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Vec :

Oznámenie o postupe v konaní o dodatočnom povolení, resp. odstránení stavebných úprav v byte
č. 4 v bytovom dome vo vchode č. 8 na Tilgnerovej ul. v Bratislave s výzvou na doplnenie
žiadosti stavebníčky MUDr. Sylvie Kostrecovej

Rozhodnutím tunajšej mestskej časti č. KV/SU/1349/2014/1613/VK vydaným
v pósobnosti stavebného úradu (d'alej len ,,stavebný úrad") dňa 17.02.20l4 bolo na podklade
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava IV (na stavebný úrad doručeného dňa
27.01.2014) zrušené opatrenie stavebného úradu č. KV/SU/1349/2014/1613/VK zo dňa
04.04.20l2, ktorým stavebníčke MUDr. Sylvii Kostrecovej, v tom čase bytom Tilgnerova 8, 841
04 Bratislava, na jej ohlásenie stavebných úprav podané dňa 21 .03.20l2 bolo písomne oznámené,
že stavebný úrad nemá námietky proti uskutočneniu ohlásených stavebných úprav v byte č. 4
na prízemí v bytovom dome vo vchode č. 8 Tilgnerovej ul. 8 v Bratislave v znení : zasklenie
loggie, domurovanie deliacej priečky, vymurovanie parapetu, zateplenie loggie z vnútornej strany
bez zmeny vonkajšieho vzhl'adu zábradlia loggie, odvetranie špajze suseda vzduchotechnickým
zariadením potrubím ukončeným protidažd'ovou žalúziou so sitom (d'alej len ,,opatrenie").

Listom zo dňa 24.07.2014 prijatým dňa 29.07.2014 stavebníčka oznámila stavebnému
úradu, že všetky ohlásené stavebné úpravy boli realizované v lehote 13.07.2012 - 17.08.20l2 a
ukončené spolu s rekonštrukciou - zateplením bytového domu, ktorej užívanie bolo povolené
kolaudačným rozhodnutím č. KV/SU/1636/2013/17262/KS zo dňa 15.11.2013, právoplatné dňa
16.l2.2013.

Z dóvodu právoplatného zrušenia uvedeného opatrenia zo dňa 04.04.2012, čím bolo
vyhovené protestu prokurátora, stavebný úrad ex oficio začal konanie ouvedených už
uskutočnených stavebných úpravách v intenciách ustanovení § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a
stavebného zákona písomnou výzvou stavebníčky č. KV/SU/1349/2014/1613-2/VK zo dňa
24.04.20l4 aMiroslava Kostreca, vtom čase bytom Tilgnerova 8, Bratislava, t. j. obidvoch
vlastníkov bytu č. 4 na predloženie dokladov preukazujúcich súhlas nadpolovičnej vůčšiny
vlastníkov bytov a nebytových priestorov s vykonanými stavebnými úpravami uskutočnenými
vuvedenom byte, súhlas vlastníka bytu č. 3 vuvedenom bytovom dome suskutočneným
sp«"sobom odvetrania a presvetlenia špajze bytu č. 4 a vyjadrenie stavebného dozoru, že stavebné
úprayy boli uskutočnené podl'a platných technických noriem. Na ich predloženie určil lehotu 60
dní odo dňa doručenia výzvy a zároveň v uvedenej písomnosti rozhodol podl'a § 29 ods. l zák. č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,správny poriadok") o prerušení konania až do času predloženia požadovaných dokladov s tým,
že upozornil na oprávnenie stavebného úradu požadovat' predloženie aj d'alších podkladov
potrebných pre spol'ahlivé zistenie skutkového stavu veci.

Stavebníčka podaním zo dňa 20.01.20l4, doručeným na stavebný úrad dňa 07.05.2014
podala oput' ohlásenie stavebných úprav: ,,zasklenie balkónu/loggie anávázné úpravy"
s priložením projektovej dokumentácie vyhotovenej v Ol/2014 Ing. Petrom Dolhým s návrhom
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úpravy zasklenia loggie bytu č. 4 v uvedenom bytovom dome.
Následne listom zo dňa 09.07.20l4 doručeným stavebnému úradu dňa 14.07.20l4 podala

žiadost' opredÍženie lehoty na predloženie dokladov požadovaných vzačatom konanf
o dodatočnom povolení, resp. odstránení realizovaných stavebných úprav z dóvodu, že správca
bytového domu jej oznámil, že sch8dza, na ktorej by sa realizované stavebné úpravy mali
prerokovat' bude až koncom roka 2014.

V priebehu času od augusta r. 2014 až do ukončenia v apríli r. 2018 boli na návrh
stavebnfčky ajej manžela, ako žalobcov, vedené súdne konanie vprávnej veci preskúmania
zákonnosti právoplatného rozhodnutia stavebného úradu č. KV/SU/1349/2014/1613/VK zo dňa
17.02.2014, ktorým bolo zrušené opatrenie stavebného úradu č. KV/SU/1349/2014/1613/VK
zo dňa 04.04.20l2 akceptujúce uskutočnenie ohlásených stavebných úprav. Orgány súdu žalobu
odmietli, rozhodnutie, ktorým bolo opatrenie zrušené si bez akéhokorvek prerušenia zachovalo
platnost'. Ohlásené stavebné úpravy, uskutočnené na základe oznámenia stavebného úradu
(opatrenie), ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom, a preto muselo byt' zrušené, sa tak dostali
do režimu nepovolených a podliehajú konaniu podl'a ust. § 88 ods. l písm. b) v spojitosti s § 88a
stavebného zákona, ktoré bolo začaté písomnou výzvou stavebného úradu zo dňa 24.04.20l4 č.
KV/SU/ l 349/20 l 4/ 1613 -2/VK s prerušením konania.

V spise stavebného úradu v predmetnej veci sa d'alej nenachádzajú žiadne iné doklady
potrebné pre spol'ahlivé posúde.nie veci, na podklade ktorých by stavebný úrad mohol
;predmetnej veci rozhodnút'. Žiadost' ododatočné povolenie podaná stavebníčkou preto
neposkytuje- dostatočný pre rozhodnutie a s cierom odstránenia jej nedostatkov je potrebné ju
doplnit' najmu takto:

Predložená projektová dokumentácia z Ol/20 14, ktorá rieši úpravu zasklenia loggie bytu č.
4 nie je úplná. Popri inom chýba statické posúdenie vplyvu uskutočnených stavebných
úprav na stavbu bytového domu a novonavrhované riešenia voči skutkovému, v tomto
čase nelegálnemu stavu, zahřňajúce aj zrušenie celého vetracieho vzduchotechnického
potrubia z okna špajze v susednom byte č. 3 (vo vlastníctve Ing. Rudolfa Kaprála a Ing.
E,mílie Kaprálovej, bytom Tilgnerova 8, Bratislava), s ohl'adom na zasklenie celej loggie
bytu č. 4, neobsahujú riešenie odvetrania špajze bytu a z toho pohradu chýba aj projekt
riešenia požiarnej ochrany. V technickej správe je potrebné dokumentovat', že navrhované
odvetranie špajze zodpovedá predpisom z hradiska ochrany zdravia a zdravých životných
podmienok.
Chýba súhlas vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 715 na pozemku parc. č. 348 k. ú.
Karlova Ves, Tilgnerova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 a Karloveská 4 v Bratislave, LV č. 1833
(d'alej len ,,bytový dom") s vykonanými stavebnými úpravami v byte č. 4 (najmá loggia),
ktoré sa dotýkajú aj užívania bytu č. 3 (odvetranie špajze) podra § 14b ods. 1 písm. l) zák.
č. 182/1993 Z. z. ovlastníctve bytov anebytových priestorov vznení neskorších
predpisov; podra uvedeného ustanovenia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome
prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou váčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o súhlase s úpravou bytu alebo nebytového
priestoru vdome, ktorou móžu byt' ohrozovaní alebo rušení ostatní vlastníci bytov
a nebytových priestorov v dome v neprimeranom rozsahu.
Vlastníkmi bytu č. 4 sú Miroslav Kostrec a stavebníčka MUDr. Sylvia, rod. Deáková
podra výpisu z LV č. 1833 obaja bytom Tilgnerova 4. V prípade, že MUDr. Sylvia
Kostrecová je stavebníčkou sama, je potrebné doplnit' súhlas Miroslava Kostreca, ak sú
stavebníkmi obidvaja vlastníci, je potrebné, aby sa Miroslav Kostrec pripojil k žiadosti
o dodatočné povolenie. Zároveň je potrebné, aby obidvaja uviedli miesto svojho trvalého
pobytu za účelom doručovania písomností.

Požadované odstránenie nedostatkov žiadosti je potrebné vykonat', žiadost' doplnit' do 15 dní odo
dňa doručenia tejto výzvy stavebníčke a Miroslavovi Kostrecovi.

el



V prípade, že požadované doklady nebudú vlastníkmi bytu predložené v urěenej
lehote, alebo sa na ich podklade preukáže rozpor vykonaných stavebných úprav s verejným
záujmom, stavebný úrad podl'a § 88a ods. 2 stavebného zákona nariadi ich odstránenie.

Stavebný úrad týmto o z n a m u j e stavebníčke a Miroslavovi Kostrecovi, ktorí sú
vlastníkmi bytu č. 4 vo vchode č. 8 na Tilgnerovej ul. a všetkým vlastníkom ostatných bytov a
nebytových priestorov v predmetnom bytovom dome ako účastníkom konania, že d'alej koná,
t. j. pokraěuje v zaěatom konaní o dodatočnom povolení, resp. odstránení stavebných úprav
vykonaných v uvedenom byte na podklade oznámenia (opatrenia) stavebného úradu zo dňa
04.04.2012, ktoré bolo zrušené.

Z dóvodu spol'ahlivého zistenia skutkového stavu veci, v záujme zistenia a objasnenia
všetkýchjejskutkovýchokolností stavebnýúradpodra§21správnehoporiadku určuje
ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním v byte č, 4 a v byte č. 3 vchod č. 8
Tilgnerova ul., dňa 12.03.2019 o 9,00 hod.; stretnutie účastníkov pred uvedeným vchodom.

Do podkladov rozhodnutie v predmetnej veci je možné nahliadnut' na stavebnom úrade
MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava vúradných dňoch ahodinách
v pondelok a stredu od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 17,00 hod.

<"Ů'>'; ?';!?4ú:

Doruěuje sa:

- verejnou vyhláškou účastníkom konania - vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového
domu súp. č. 715, Tilgnerova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 a Karloveská 4 841 04 Bratislava

Verejná vyhláška sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ
Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenia tejto písomnosti sa považuje 15. deň vyvesenia.

- SBYT, s. r. o. Páričková 24, 821 08 Bratislava, správca domu v zastúpení vlastníkov
so žiadost'ou o vyvesenie v bytovom dome na obvyklom mieste a upozornením, že po uplynutí
15. dňa odo dňa vyvesenia žiadame o vrátenie potvrdenej vyhlášky s uvedením dátumu vyvesenia
azvesenia vo vázbe na ustanovenie §9 ods. 7 zák. č. 182/1993 Z. z. ovlastníctve bytov
a nebytových priestorov

Na vedomie:

- MUDr. Sylvia Kostrecová, Pekná cesta 234, 930 39 Zlaté Klasy
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- Miroslav Kostrec, Poštová 18, 900 27 Bernolákovo
- Ing. Ernília Kaprárová, Tilgnerova 8, 841 04 Bratislava
- Ing. Rudolf Kaprár, Tilgnerova 8, 841 04 Bratislava

- starostka mestskej časti
- mestská čast' spis stavebného úradu
- 2x archíy

Dátum vyvesenia:
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