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MESTSKA CAST BRATISLAVA-KARLOVA VES

Nám.sv.Františkač.8, 84262 Bratislava 4

Naše číslo
KV/SU/368/2019/4771/DB

Vybavuje/ linka/ E-mail
Bartošová Dominika, Ing.
02/ 707 11312

dominika. bartosova@karlovaves.sk

Bratislava
01.03.2019

Vec: Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia stavebných úprav bytu
bytovom dome

v

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad")
podl'a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), v spojení s § 5 písm. a) zákona č.
608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok abývanie aozmene
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. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, po vykonanom stavebnom konaní
rozhodnutím zo dňa 25. 09. 2018 č. j.: KV/SU/1546/2018/14940/DB vydala vlastníkovi bytu
Ing. Zuzane Gát'ovej, bytom Pernecká 35, 841 04 Bratislava stavebné povolenie.

Stavebník: Ing. Zuzana Gát'ová, Pernecká 35, 841 04 Bratislava (d'alej len ,,stavebníčka?)

Názov zmeny dokončenej stavby: ,,Rekonštrukcia - odstránenie časti nosnej steny"

Miesto reklamnej stavby: v byte č. 441 na 4. podlaží bytového domu Špieszova 3-9, súpis. č. domu
3362, pozemok parc. č. 283/8 v k.ú. Karlova Ves, LV č. 3634

Stručný popis stavby: Vybúranie nosnej steny medzi miestnost'ou 1.02 a 1.09 (podra statického
posudku, ktorý je neoddelitel'nou súčast'ou tohto rozhodnutia), d'alej bude rekonštrukcia pozostávat' z
postavenia novej odrahčenej sadrokartónovej priečky spoužitím hliníkových profilov medzi
miestnost'ami 1.02 al.09, póvodná elektro azdravotechnická inštalácia vmiestnostiach na
odstránených zvislých konštrukciách bude presunutá a reinštalovaná na nových zvislých konštrukcií.
Póvodná elektro a zdravotechnická inštalácia na ostatných miestach zostáva nezmenená, t. j. nebude sa
v rámci rekonštrukcie do nej zasahovat' ani upravovat', strop sa zníži pomocou hliníkovej konštrukcie,
kryciu čast' tvorí sadrokartón, zníženie stropov o 10-15 cm. V rámci udržiavacích prác realizovaných
pri rekonštrukcii bytu sa budú vymieňat' iba koncové prvky ako vypínače, svietidlá, jednotlivé
zariad'ovacie prvky ZTI ako umývadlá, vaňa, sprchovací kút a armatúry, osadí sa nová keramická
dlažba, vinylová podlaha, celoplošný koberec, osadia sa nové interiérové dvere ad'alšie bežné
udržiavacie práce

Projektová dokumentácia: statický posudok - Ing. Peter Rozsár, č. osv. 5700*I3, dátum 12/2014,
ktorý je neoddeliternou súčast'ou rozhodnutia, architektúra - Ing. arch. Terézia Kupčuláková, č. osv.
2185 AA, zo dňa 11.06. 2018



Spósob uskutočnenia stavby: dodávatel'sky

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu sa odvolal účastník konania Ing. Dušan
Kurucz, vlastník bytu v uvedenom dome (d'alej len ,,odvolater") a Okresný úrad Bratislava - odbor
výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava v odvolacom konaní rozhodnutím
č. OU-BA-OVBP2-2018-ll2537fNAD zo dňa 17. 12. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnost'
02. Ol . 2018 zrušil rozhodnutie stavebného úradu a vrátil mu vec na nové prejednanie a rozhodnutie.
Stavebný úrad týmto účastníkom konania a dotknutým orgánom

oznamuje,

že v predmetnej veci vykonáva nové prejednanie v intenciách právneho názoru odvolacieho orgánu
vyjadreného v odvolacom rozhodnutí.

Účastníkmi tohto stavebného konania sú podl'a § 59 stavebného zákona stavebníčka a osoby,
ktoré majú vpredmetnom byte právo doživotného užívania, d'alej vlastníci bytov anebytových
priestorov v uvedenom bytovom dome a projektant navrhovaných stavebných úprav, vrátane statika.
V novom konaní stavebný úrad postupuje v súlade s ustanoveniami § 61 ods. 1 až 4 a 6 stavebného
zákona a ustanoveniami § 33 ods. 2 v spojitosti § 32 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok").

Žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny dokončenej stavby,
stavebných úprav bytu stavebníčky a stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšt'a
od miestneho zist'ovania a ústneho pojednávania.

Vzmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona, zd8vodu verkého počtu účastníkov konania,
stavebný úrad upovedomuje účastníkov konania o začatí nového konania v predmetnej stavebnej veci
formou verejnej vyhlášky. Podl'a § 26 sa doručenie verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnost'
vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia písomnosti všetkým účastníkom konania.

V novom konaní stavebný úrad v súlade s právnym názorom odvolacieho orgánu podl'a § 33
2 správneho poriadku týmto oboznamuje účastníkov konania spodkladmi rozhodnutia

a so spósobom ich zistenia.

V stavebnom konaní začatom na žiadost' stavebníčky doručenej stavebnému úradu dňa 30. 05.
2018, ktoré bolo oznámené účastníkom konania listom č. KV/SU/1546/201 8/10875/DB zo dňa 22. 06.
2018 s uvedením možnost' uplatnit' námietky alebo pripomienky, uplatnil voči navrhovaným
stavebným úpravám námietky odvolatel'. Namietal najmu statické posúdenie navrhovaných
stavebných úprav aspochybnil výsledok písomného hlasovania vlastníkov bytov anebytových
priestorov vdome ktýmto úpravám. Kobsahu námietok stavebný úrad listom
KV/SU/1546/2018/13903/DB zo dňa 23. 08. 2018 alistom KV/SU/1546/2018/13573/DB zo dňa
23. 08. 2018 vyyížiadal stanovisko autorizovaného statika, ktorý ho spracoval avyjadrenie správcu
bytového domu k hlasovaniu vlastníkov. Ich stanoviská, resp. vyjadrenia k námietkam odvolatel'a sú
založené v spise, boli a sú podkladom pre rozhodnutie stavebného úradu v predmetnej veci. Taktiež
bolo stavebníkom do spisu doplnené dňa 14. 02. 2019 vyjadrenie od Okresného úradu Bratislava,
odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán
ochrany prírody akrajiny kvydaniu stavebného povolenia v ktorom je uvedené, že nakol'ko sa
predmetná stavba nachádza v zastavanom území obce a v území s prvým stupňom ochrany, vyjadrenie
ochrany prírody aochrany prírody akrajiny sa nevyžaduje adňa 04. 03. 2019 vyjadrenie od
Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivo'sti o ŽP, oddele-nie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, zhl'adiska odpadového hospodárstva kvydaniu stavebného povolenia, že
z hl'adiska odpadového hospodárstva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky
k predmetnej stavbe za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení.

ods.



V intenciách ust. § 33 ods. 2 správneho poriadku stavebný úrad týmto umožňuje účastníkom
konania vyjadrit' sa k podkladom rozhodnutia a k spósobu zistenia, prípade navrhnút' ich doplnenie
v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia, vrátane dokumentácie je možné nahliadnut' na stavebnom úrade
MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava v stránkové dni (pondélok 8.00 - 17.00
hod., streda 8.00 - 17.00 hod.).

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca plnú moc s
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat' a s podpisom zástupcu.
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Prílohy:

1. Vyjadrenie k námietkam v stavebnom konaní AG -expert, s. r. o., doručené na stavebný úrad
dňa 1l. 09. 2018

Vyjadrenie k námietkam v rámci stavebného konania od Ing. Petra Rozsára, PhD., doručené
na stavebný úrad 10. 09. 2018

2.

Doruěí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

Vlastníci všetkých bytov anebytových priestorov bytového domu Špiezsova 3, 5, 7, 9
v Bratislave (č. LV 3634 KN), vrátane Dr. Jozefa Ganza a Eva Ganzová, bytom Staré grunty
164, 841 04 Bratislava, ktorí majú právo doživotného užívania k bytu stavebníčky
Ing. Peter Rozsár, PhD. Trnavská cesta 59, 821 0l Bratislava - statik
Ing. arch. Terézia Kupčuláková, Priemyselná 3, 821 09 Bratislava - architektka

3.

4.

5.

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, so
žiadost'ou o vyvesenie na úradnej tabuli MČ
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky

6.

7.

Doruěí sa dotknutým orgánom:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

8.

9.

Na vedomie (nemá účinky doručenia):

10. Zuzana Gát'ová, Pernecká 35, 841 04 Bratislava - stavebníčka
11. G&G IURISCONSULTI s. r. o., Šoltésová 32, 811 08 Bratislava - advokátska kancelária

zastupujúca stavebníčku



12. Ivan Gát'a, Pernecká 35, 841 04 Bratislava - splnomocnenec stavebníčky
13. Dr. Jozef Ganz, Staré grunty 164, 841 04 Bratislava - doživotné užívanie bytu
14. Eva Ganzová, Staré grunty 164, 841 04 Bratislava - doživotné užívanie bytugrunty ]

Spieszo15. Ing. Dušan Kurucz, Špieszova 3362/9, 84101 Bratislava - účastník konania
16. Advokátskej kancelárie AGM partners s. r. o., Hlavné námestie 3, 811 0l

advokátska kancelária zastupujúca účastníka konania
17. Ing. Peter Rozsár, PhD. Trnavská cesta 59, 821 0l Bratislava - statik
18. Ing. arch. Terézia Kupčuláková, Priemyselná 3, 821 09 Bratislava - architektka
19. AG-EXPERT, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, so žiadost'ou

oznámenia v bytovom dome na obvyklom mieste
20. MČ Bratislava-Karlova Ves - starostka
21 . 2x spis
22. 2x a/a

Bratislava -

o vyvesenie

Verejná vyhláška:
Toto oznámenie 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. Zároveň sa toto oznámenie 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'.

Dátum vyvesenia: '.'!5:..(í.'.>.?(,.'!..(:.i'..... Dátum doručenia: ......................... Dátum zvesenia:

pečiatka a podpis: pečiatka a podpis: pečiatka a podpis:
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AG-EXPERT, SJaa.0., IčO: 35730595, zapís. vobch. regi Veden. Okr. súdom Bratislava I pod vložkou č.
íssío7s. Správa budov, projektovanie, rekonŠtrukcie, expertízy, statické výpoČty v oblastí pozemných
stavieb,Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, tel..02/39016790, e-mail: ag-expert@stonline.sk
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Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves

Nám. sv. Františka č.8

842 62 Bratislava

J'i5

Vyiadrenie k námietkam v stavebnom konaní , ku sp. zn. : KV/SU/1546/2018/13903/DB

: V hore - uvedenej veci Vám k nárnietkam účastníka konania Ing. Dušana Kurucza,
Špieszova 3362/9, 841 0l Bratislava zasielarne po porade s našou zmluvnou advokátskou
kanceláriou nasledovné stanovisko:

Nárnietky prezentované uvedeným účastníkom konania považujeme pre pokračovanie
v stavebnom konaní v danej veci za právne irelevaníné. Stavebný orgán nie je kompetentný
skúmat' platnost' hlasovania vlastníkov bytov v dotknutom bytovorn dome .

Pokial' vlastník pán Ing. Kurucz Dušan mal za to, že predmetné hlasovanie je neplatné , mal
právo a jedinú možnost' napadnút' toto hlasovanie podl'a ust. § 14 ods. 8 zákona č. 1 82/1993
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov . ?

Citttjeme predmetné ustanoveíqie .'

,, (8) Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru l) doine má právo obrátiť sa do
3 0 kalendárnych dní od oznámenia o výsledku hlasovania na SZ2(2", aby vo veci rozhodoi, inak
jeho právo zaniká. Ák sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome neínohol o výsledku
hlasovania dozvediet': má právo obí-átit' sa na ítd najneskór do troch mesžacov od
hlasovania, inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového pržestoru v
dome sa móže zároven na príslušnom s'ůde domáhat' dočasného pozastavenia t'tčinnosti
rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestoros» podra osobitného predpisu. 1 5a) Pri
rovnosti hlasov, alebo ak sa uznášaniaschopná včtčšina podra odsekov 3 a 4 ríedosiahne,
rozhoduje na návrh horéhokorvek vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome ítd. Platné
rozhodnutia st2 závázné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov 1) dome. Zmhtvy
a ich zmeny schválené vlastníknzi s'ů závázné pre všetkých vlastníkov bytov a neť.vtov)'ích
príestorov v dome, ak ich za vlastníkov bytov a nebytových priestorosi v dome podpísala nim
splnoinocnená osoba."





Z uvedeného vyplýva, že námietky pána Ing. Kurucza sú právne neúčinné a nemajú žiaden
vplyv na pokračovanie v stavebnom konaní.

Ak by bolo stavebné konanie prerušené pre neoprávnenú námietku , má poškodený stavebník
právo domáhat' sa náhrady škody, ktorá mu tým vznikla.

Za AG - EXPERT , s.r.o.

konatel': Ing. Alexander GUBRIC CSc v.r. ...i .y..?:'?
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Ing. Peter Rozsár, PhD., Trnavská cesta 59, 821 0l Bratislava

a?íÝi'ateS?'i:n'tj' ú7aď ;7/le7čSkm.
Bratislava - Karlova Ves

Dátum: 'l 1 -09- 20!a
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MC: Bratislava - Karlova Ves
Stavebný úrad
Nám. sv. Františka 8
841 04 Bratislava

V Bratislave, 10.9.2018

Vec: Vyjadrenie sa k námietkam v rámci stavebného konania
KV/SU/1546/2018/13903/DB

Dňa 4.9.2018 mi bolo doručené Upovedomenie účastníkov konania o priebehu konania na
zrnenu dokončenej stavby smožnosťou vyjadriť sa knámietkam, ktoré predložil jeden
z účastníkov predmetného konania. Nakol'ko sa domnievam, ze uvedené námietky, ktoré sa
dotýkajú statického posúdenia č. 31 /2014 vypracovaného statickou kanceláriou, ktorej som
súčasťou, sa nezakladajú na reálnych podkladoch, dovol'te mi touto cestou uviesť niekol'ko
názorov a skutočností. Musím tiez: uviesť, že sa mi zatial' počas mojej dlhoročnej
profesionálnej praxe ešte nestalo - apovažujem to za neobvyklé - aby relevantnosť
a spósobilosť moiej práce spochybňovala osoba, ktorá s najváčsou pravdepodobnosťou nie je
autorizovaným odborníkom v odbore statika stavieb.

Na základe požiadavky a objednávky stavební'ka, p. Zuzany Gáťove), som v decembri 2014
vypracoval statické posúdenie navrhovanej stavebnej zmeny - odstránenie časti nosnej
konštrukcie a jej nahradenie inýrn nosným pravkom. Toto posúdenie som vypracoval na
základe všetkých platných zákonov a noriem - Eurokód 0 - EN 1990: Zásady navrhovania,
Eurokód 1- EN 1991: Zaťaženie konštrukcií, Eurokód 2 - EN 1992: Navrhovanie betónových
konštrukcií, Eurokód 3 - EN 1993: Navrhovanie ocel'ových konštrukcií - platných
vSlovenskej republike, zadania stavebníka p. Gáťovej a autorky projektu rekonštrukcie
interiéru bytu Ing. Arch. Adriány Kristofčákovej ako aj všetkých iných dostupných podkladov.
Dovol'ujem si tu uviesť, že pán íng. Dušan Kurucz chybne uvádza vo svoiich námietkach, že
autorom statického posudku je p. Ing. Arch. Adriána Kristofčáková (autorka projektu
rekonštrukcie byl?u p. Gáťovej). Autorom statického posúdenia je výhradne moja osoba (spolu
so svojimi kolegami z našej statickej kancelárie), ktorá je na to autorizovaná a preto nie je
možné tvrdiť, že toto posúdenie bolo vypracované zaujatou osobou.

Naša statická kancelária je okrem íného autorom projektu statik5r celej budovy BD Špíeszova
3-9, vypracovaného vroku 2002 pre investora spoločnosť OTYK invest, s.r.o. apreto si
dovorujem tvrdiť, že sme jediní, ktorí majú relevantné podklady (t.j. projektovú
dokumentáciu a iné) na vypracovanie takéhoto posúdenia. Pred vykonaním posúdenia srne
boli osobne na obhliadke bytu č. 441 p. Gáťovej ako aj bytu priamo nad bytom p. Gáťovej t.j.
bytu č. 451 vlastníčky p. Benkovej Jarmily ako aj bytu priamo pod bytom p. Gáťovej t.j. bytu č.
431 vlastníkov p. Ďatel Peter a Anna a nezistili sme žiadne skutočnosti, ktoré by znemožňovali
realizov?ť stavebnú zmenu podl'a žiadosti p. Gáťovej. Ďalej sme pred vykonanírn statického
posúdenia komunikova?i s vtedajšírn správcom BD Špieszova 3-9, spoločnosťou Správcovske
bratislavské družstvo, Drobného 27, 841 0l Bratislava, od ktorého sme získali informáciu, že
na predmetriom BD neboli vykonané predchádzajúce zásahy do tejto nosnej konštrukcie a ani
do iných nosných a rienosných konštrukcií v iných častiach BD, ktoré by oni evidovali vo svoj ej
pasportizácii budovy a ktoré by znemožňovali realizovať stavebnú zmenu podra žiadosti p.
Gát'ovei. Na základe týchto skutočností a na základe mójho najlepšieho odborného vedomia
a svedomia som uvedené statické posúdenie č. 31 / 20í4 vypracoval.
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