektovej dokumentácie, aby
nesprávnost' údajov vprojektovej dokumentácii nesp«"sobovala zmátočnost' anevnášala zbytočné
pochybnosti medzi účastníkov konania.

Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že ak nedostatky podania nebudú požadovaným sp8sobom v
určenej lehote odstránené, resp. nebude predložená dokumentácia uvedená do súladu s podmienkami
územného rozhodnutia, stavebný úrad konanie zastaví v zmysle § 60 ods. 2 písm. c, a d, stavebného
zákona v spojení s § 30 ods. l písm. d, správneho poriadku.

Stavebný úrad bude pokračovat' v začatom konaní po predložení všetkých chýbajúcich uvedených
dokladov v stanovenej lehote, t. j., ked' pominú prekážky, pre ktoré sa konanie premšilo.



Stavebný úrad po podaných námietkach, ktorých čast' je opodstatnená sprihliadnutím na
ustanovenia § 3 ods. 5 správneho poriadku vyzval žiadatel'a na doplnenie podania podra § 19 v spojení s §
32 správneho poriadku, určil lehotu na doplnenie, poučil žiadatel'a na dósledky nesplnenia výzvy
a konanie prerušil.

Vzhl'adom k vyššie uvedeným skutočnostiam stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia. Táto písomnost' sa domčuje rovnakým sp6sobom ako oznámenie o začatí konania.

Poučenie

Proti rozhodnutiu o premšení konania sa podl'a § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolat'.
Toto rozhodnutie nie je preskúmatel'né súdom. Gj%('t@qý

starostka

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
io.
1l.
12.

ATOPS Development Karlovka s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, ktorú v konaní zastupuje
spoločnost' AVVEN, s.r.o., Bratislavská 57, 841 06 Bratislava
RM - 2005 s.r.o., Gmzínska 18, 821 05 Bratislava
Ingrid Malovcová, Liptovská 44, 821 09 Bratislava
MUDr. Jaroslav Sumbal, Bzovícka 2, 851 07 Bratislava
Ing. Anna Veisová, Kupeckého 15, 821 08 Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva, Mierová 19, 821 05 Bratislava
Ing. arch. Andrej Gůrtler, ATYP projekt, spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava
Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
Slovenský pozemkový fond. Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava
Vlastníci susedných pozemkov a stavieb, bytov a nebytových priestorov vedení na LV č. 4924
osobám, ktoré majú -vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a susedným stavbám, ak ich
vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám m«5žu byt' stavebným povolením priamo
dotknuté.

Na vedomie dotknutým orgánom:

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
* oddelenie správy komunikácii
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odborárske nám.
Bratislava

z hl'adiska štátnej vodnej správy
z hradiska ochrany ovzdušia
z hradiska odpadového hospodárstva

* z hradiska ochrany prírody a krajiny
Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
Krajské-riaditel'stvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava l
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Bratislavská vodárenská spoločnost' a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Siemens s.r.o., Lamačská cesta 6257/3, 841 04 Bratislava 4

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
1l.

1.

*

*

*

3, 810 05



12. SITEL s.r,o., Kopčianska 20/c, 851 0l Bratislava
13. Satro, s.r.o., Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava
14. VNET, a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava
16. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
17. MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie dopravy a životného prostredia
Doruěí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
18. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou

o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
19. Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves,- Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, so žiadost'ou

o vyvesenie na úradnej tabuli MČ

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):
20. ATOPS Development Karlovka s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, ktorú v konaní zastupuje

spoločnost' AVVEN, s.r.o., Bratislavská 57, 841 06 Bratislava
21 . RM - 2005 s.r.o., Gruzínska 18, 821 05 Bratislava
22. Ingrid Malovcová, Liptovská 44, 821 09 Bratislava
23. MUDr. Jaroslav Sumbal, Bzovícka 2, 85107 Bratislava
24. Ing. Anna Veisová, Kupeckého 15, 821 08 Bratislava
25. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
26. Ministerstvo hospodárstva, Mierová 19, 82105 Bratislava
27. Ing. arch. Andrej Gůrtler, ATYP projekt, spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava-projektant
28. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
29. Slovenský pozemkový fond. Búdková cesta 36, 81715 Bratislava
Na vedomie:

30. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
31 . MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvoja
32. spis
33. a/a-2x

Verejná vyhláška

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuliMiestneho úradu MČ BratislavaJKarlova Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia
pisomnosti na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. 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 spát'.
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Vybavuje: Ing. Paulech, 02/ 707 11 313 andrej.pa?ilech@,karlovaves.sk

pečiatka a podpis:


