Yecz i-iad,osf podl'a zfkona E. 21112000 Z. z. o slobodnom pristupe k informicirlm
v zneni neshor5ich predpisol,

Df,a 7.12-2017 som pfsomnym podanim dala podnet na vykonanie

Stritneho

stavebn6ho dohl'adu v zmysle $ 98 z6konet 8,. 5011976 Zb. o tzemnom pliinovani a stal,ebnom

poriadku vz-neni neskor5fch predpisov (rl'alej len ,,stavebny zil<on") aZiadala preverit', di
stavebnd pr6ce, ktord prebiehajri na stavbe ,,Rekon5trukcia strechy" na StriLZnej ulici i:. gll
v mestskej Easti Bratislava - Nov6 Mesto boli riadne povolend stavebn;fm fradom a
prebiehali v srilade s vydanym stavebnfm povolenim (ak bolo vydan6). Podlla inform6cii,
ktor6 som mala k dispozicii nebolo na predmetnri ,,RekonStrukciu strechy'o vydan6
prSvoplatn6 stavebn6 povolenie a stavebn6 prirce prebiehali bez stavebndho pol,olenia.
Stavebnik pri ,,Rekon5trukcii strechy" totiZ vykonal aj pristavbu svojho bytu a to tym, Le
roz5iril jeho podlahovf plochu zastavanirn strechy bytov6ho domu, ktor6 je podla 2 ods. 4
$
zikona E. 18211993 Z. z. o vlastnictve bytov a nebyovfch priestorov v zneni neskor5ich
predpisov spolodnou dast'ou bytov6ho dc,mu. Mala som ddvodn6 podozrenie, Ze stavebnfk
vykonSva predmetn6 stavebn6 pr6ce bez prislu5n6ho stavebn6ho povolenia a bez srihlasu
ostatr;fch vlastnikov bytov v bytovom dome, dim sa dopustil deliktu v zmysle prislu$nfch
ustanoveni stavebn6ho zikona. Fotodokurnenticiu, ktor6 preukazovala moje twdenia som
priloZila v prilohe podnetu. Vlastnikom bytu, na ktorom prebiehali stavebn6 prdce je Ing.
M6rius Maslo, byom StrriZna 9/I, Bratislava, 831 03 Bratislava. Predmetny byt je zapisanlf na
LV d. 6153, k. ri. Vinohrady, obec Bratislava - m. d. Nov6 Mesto, okres Bratislava III.
O qfsledku St6tneho stavebn6ho dohfadu srom Ziadala informovat' pisomne na adresu uvedenri

v

zillavi

podnetu.

Az do dne5n6ho

dia

som vlak neobdrzala iiadnu pfsomnri odpoved!

Na zrlklade 1'y55ie uveden6ho viis preto Ziadarr o poskytnutie nasledovn;ich informricii:

l.

2.

Bolo vydand riadne pr6voplatnd stavebn6 povolenie na stavbu

,,Rekon5trukcia
strechy" na StraZnej ulici d. 9/I v rnestskej dasti Bratislava - Nov6 Mesto stavebn;fm
riradom mestskej dasti? V pripade, Le 6no, iiadam o v5etky k6pie stavebnlfch povoleni
a rozhodnuti na predmetnri stavbu.
Bola stavba ,,Rekon5trukcia strechy" na StriiZnej ulici (;. 9ll v mestskej dasti Bratislava
- Nov6 Mesto ohliisen6 stavebn6mu uradu mestskej dasti? V pripade, Le itno, Liadam
o v5etky k6pie ohldseni na predmetnri stavbu.

3.

4.

5.

Bol vykonanf Stritny stavebny dohlad na stavbu RekonStrukcia strechy" na Str6Znej
ulici d. 9/I v mestskej dasti Brati.slava - Nov6 Mesto stavebnym uradom mestskej
dasti? Ak 6no, Liadam o v5etky k6pie z6pisov zo Stitneho stavebn6ho dohladu.
V pripade, Ze bol stavebn;fm uradom mestskej dasti vykonany Stritny stavebny dohl'ad,
ak6 sankcie boli udelen6 stavebnikovi? Ziadamo k6piu v5etkfch rozhodnuti, nariadeni
avyziev stavebndho uradu vodi stavebnikovi.
V pripade, Ze bol stavebn;im uradom mestskej dasti vykonanf Stritny stavebny dohfad,
WTval stavebny rirad k okamZitdmu zastaveniu stavebnfch pr6c na stavbe a udelil
sankciu v zmysle $ 105 stavebn6ho zikona. Ak iino, Ziadan o k6pie v5etkjch
rozhodnutf s uloZenou sankciou.
PoZadovan6 informicie iiadam

doruiit'na adresu uvedenfi v zihlavi listu.

MESTSKÁ ČASÍ BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Podl‘a rozdel‘ovníka
Vš list číslo/zo dňa
/07.12.2017

Naša značka
11406/201 7/UKSP/MARKozn

Vybavuje//®
Ing. arch. Kamila Marušáková/ 49 253 163
kamila.marusakova@banm.sk

Bratislava
16 .02.20 18

Vec
Oznámenie výsledku štátneho stavebného dohľadu.

Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa 117 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (d‘alej len
„stavebný zákon“) v spojitosti s 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný úrad“), na základe podnetu na preverenie
rekonštrukcie strechy a prístavby bytu doruč ené dňa 07.12.2017 od
nariadila výkon štá tneho stavebné ho dohl‘adu a stanovila termín na 18.01.2018
o 09.00 hod so stretnutím pred vstupom do bytového domu na Strážnej ulici 9/I v Bratislave 831 01.
Státny stavebný dohľad (d‘alej len SSD) bol vykonaný za účelom preverenie stavebných prác
rekonštrukcie strechy a prístavby bytu vo vlastníctve
ktoré prebiehajú na Strá žnej
ulici 9/I v Bratislave, k.ú. Vinohrady, LV 6153. Ktorí podal ohlásenie sanačných a rekonštrukčných prác
dňa 12.09.20 17. Na základe ktorého mu bob vydané predbežné povolenie podl‘a 127a ods. 3, písm. d)
zo dňa 26.09.20 17 sdodatočným predložením dokladov do 120 dní.
Pri výkone SSD stavebný úrad zistil, že rekonštrukčné práce po požiari a sanačné práce sa
vykonávali v póvodnom obryse bytu. Zo Zimnej záhrady (ktorá bola zasklená) sa vytvoril priestor
interiéru, ktorý bude oddelený vstavanou l‘ahkou stenou.
-

—

Mgr. Rudolf K u s ý
starosta mestskej časti
Bratislava Nové Mesto
-

‘a/fax
02/49 253 111
02/45 529459

Bankově spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: banm(banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
5K08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317

Stránkové dni
Pondelok 8-12,00
Streda
8 12,00
-

DIČ
2020887385

13— 17,00
13 17,30
—

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka ul. Č. 1, 832 91 Bratislava 3

Č. 11406/2017/MARK-zap
Zápisnica zo štátneho stavebného dohl‘adu (d‘alej len ŠSD)
uskutočneného dňa 18.01.2018 (štvrtok) o 9.00 hod.
Miesto konania: Strážna ulica 9/I, Bratislava 831 01
na pozemku parc. č. 438 1/2, kat. územie :Vinohrady
ŠSD vykonal zamestnanec stavebného úradu MČ Bratislava-Nové Mesto:
Ing. arch. Kamila Marušáková
Prítomní: podl‘a prezenčnej listiny, ktorá je prílohou zápisnice
Zhotoviteľ:

ŠSD bol uskutočnený na podnet a podania st‘ažnosti na preverenie rekonštrukcie strechy
a prístavby bytu doruč ené hodňa 0‘7.12.2017 od
Predmetom ŠSD: Predmetom ŠSD je preverenie stavebných prác rekonštrukcia strechy
ktoré prebiehajú na Strá žnej ulici 9/I
a prístavby bytu vo vlastníctve Ing.
v Bratislave, k.ú. Vinohrady, LV 6153.
—

Zistenia ŠSD:
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Zá pisnicabola po preč ítaní prítomnými podpísa

odoprel podpis z dóvodu, že

Zapísala:
Ing. arch. Kamila Marušáková

Prezenčná listina
Účastníci:
1/Ing. Marius Maslo, Strážna 9/I, 831 01 Bratislava

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

Podl‘a rozdel‘ovníka
Váš list číslo/zo dňa
/07.12.2017

Naše číslo
11406/2017/MARK-šsd

Vybavuje/linka
Ing.arch. Kamila Marušákovál 49 253 163
kamila.marusakova@banm.sk

Bratislava
16.01.2017

Vec
Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohl‘adu.
Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa 117 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) v spojitosti s 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a či. 67 Statútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“) v súiade s ust. 98 a 100
stavebného zákona oznamuje, že vykoná štátny stavebný dohl‘ad (ďalej len S SD), ktorý sa
uskutoční
dňa 18.01.2018 (štvrtok) o 9.00 hod.
-

so stretnutím pred vstupom do bytového domu na Strážnej ulici 9/I v Bratisiave 831 01.
Predmetom ŠSD je preverenie stavebných prác rekonštrukcia strechy a prístavby bytu
vo vlastníctve Ing. Máriusa Masla, ktoré prebiehajú na Strážnej ulici 9/I v Bratislave, k.ú.
Vinohrady, LV 6153 nakol‘ko stavebný úrad dostal podnet na preverenie rekonštrukcie
strechy aprístavby bytu doruč ené dňa 07.12.2017 od
Podl‘a 105 ods. 1 písm. c) stavebného zákona sa priestupku dopustí a pokutou do 332
eur sa potresce ten, kto nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho stavebného
dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohl‘adu alebo
neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho dohl‘adu.
Ak sa niektorý z prizvaných nechá v konaní zastupovat‘, musí jeho zástupca predložit‘
písomnú plnú moc.

Eva Daňová
poverená vedením
oddelenie UKaSP

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka ul. Č. 1, 832 91 Bratislava 3

Ing. Márius Maslo
Strážna 9/I,
831 01 Bratislava

Naše Číslo

Vaše Číslo! zo dňa

/ 12.09.2017

943 7/201 7/UKSP/MARK

Vybavuje
Ing. arch. Kamila MarušákováJO249253 163
kamila.marusakova@banm.sk

Bratislava
26.09.2017

Vec
Predbežné povolenie

Dňa 12.09.2017 ohlá sil vlastník
Bratislava, bytu Č. 401 v objekte Parkville na ulici Strážna 9/I, so súpisným číslom 12808 na
parc. č. 438 1/2 v katastr. území Vinobrady havarijný stav- po požiari.
Mestská Čast‘ Bratislava Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa 117 ods.
1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom pláiioaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) v spojitosti s 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný
úrad“) po preskúmaní podania podl‘a 12‘7a ods. 3, písm. d) vydáva
—

predbežné povolenie
na vykonanie stavebných úprav na zmiernenie následkov odstránenie havarijného stavu
sanácia bytovej jednotky 401 vrátaie sanácie spoločných častí objektu strecha, terasy, plášt‘
objektu zamedzit‘ zatekaniu do objektu Parkville na ulici Strážna 9/I, so súpisným číslom
12808 na parc. č. 438 1/2 v katastr. území Vinohrady.
-

—

—

-

Súčasne stavebný úrad v súlade s 127a ods. 3, písm. d) určuje žiadatel‘ovi lehotu 120 dní
na dodatočné predloženie dokladov. Po ich doložení vykoná stavebný úrad konanie a vydá
rozhodnutie.

Kusý
časti

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
Junácka 1, 83291 Bratislava 3
Prednosta rniestneho úradu

Váš list číslo/zo dňa
/16.02.2018

Naše značka
7243/3398/2O18IUKSP/MARK1-20/2018

-

NOVÉ MESTO

Vybavuj e!!(
Ing. arch. Kamila Marušáková / 0249253163
kamila.marusakova@banm.sk

Bratislava
27.02.2018

Vec
Ziadost‘ o informáciu 2 11/2000 sprístupnenie
-

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (ďalej len „úrad“) ako povinriej osobe podl‘a
ustanovenia
2 ods. 1 zákona č. 2 11/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon“)
bola dňa 12.02.20 18 doruč ená žiadost‘
, o poskytnutie informá cií(cit. v plnom rozsahu):
žiadarn:
1/ Bob vydané riadne právoplatné stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia strechy“ na
Stážnej ulici č. 9/I v mestskej časti Bratislava- Nové Mesto stavebným úradom mestskej
časti? V prípade, že áno, žiadam o všetky kópie stavebných povolení a rozhodnutí na
predmetnú stavbu.
2/ Bola stavba „Rekonštrukcia strechy“ na Strážnej ulici č. 9/I v mestskej časti BratislavaNové Mesto ohlásená stavebnému úradu mestskej časti? V prípade, že áno, žiadam o všetky
kópie ohlásení na predmetnú stavbu.
3/ Bol vykonaný štátny stavebný dohl‘ad na stavbu „Rekonštrukcia strechy“ na Strážnej ulici
č. 9/I v mestskej časti Bratislava Nové Mesto stavebným úradom mestskej časti? Ak áno,
žiadam všetky kópie ZápisOV zo štátneho stavebného dohl‘adu.
4/ V prípade, že bol stavebným úradom mestskej časti vykonaný štátny stavebný dohľad, aké
saiikcie boli udelené stavebníkovi? Ziadam o kópiu všetkých rozhodnutí, nariadení a výziev
stavebného úradu voči stavebníkovi.
5/ V prípade, že bol stavebným úradom mestskej časti vykonaný štátny stavebný dohl‘ad,
vyzval stavebný úrad k okamžitému zastavaniu stavebných prác na stavbe a udelil sankciu
v zmysle 105 stavebného zákona. Ak áno, žiadam o kópie všetkých rozhodnutí s uloženou
sankciou.
-

—

Ifax
Bankové spojenie
02/49 253 111 Prima banka
02/45 529 459 Slovensko, a. S.
e-mail; banmbanm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SKO8 5600 0000 0018 0034 7007

ičo
00603317
DIC
2020887385

Stránkové dni
Pondelok 8°°- 1200 13°°- 17°°
8°°- 12°° 13°°— 17°
Streda

Úrad v rozsahu a spósobom uvedeným v ustanovení 16 zákona o slobode informácii
k požadova.nej vyššie uvedenej informácii uvádza nasledovné:
1/ K dnešnému dňu nebolo vydané Stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia strechy“ na
Strážnej ulici č.9/I.
2/ Bob vydané predbežné povolenie na vykonanie stavebných úprav na odstránenie
havarijného stavu zo dňa 26.09.20 17.
3/Ano, bol vykonaný dňa 18.01.20180 9.00hod.
4/ Ziadne.
5/ Nie, stavebné práce na zabezpečenie ochrany majetku boli riadne povolené.

S pozdravom
Prílohy:
1/ Predbežné povolenie zo dňa 26.09.2017
2/ Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohl‘adu (SSD)
3/ Zápisnica o SSD (3xA4)
4/ Oznámenie výsledku SSD

Ľ ubomír Baník
MU BANM

