Mestskd dast'Bratislava - Novd Mesto
Miestny rirad Me Bratislava - Nov6 Mesto
Juniicka 1
832 91 Bratislava

Vec

:

d. 21112000
k inform6ciilm v platnom zneni (zikon o slobode inform6cii).
Ziadost' o informiicie podl'a zikona

Z.z. o slobodnom pristupe

Povinn6 osoba: Mestsk6 dast'Bratislava - Nov6 Mesto
Spdsob zaslania : pisomne na'uySSie uvedenri adresu

V zmysle zil<ona o slobodnom pristupe k inform6ciirm Liadampovinnri osobu o :
l. Zaslanre informiicie o za(ati, priebehu, prfpadne vysledku konania o odstr6neni stavby

2.
3.

4.
5.
6.

resp' o dodatodnom povoleni stavby ,,Zmena ridelu tryuLitia, rekonStrukcia, nadstavba
a pristavba prev6dzkovej budovy v Bratislave, fla pozemku parc.d . 23080195,96,772
vk.f. Nov6 Mesto, na Starej Vajnorskej 17 vBratislave". Uveden6 konanie bolo
zad,atd stavebn;fm fradom ex offo rozhodnutim o preru5eni konania do 31.12.2013 d.
UKSP-20 I 2- 13/59-AKN/EKT- I 1 2-pr.
K6piu ziipisnice z vykonandtro SSO zo dira}3.04.Z0l3.
K6piu stavebn6ho povolenia a kolaudadn6ho rozhodnutia spolu s k6piou overen;fch
vykresov v stavebnom konani na polyfunkinri budovu zapisanti na LV i. 6346
so sripisnym iislom 10630, na pozemku parc. i. 23080/95 prip. n6slednd povolenia
stavebndho riradu a overen6 qikresy v tychto konaniach stavebn;fm fradom z ktoqfch
by bol zrejmy povoleny stav danej budoly - jej zastavanost', podlaZnost', vyska, Siika,
orient6cia okien, jej vzdialenost' od hranic pozemku ajej povolend vzdralenost'od
susedn;fch pozemkov a susednych objektov, jej dispozidn6 rie5enie, ridel ulLivania
jednotliqfch miestnosti danej stavby, rie5enie statickej dopravy danej stavby,
odvedenie daZd oqfch v6d zo strechy stavby, ako aj pozemkov, k6piu geometrick6ho
planu zamerania stavby, kto4;i bol podkladom pre vydanie kolaudadn6ho rozhodnutia
a podkladom pre jej zdpis do KN, tak ako ju prSvoplatne povolil a skolaudoval
stavebny rirad.
K6pie v5etkfch dokladov stavebnfka ktor6 doloZil stavebn6mu fradu k Ziadosti
o dodatodnd povolenie vySSie uvedenej stavby k dnesn6mu driu.
K6piu rozhodnutia stavebn6ho riradu o udeleni priestupku resp. sankcie zarealizitcit_
r,ySSie uvedenej stavby bez prixoplatn6ho stavebndho povolenia a za uLivanie tejto
stavby v rozpore s uZivacim povolenim.
Rozhodnutie o urdeni sripisndho dfsla ly5Sie uvedenej stavby, spolu s doklad Lktord
boli k Ziadosti priloZen6.

Na vedomie:
l.Prednosta Mi Bratislava - Nov6 Mesto
2.Starosta Mi Bratislava - Nov6 Mesto
3.Kontrol6r Mi Bratislava - Nov6 Mesto

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
-

Prednosta miestneho úradu

Vá šlist č íslo/zo dňa

13.08.2018

Vec:

Naša znač ka
28640/8841/201 8ĺUKSP/MARK
1- 120/2018

Bratislava
21.08.2018

Vybavuje///
Ing. arch.
0249253163

‚

Oznámenie o predlžení lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (d‘alej len „povinná osoba‘) podľa ust. 2 ods. 1) zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
rieskorších predpisov bola dňa 13.08.2018 doruč ená žiadost‘
Bratislava, o poskytnutie informácií týkajúcich sa konania o dodatočnorn povolení stavby „Zmena účelu
využitia. rekonštrukcia, nadstavba a prístavba prevádzkovej budovy v Bratislave. na pozemku parc.č.
23080/95,96,112 v k.ú. Nové Mesto citované v plnom rozsahu:
žiadam povinnú osobu o:
1. Zaslanie inforrnácie o začatí, priebehu, prípadne výsledku konania o odstránení stavby resp. o
dodatočnorn povolení stavby „Zrnena účelu využitia, rekonštrukcia, nadstavba a prístavba prevádzkovej
budovy v Bratislave. na pozemku parc.č. 23080ĺ95,96,1 12 v k.ú. Nové Mesto, na Starej Vajnorskej 17 v

Bratislave“. Uvedené konanie bob začaté stavebným úradom ex offo rozhodnutím o prerušení konania do
31.12.2013 Č. UKSP-20 I 2-13!59-AKN/EKT-1 12-pr.
2. Kópiu zápisnice z vykonaného SSD zo dňa 23.04.20 13.
3. Kópiu stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia spolu s kópiou overených výkresov v
stavebnom konaní na polyfunkčnú budovu zapísanú na LV Č. 6346 so súpisným číslom 10630, na pozemku
parc. č. 23080/95 pnp. následné povolenia stavebného úradu a overené výkresy v týchto konaniach
stavebným úradom ktorých by bol zrejmý povolený stav danej budovy —jej zastavanosf, podlažnost‘,
výška, šírka, orientácia okien, jej vzdialenost‘ od hraníc pozemku ajej povolená vzdialenost‘ od susedných
pozemkov a susedných objektov, jej dispozičné riešenie, účel užívania jednotlivých miestností danej
stavby, riešenie statickej dopravy danej stavby, odvedenie dažd‘ových vúd zo strechy stavby, ako aj
pozemkov, kópiu geometrického plánu zamerania stavby, ktorý bol podkladorn pre vydanie kolaudačného
rozhodnutia a podkladom prejej zápis do KN, tak akoju právoplatrie povolil a skolaudoval stavebný úrad.
4. Kópie všetkých dokladov stavebníka ktoré doložil stavebnému úradu k žiadosti o dodatoČné povolenie
vyššie uvedenej stavby k dnešnému dňu.
5. Kópiu rozhodnutia stavebného úradu o udelení priestupku resp. sankcie za realizáciu vyššie uvedenej
stavby bez právoplatného stavebného povolenia a za uživanie tejto stavby v rozpore s užívacím
povolením..
Bankové spojenie
‘a/fax
Prima banka Slovensko, a. s.
02/49 253 512
02/45 529 459
e-mail: podate1nahanm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SKO8 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
00603317
DIČ
2020887385

Stránkové
Pondelok
Streda
Piatok

dni
8°°- 1200
8°°- 1 2°°
8°°- 12°°

13°°- l7°°
1300 1700

6. Rozhodnutie o určení súpisného čísla vyššie uvedenej stavby, spolu s dokladmi, ktoré boli k
žiadosti priložené.“
Povinná osoba po preskúmaní vašej žiadosti zistila, že uvedeiiú žiadost‘ nie je možné vybavit‘
v zákonom stanovenej lehote ósmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti a to z vážnych dóvodov:
-

preukázateľné technické problémy spojené s vyhl‘adávanírn a sprístupňovaním informácie, o ktorých
možno predpokladat‘, že ich možno odstránit‘ v rámci predlženej lehoty.
V zmysle

17 ods. 3 zákona o slobode informácií vám
oznamuj eme

že ako povinná osoba si z dóvodov uvedených v
predlžujeme lehotu na vybavenie Vašej žiadosti o

17 ods. 2 písm. c) zákona o slobode informácií

8 pracovných dní.

Úrad po preskúmaní Vašej žiadosti zistil, že uvedenú žiadost‘ nebolo možné vybavit‘ v zákonom
stanovenej lehote ósmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti, nakoľko vyžaduje vyhl‘adávanie
väčšieho počtu oddelených a odlišných informácií a v spojení s obsiahlost‘ou žiadosti sú preukázateľné
technické problémy so sprístupnením Vami požadovaných informácií.

S pozdravom

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
predno sta MU BANM

‘‘/faX
Bankové spojenie
02/49 253 512
Prima banka Slovensko, a.
02/45 529459
e-mail: todatelnabanm.sk
www.banm.sk

5.

Číslo účtu
SKO8 5600 0000 0018 0034 7007

IČO

00603317
DIC
2020887385

Stránkové
Pondelok
Streda
Piatok

dni
8°°- 1200
8°°- 12°°
8°°- 12°°

1300 17°°
13°°- 17°°

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

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

Váš list číslo/zo dňa
/13.08.2018

Naše značka
29655/8841/201 8/UKSP/MARK1-120/2018

-

NOVÉ MESTO

Vybavuj e/!@
0249253 163

Bratislava
05.09.2018

Vec
Ziadost‘ o inforniáciu 211/2000 sprístupnenie
-

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (d‘alej len „úrad“) ako povinnej osobe podl‘a
2 ods. 1 zákona č. 2 11/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
ustanovenia
a o zmene a doplnení niektorých zá konovv znení neskorších predpisov (ďalej len „zá kon“)
o
bola dňa 13.08.2018 doruč ená žiadost‘
poskytnutie informácií (cit. v plnom rozsahu):
žiadame:
1/ Zaslanie inforrnácie o začatí, priebehu, prípadne výsledku konania o odstránení stavby
resp. o dodatočnom povolení stavby „Zmena účelu využitia, rekonštrukcia, nadstavba a
prístavba prevádzkovej budovy v Bratislave, na pozemku parc.č. 23080/95,96,112 v k.ú.
Nové Mesto, na Starej Vajnorskej 17 v Bratislave“. Uvedené konanie bob začaté stavebným
úradom ex offo rozhodnutím o prerušení konania do 31.12.2013 Č. UKSP-2012-13/59AKN/EKT-1 12-pr.
2. Kópiu zápisnice z vykonaného ŠSD zo dňa 23.04.2013.
3. Kópiu stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia spolu s kópiou overených
výkresov v stavebnom konaní na polyfunkčnú budovu zapísanú na LV č. 6346 50 súpisným
číslom 10630, na pozemku parc. č. 23080/95 príp. následné povolenia stavebného úradu a
overené výkresy v týchto konaniach stavebným úradom z ktorých by bol zrejmý povolený
stav danej budovy —jej zastavanost‘, podlažnost‘, výška, šírka, orientácia okien, jej
vzdialenosť od hraníc pozemku a jej povolená vzdialenost‘ od susedných pozemkov a
susedných obj ektov, jej dispozičně riešenie, účel užívania jednotlivých rniestnosti danej
stavby, riešenie statickej dopravy danej stavby, odvedenie dažd‘ových vód zo strechy stavby,
ako aj pozemkov, kópiu geometrického plánu zamerania stavby, ktorý bol podkladom pre
vydanie kolaudačného rozhodnutia a podkladom pre jej zápis do KN, tak ako ju právoplatne
povolil a skolaudoval stavebný úrad.
-

w/fax
02/49 253 111
02/45 529459

Bankové spojenie
Primabanka
Slovensko, a. S.

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

Číslo účtu
SKO8 56000000001800347007

ičo
00603317
-

D1C
2020887385

Stránkové dni
Pondelok 8°°- 12°° 13°°- 1700
Streda
8°°- 12°° 13°°— 17°

4. Kópie všetkých dokladov stavebníka ktoré doložil stavebnému úradu k žiadosti o
dodatočné povolenie vyššie uvedenej stavby k dnešnému dňu.
5. Kópiu rozhodnutia stavebného úradu o udelení priestupku resp. sankcie za reatizáciu vyššie
uvedenej stavby bez právoplatného stavebného povolenia a za užívanie tejto stavby v rozpore
s užívacím povolením.
6. Rozhodnutie o určení súpisného čísla vyššie uvedenej stavby, spolu s dokladmi, ktoré
boli k žiadosti priložené.
Úrad v rozsahu a spósobom uvedeným v ustanovení 16 zákona o slobode informácii
požadovanú vyššie uvedenú informáciu sprístupňuje:
kbodu
č. 1/ zastavené stavebné konanie Č. UKaSP-2012-13/59-AKN/EKT-1 12-pr. zo dňa
13 .06.2013
Č. 2/ zasielame 2x kópie ZápiSnÍC zo dňa 23 .04.2013 a zo dňa 30.08.2012.
Č. 3/ zasielame kópiu SP Č. o dňa 2000/10166-150-EDA-32 o dňa 03.07.2000, KR Č.
2000/16433-151-EDA-73 zo dňal2.12.2000 a následné rozhodnutie o zmene účelu
využitia Č. UKaSP-201 2-l 3/2556-3272/AKN-EKT-1 1 zo dňa 30.04.2013.
-do projektovej dokumentácie móžete príst‘ nahliadnuf na stavebný úrad dňa 12.09.20 18
o 10.00hod do kancelárie Č. 613.
Č. 4/ -stavebník k dnešnému dňu nedoložil žiadne doklady k výve dodatočného stavebného
povolenia (viď RO o zastavení konania Č. UKaSP-2012-13/59-AKN/EKT-97-zast. zo
dňa 22.05.2013).
Č. 5/ -nemáme
Č. 6/ -zasielame list o pridelení súpisného Čísla spolu s dokladmi
‚

-

-

-

S pozdravom
Prílohy:
1. 5x rozhodnutie
2. 2x zápisnica
3. Ix doklady k určeniu súpisného čísla
4. lxoznámenie

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta MU BANM

____

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

ÚKaSP-2012-13/2556 -3272/AKN EKT
-

-

11

Bratislava 30.4.2013

I
Vatjv

ROZHODNUTIE
Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podl‘a ll7 os. 1
zákona Č. 50/1976 Zb. o úzernnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s 7b zákona č. 377/1990 Zb.
o hlavnorn rneste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len
‚.stavebný úrad“) na základe uskutočneného konania vedeného podľa 85 a 80 stavebného
zákona rozhodla takto:
podľa 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnonl konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
správny poriadok) a 82 ods. I stavebného zákona
-

p

O V

01‘

u

j

e

zmenu v užívaní stavby polyf‘unkčného objektu na Starej Vajnorskej Č. I 7B. v Bratislave. na
parc. Č. 23080ĺ95, 23080/96 kat. ú z. Nové Mesto, žiadateľovi
bytom
Bratislava,
Zmena pozostáva z preklasifkovania obchodných priestorov na I NP trojpodlažného objektu
na kaviareň s príslušenstvom.
Stavebný úrad podl‘a 82 ods. 3) stavebného zákona určuje podmienky užívania stavby:
• stavbu je možné užívat‘ len na účel povolený týmto rozhodnutím po nadobudnutí jeho
právoplatnosti
• nájomca priestorov je povirmý udržiavat‘ stavbu v dobrom technickom stave
• počas užívania stavby musia byt‘ dodržiavané príslušné platné predpisy týkajúce sa
ochrany životného prostredia. zdravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania.

Odóvodnenie
Dňa 3 1.8.2012 s posledným doložením dňa 16.1.2013 podal
bytom
Bratislava, žiadost‘ o zmenu v užívaní stavby uvedenej vo výroku tohto
rozhodnutia. Predmetnú žiadost‘ na základe nesúhlasného stanoviska Mestskej časti Bratislava
Nové Mesto, odd. Životného prostredia aúzemného plánu zo dňa 3.10.2012 Č. ŽPaUP
1292/2012/N, dňa 7.11.2012 upravil.
Na základe upravenej žiadosti stavebný úrad dňa 10.12.2012 podl‘a ust. 80 ods.1)
oznámil začatie kolaudačného konania, pričom nariadil miestne zisfovanie spojené s ústnym
pojdnávaním na 8.1.20 13, z ktorého vyhotovil zápisnicu.
.

‚

‘Üť,

V konaní, do zápisnice, bol stavebník upovedomený o predložení dokladov potrebných
k vydaniu rozhodnutia o zmene v užívaní stavby ako aj kladných stanovísk dotknutých
orgánov. Všetky požadované doklady boli doložené stavebnému úradu listorn zo dňa
16.1.2013. Kladné stanovisko Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. odd. Životného
prostredia a územného plánu bob stavebnému úradu doložené dňa 19.4.2013.
V konaní sa súhlasne vyj adrili:
• Hasičský a záchranársky útvar v Bratislave : č. KRHZ-BA-HZUB6-171ĺ2013-00l
zodňa 24.1.2013
• Inšpektorát práce Bratislava : Č. IBA-06-20-2.2/ZS-C22,23-13 zo dňa 16.1.2013
• Regionálny úrad verejného zdravotnictva Bratislava : Č. HV/2818!2013
zodňa 11.1.2013
• MC Bratislava NM, odd. ZPaUP : Č. ŽPaUP 209/2013 zo dňa 21.3.2013
V konaní neboli uplatnené pripomienky účastníkmi konania. Do podkladov rozhodnutia
nenahliadol žiaden účastník konania.
V uskutoČnenom konaní stavebný úrad zistil, že užívanie stavby nebude obrozovat‘
verejný záujem, predovšetkým z hl‘acliska životného prostredia, ochrany života a zdravia
osób, bezpečnosti práce a technických zariadení. Uvedené bob dokladované vyhovujúcirni
výsledkami predpísaných skúšok a revízií podl‘a osobitných predpisov a technických noriem.
Na základe uvedeného rozhodol stavebný úrad tak, akoje uvedené vo výroku rozhodnutia.
‚

‚

—

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na
Mestskú čast‘ Bratislava Nové Mesto, Junácka Č. 1. 832 91 Bratislava 3. pričorn odvolacím
orgánom je Obvodný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je prcskúmateľné súdom po \‘čerpaní
riadnych opravných prostriedkov
-

(f Lii
časti
Mesto
Správny poplatok vo výške 16,50 eur zaplatený v pokladni tunajšieho úradu.
Doručuje Sa:
Učastníci konania:
1. žiadatel‘
Bratislava
Na vedomie:
2. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
3. Regionálny úrad verejného zdravotnictva Bratislava hl. m. SR so sídlom v Bratislave,
Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 29
4. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1. 832 64 Bratislava
5. Mestská Časť Bratislava Nové Mesto odd. ZPaUK, Junácka 1, 832 91 Bratislava

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

Junácka ul. Č. 1, 832 91 Bratislava 3

Záznam
z výkonu štátneho stavebného dohl‘adu, ktorý sa konal dňa 30.08.2012 o 9:00 hod.

Prítomní:
J
n: pozemku parc.č.3O8O/91a
Za vlastníkov stavby na Starej Vajnorskej 17B
na pozemku parc.č . 23080/95, /96 a /112 vk.ú . NM
Za stavebníka LEIMPORT, s.r.o
Za stavebný úrad MČ Bratislava
Stavba:
in ie sto:
stavebník:

-

Nové Mesto

Poly funkčná budova.
Stará Vajnorská ul. č.17B, Bratislava - Nové Mesto
pozemok v reg. C parc.č. 23080/95, 23080/96 a 23080/1 2 v kúz. Nové Mesto,
LEIMPORT, s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava,

ŠSD vykonaný na základe st‘ažnosti vlastníka stavby na pozemku parc.č. 23080/91 a/93 v kú.
NM na porušovanie vlastníckych práv a na podozrenie na stavebné práce bez povolenia.
Pri výkone ŠSD sa zistilo:
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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVĚ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO
oddelenie územného konania a stavebného poriadku
Junácka ul. č. 1. 832 91 Bratislava 3

UKaSP-2012-13/59

—

AKN/EKT

—

97— zast.

Bratislava 22.5.2013

ROZHODNUTIE

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
úraď‘) podľa 60 ods.2 písm. O stavebného zákona a 46 zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom
konaní v znení rieskorších predpisov
-

zastavuje
stavebné konanie na stavbu: Zrnena účelu využitia, rekonštrukcia, nadstavba a prístavba
prevádzkovej budovy v Bratislave, na pozemku parc. č. 23080/95, 23080/96 a23080!1 12
v katastrálnom území Nové Mesto. Stavba pozostáva z rekonštrukcie, nadstavby, prístavby
a zmeny účelu využitia póvodných skladov, predajne a adrninistratívy na ubytovacie kapacity
sklady a administratívu.

Odóvodnenie

Stavebný úrad ako orgán štátneho stavebného dohľadu podl‘a 99 ods. b) stavebného
zákona, vykonal dňa 23.4.2013 štátnv stavebný dohl‘ad na stavbe uvedenej vo výroku tohto
rozhodnutia, ktorej vlastníkom j
Bratislava, a stavebníkom
LEIMPORT s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, pričom zistil, že stavba je zrealizovaná
pred vydaním stavebného povolenia, o ktoré stavebník požiadal dňa 5.12.20 11 a užívania
schopná.
Na základe podanej žiadosti stavebný úrad začal konanie vedené podl‘a 88 ods. 1
písm. b a
88a stavebného zákona a vyzval stavebníka rozhodnutím č. UK a SP -2012/59RP/AKN-1 1 dňa 14.9.20121 k predloženiu dokladov o tom, že dodatočné povolenie stavby
nie je v rozpore s verejnými záujmami a v rozhodnutí dal termín doloženia do 3 1.1.2013.
Stavebník termín doloženia nedodržal, doklady stavebnému úradu nepredložil a stavbu
ukončil.
_

I

‚1]

L

Realizácia stavby pred tým, ako stavebný úrad uskutočnil konanie a ukonči
l ho
vydaním stavebného povolenia s nadobudnutou právoplatnost‘ou, je dóvodom, pre ktorý
je
stavebný úrad povinný zastavit‘ stavebné konanie podl‘a ustanovenia 60 ods.
2 písm. f)
stavebného zákona a začat‘ konanie o dodatočnom povolení stavby. Na základe zistený
ch
skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznárnenia
na Mestskú čast‘ Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3, pričom odvolacím
orgánom je Obvodný úrad Bratislava (podl‘a 54 správneho poriadku). Toto rozhodnutie je
preskúmatel‘né súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
-

Mgr2Íudo1f
usý
stafosta rnestsej časti
ratislava Nkřé Mesto
-

Doručujesa:
Bratislav
3. LEIMPORT s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
Na vedornie

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

ÚKaSP-2012i3/59

—

AKN/EKT 112 pr
-

-

Bratislava 13.6.2013

ROZHODNUTIE

Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa 117 ods. 1
zákona č. 50ĺ1976 Zb. o úzernnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoiších
predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) v spojitosti s 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnorn
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný
úraď‘) oznamuje, že z vlastného podnetu začína podl‘a 88 ods. I písm. b) a 88a stavebného
zákona konanie o dodatočnom povolení stavby : Zmena účelu využitia. rekonštrukcia.
nadstavba a prístavba prevádzkovej budovy v Bratislave, na pozemku parc. č. 23080/95,
23080/96 a 23080/112 v katastrálnom území Nové Mesto. na Starej Vajnorskej Č. 17,
v Bratislave. Stavba pozostáva z rekonštrukcie, nadstavby, prístavby a zmeny účelu využitia
póvodných skladov, predajne a administratívy
na ubytovacie kapacity sklady
a administratívu.
Stavebný úrad týmto vyzýva vlastníka stavby I
Bratislava.
a stavebníka LEINPORT s.r.o. Stará Vajnorská 17, Bratislava, aby v lehote do 31.12.2013
predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nic je v rozpore s verejnýrni
záujmami chránenými stavebným zákonorn, najmä s ciel‘mi a zámermi územného plánovania
a osobitnými predpisrni. Je potrebné predložiť:
• žiadost‘ o vydanie dodatočného povolenia stavby spojeného s kolaudačným konaním
• aktuálny výpis z listu vlastníctva originály
• vzhľadom na vykonávané rozsiahle stavebné úpravy predložit‘ projektovú
dokurnentáciu starého a kompletnú dokumentáciu nového stavu, vrátane sjetí
• dispozičné výkresy výt‘ahu
• v projekte nešit‘ odvod zráškových vád na pozemku
• pred[ožit‘ projekt statickej dopravy
• stanovisko k investičnému zámeru Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto odd. UPZP
• záväzné stanovisko Magistrátu hl. mesta SR k dodatočnému povoleniu stavby
• Magistrátu hl. mesta SR odd.ŽP povolenie k dodatočnému užívaniu malého zdroja
-

-

—

znečistenia

• vyjadrenia dotknutých orgánov k dodatočnému povoleniu stavby:
Hasičský a záchranársky útvar, Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Technická
inšpekcia
• súhlasné stanovisko správcov alebo vlastníkov sietí, na ktoré ja stavba napojená
Slovenský plynárenský priemysel, Bratislavská vodárenská spoločnost‘,
Západoslovenská energetika
-

-

2

•
•
•
•
•
•

revízne správy elektro, plyn
tlakové skúšky voda, ústredné kúrenie tesnost‘ kanalizácie
zmluvu na odvoz odpadu
certitikáty výrobkov použitých na stavbe
geometrický plán
zaplatit‘ poplatok za dodatočné povolenie stavby
—

—

Z uvedených dóvodov stavebný úrad podl‘a
správnom konaní v znení neskorších predpisov

46 a

29 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o

prerušuj e
konanie o dodatočnom povolení stavby. Stavebný úrad bude podľa 29 ods. 4) správneho
poriadku pokračovat‘ v konaní až po doplnení podania. Pokial‘ je konanie prerušené lehoty
podl‘a 29 ods. 5) správneho poriadku neplynú. Podl‘a 88 a ods. 2) stavebného zákona, ak
vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote. alebo ak sa na ich podklade
preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

Odóvodnenie
Stavebný úrad ako orgán štátneho stavebného dohl‘adu podl‘a 99 ods. b) stavebného
zákona, vykonal dňa 23.4.2013 štátny stavebný dohl‘ad na stavbe uvedenej vo výroklu tohto
rozhodnutia pričom zistil, že stavba je zrealizovaná bez povolenia stavebného úradu.
Podl‘a
88 stavebného zákona, ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez
stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve
vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je
v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s ciel‘mi a zárnermi
územného plánovania a osobitnými predpismi.
Na základe toho stavebný úrad z vlastného podnetu začal konanie vedené podl‘a 88
ods.1 písm. b) a
88a stavebného zákona, vyzval vlastníka a stavebníka k predloženiu
dokladov o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami.
Správny orgán je povinný poskytnúť pomoc a poučenie, aby účastník konania v konaní
neutrpel ujmu, pre neznalost‘ právnych predpisov. Na odstránenie nedostatkov správny orgán
je povinný poskytnút‘ účastníkovi konania primeranú lehotu. Stavebný úrad vyzval stavebníka.
aby doplnil konkrétne podklady, ktoré sú potrebné pre vydanie rozhodnutia, určil mu
primeranú lehotu na ich doplnenie a poučil ho o dósledkoch nedoplnenia podania. Na základe
toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

O

3

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podl‘a 29 ods. 3) zák. Č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov nemožno odvolat‘. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľr
ié
súdom.

„k,ratislav

Doručuje Sa:
1.
Bratislava
2.
‘l3rati slava
3. LEIMPORT.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

-

vé Mesto
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Okresný úrad Bratislava III,

Junácka ul.

1,

/
/
832 29 Bratislava

Odbor životného prostredia
Zn.

:

000/16433-150/151-EJA-73
2

Bratislava 12.12.2000

Rozhodnut ie
Okrasný úrad Bratislava III, odbor životného prostredia,
ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle
3 ods. 1,
písm. f/ zákQna NR SR Č. 222/1996 Z.z. zo dňa 4.7.1996
o organizácfl miestnej štátnej správy po vykonanom kolaudačnorn
konaní podl‘a
81 a 82 zákona č. 50/1976 Zb. o úzrnnom
plánovaní a stavebnom poriadku /d‘alej len stavebný zákon/
v znení zákona Č. 237/2000 Z.z., ako aj predchádzajúcich zrnien
a doplnkov k stavebnému zákonu vydáva
kolaudačně

rozhodnut ie

ktorým sa povol‘uje užívanie stavby “prevádzková budova“
v areáli na Starej Vajnorskej v Bratislava pra administrativu,
skladovanie a predaj tovaru na pozemku parc.č. 23080/95,96
kat.úz. Nové mesto, stavebníkovi XIN XING,s.r.o., Korytnická
ul. 7 Bratislava podl‘a overenej dokumentácie skutočného
vykonania stavby.
Súčasne sa súhi.así So zmenami, pretože sa podstatne
neodchyl‘ujú od dokumentácie, overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní.
Podmienky pra užívanie stavby:
1. Stavebník bude užívať stavbu v súlade s týmto rozhodnutím.
2. Užívaním stavby trvale dodržiava platné St.normy tak, aby
stavba a jej prevádzka negatívne nevplývali na okolie, aby
boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia,
hygieny, zdravia a bezpečnosti osěb a požiarnej bezpečnosti.
3. Dal‘šie podmienky:
k prevádzke objektu požiada prevádzkovatel‘ SOH BA III
o vydanie posudku v osobitnom konaní
-

Odóvodnenie
Stavebník
, Korytnická ul. 7 Bratislava
podal dňa 16.10.200 písornriý návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutja na tunajší stavebný úrad na stavbu ‘prevádzková
budova“ v araáli na Starej Vajnorskej v Brais1ave, urČenú pra
adrninistraív-u, skladovanie a predaj tovaru
1

Na vedorrije:
l.Krajský úrad v Bratislava, odb.
životného prostredia,
Starornestská ul. 6,
814 71
Bratislava 1
2.Starosta mestskej časti
Nové Mesto
3.Okresný úrad Bratislava iii, Junácka
ul. 1, TU
0db. katastrélny
odb. požiarne ochrany
SOL
-

-

-

-

3
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Okresný úrad Bratislava III,

Junácka ul.

1,

832 29 Bratislava

Odbor životného prostredia
Zn.:

2000/10166-150/151-EDA-32

Bratislava 3.7.2000

Rozhodnutie

Stavebné

XIN XTNG,

s.r.o.,

povolenie

Hradská ul.
-

7.6.20oErebné ‘ovo1enie
v areáli na Starej Vajnorskej
ktorej bob
vydané vyjadrenie
2000/05892-l50/l53/RMK zo dňa
rozvoja tunajšieho stavebného

Bratislava v zastúpení
Bratislava požiadal dň
na stavbu “prevádzkovej budovy“
v Bratislave pre umiestnenie
z hl‘adiska územného rozvoja Č.
17.4.2000 oddeleriím územného
úradu.

Okresný úrad Bratislava III, odbor životného prostredia,
ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle
3 ods. 1,
písm. ĺ zákona NR SR Č. 222/1996 Z.z. zo dňa 4.7.1996
o organizácii miestnej štátnej správy prejednal podl‘a
32 až
38 a
60 až 66 zák. Č. 50/1976 Zb. v znení rieskorších noviel
a
9, 25 a 26 vyhl. č. 85/1976 Zb. v znení neskorších noviel
žiadosť v zlúČenom stavebnom a územnom konaní a rozhodol takto:
Stavba
d‘alej vymenované objekty tejto stavby:
prevádzková budova
prípojka plynu
na pozemku parc. č. 23080/20,61,62 kat. úz. Nové Mesto sa pcdľa
39 a 66 zák. č. 50/1976 Zb. v znení rieskorších noviel
-

-

-

p

O

v o 1‘ u

j

e.

Objekt je riešený ako dvojpodlažný v prednej časti
trojpodlažný, nepodpivničený s oblúkovou strechou.
V navrhovanej prevádzkovej budove sú priestory predajné,
skladovacie a kancelárske. Hlavný vstup je zo strany Starej
Vajnorskej, vstup do skladu je zo SV strany od príjazdovej
komunikácie. V objekte bedú kancelárie, šatňa, čajová kuchyňka,
Wc.
Technický popis stavby: Nosnú konštrukciu objektu tvorí
obvodové murivo, železobetónové vnútorné stlpy a prievlaky,
prefabrikované stropy. Zastrešenie je riešené z oblúkových
oce]ových priehradových nosníkov s plechovou krytinou.

1

Podmienky pre umiestnenie stavby:
stavebná čiara obj. v ulici Stará Vajnorská je rovnobežná s
osou komunjkácje
Vzdialenosť uličného priečeiia od hranice
s pozemkom kornunikácie je 5,0 m
vzdialenosť objektu od hranice parc.č. 23080/i je 2,0 m
vzdialenosť objektu od hranice parc.č. 23080/69 je 1,0 m
vzdialenosť objektu od hranice parc.č. 23080/15 je 110 m
vzdialenosť objektu od hranice parc.č. 23080/19 je 0,0 m
rozmer stavby je 11,4 x 20,5 m
výška povrchu podlahy prízemia ÷‚- 0,000 je 150 mm nad
úrovňou pavodného terénu
celková výška objektu nad ÷‚- 0,000 je + 9,7 m
na severnej a západnej obvodovej stene nebudú žiadne okná
stavba sa umiestňuje na hranici s pozemkom parc.č. 23080/19
t.j. stavba bude pr±amo napojená na obj. autoservisu OMKA.
Presvetlenje haly aotoservisu bude riešené cez strechu.
Vybuduje sa úžlabie na odvedenie dažd‘ovej vody v styku
striech na hranici pozemku
napoj enie na inž±nierske slete
jestvujúca prípojky vody, kanalizácie a elektriny budú
zrekonštruované
vybuduje sa nová prípojka plynu
dopravné napojenie je zo Starej Vajnorskej ulice cez
príjazdovú komunikácju vedl‘a ktorej je riešené parkovisko
-

-

-

-

—

-

-

-

—

-

-

-

-

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:
1.

Stavba bude urniestnená a realizovaná podľa dokumentácie
overenej v zlúčenom územnom a stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohoto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť
realizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zaistí vytýčenie priestorovej polohy podľa
situácie overenej v zlúčenom konaní orgánom alebo
oranjzácjou na to oprávnenou.
3. So stavbou možno započať až po nadobudnutí právoplatnosti
stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak
sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked‘ nadobudjo
právoplatnosť / 67 stavebného zákona v znení neskorších
noviel/, pokiaľ stavebný úrad na opodstatnenú žiadosť
stavebníka neurčil dlhšiu lehotu.
4. Na ochranu životného prostredia záujmov spoločnosti sa
určujú tieto podmienky: zo strany verejných komunikácií je
potrebné opiotiť stavenisko nepriehl‘adným oplotením.
Všemožne predchádzať prašnosti, hlučnosti a znečjsťovanju
okolia stavby a komunikácií okolo nej. Na stavbe udržiavať
čistotu a poriadok. Počas realizácie stavebných prác je
nutné chrán±ť proti poškodeniu okolité vzrastlé stromy.
5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhl. č. 83/76 Zb.
v znenh neskorších noviel upravujúce požiadavky na
raalizáciu stavieb a príslušné technické normy.
6. Stavebné práce na stavbe m6že vykonávať oranizácia, alabo
pracovníci, ktorí majú na to oprávnenie.
7. Stavba sa bude realizovať
dodávateľsky.
Stavebník je povinný 15 dní po ukončení výberového konania
oznámiť stavebnému úradu zhotovitel‘a stavby a zabezpečenie
odborného vedenia stavby. Bez zabezpečenia odborného dozora
nesmie byť začaté So stavebnými prácami.
8. Stavebník je povinný mať na stavbe overenú dokumentáciu
2

stavby a viesť o stavebných prácach stavebný denník.
Počas stavebných prác musí stavebník urobíť opatrenia
v zmysle pokynov vydaných na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pracujúcich.
10.Stavebník a organizácia, uskutočňujúca stavbu alebo
zabezpečujúca jej prípravu, alebo vykonávajúca ině práce
podľa stavebného zákona, nález kultúrne cenných predmetov,
detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj
archeologických nálezov ihned‘ ohlásí stavebnému úradu
a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne
archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody
a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo
nezničil, pokial‘ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohoda
5 príslušným orgánom.
ll.Stavba bude dokončená odo dňa právoplatnosti stavebného
povolenia do 06/2003.
12.Stavebník je povinný na viditel‘nom mieste stavbu označíť
štítkom / 27 ods.3,2 vyhlášky Č. 85/1976 Zb. v zriení
neskorších noviel/ s týmito údajmi:
a/ označenie stavby
b/ označenie stavebníka
c/ kto stavbu realizuje
d/ kto a Rady stavbu povolil
e/ termín začatia a dokončenia stavby
meno zodpovedného stavbyvedúceho
13.Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní
stavebných prác nedošlo k spsobeniu škéd na cudzích
nehnutel‘nostiach a majetku.
14.Stavebník je povinný pozvať stavebný úrad na stavbu po
vytýčení stavby a po zabetónovaní základov.
15.Odpad vznikajúci pri výstavbe je stavebník povinný odvážať
na riadenú skládku. Pri kolaudácii predloží doklad
o nakladaní s odpadom produkovaným počas výstavby a jeho
prevzatie zmluvnou stranou.
16.DokonČenú stavbu, alebo jej časť spésobilú na samostatné
užívanie možno užívať len na základe kolaudačného
rozhodnutia. Najneskór do kolaudácie je potrebné vypratať
stavenisko, odstrániť zariadenie staveniska a založíť zeleň.
l7.Stavebník je povinný prad požiadaním o kolaudáciu požiadať
oprávnaného geodeta o zameranie realizovanaj stavby tak, aby
toto slúž±lo ako podklad pre údaje k digitálnej technickej
mapa.
Zameranie stavebník odovzdá Magistrátu hl.m.SR
Správcovi
digitálnaj technickej mapy, ktorý mu vydá o tom príslušné
potvrdenie ako doklad k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.
18.Stavebník je povinný dodržať:
A.Podmienku miestneho úradu Nové Mesto zo dňa 7.3.2000
č.listu Star-538/95
B.Podmienky Hl.m.SR
oddelenia životného prostred±a
C.Podmienku Okresného úradu Bratislava III
štátneho
okrasného hygienika zo dňa 28.2.2000 č.listu
SOH-2000/00043/004/JH
D.Podmienku Slovenského plynárenského priemyslu zo dňa
23.6.2000 č.listu OTKaD/Ha-‘759/2000
E.Podmienky účastníka konania JUB KASTACO,s.r.o.
F.Podmienky účastníka konania Anny Ruhigovaj zo dňa
13.3.2000
G.Podmienky účastníka konania VRON,s.r.o. zo dňa 23.6.2000
H.Podmienky stavebného úradu
3
9.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zabezpečíť stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia
a bezpečnosti obyvatel‘ov
realizáciu stavebných činností zabezpečiť vyhovujúcimi
techn±cko-organizačnými opatreniami na ochranu ostatných
obyvatel‘ov tak, aby neboli vystavení nadmernej
hlučnosti, prašnosti
zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby
vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách
vykonať opatren±a na zamedzenie možnosti padania
stavebného materiálu pnp. mých stavebných pomöcok na
susedné pozemky
v prípade poškodenia susedných nehriutel‘ností uviesť ±ch
do pvodného stavu, a ak to n±e je možné, alebo
hospodársky účelné poskytnúť vlastníkovi náhradu podl‘a
všeobecných predpisov o náhrada škód

Nárnietky účastníkov konania neboli vznesené.
Podl‘a sadzobníka správnych poplatkov zák.č. 145/1995 Z.z.
v znení neskorších noviel sa stavebníkovi predpisuje správny
poplatok Sk. 1.500.- slovom jedentisícpáťsto korún slovenských.
Od6vodnenie
Tunajší stavebný úrad po preskúmaní žiadosti stavebníka zo
dňa 7.6.2000 doloženej postupne predpísanou dokumentác±ou
a d‘alšími požadovanými dokladmi oznámil dňa 13.6.2000 termín do
ktorého m6žu účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy
podať svoje námietky a pripomienky.
Zistil pritom, že žiadatel‘
Bratislava v zastú pení
7f..,
Bratislava preuká zal ilastíc
3271 k pozemku parc. č. 23080/20,61,62 kat.
ktorom hodlá realizovať prvádzkovú budovu.

‚

Hradská ul.

-

úz.

íEEra c.
Nové Mesto na

Stavba a jej umiestnenie je v súlade s vyjadrením
oddelenia územného rozvoja č. 2000/05892-150/153/RMK zo dňa
17.4.2000, ktorý oznámil, že možno podl‘a
9 ods.1 vyhl. č.
85/1976 Zb. v znení neskorších noviel zlúčiť územné konania so
stavebným.
K stavba sa vyj adrili tieto dotknuté orgány RT
z 14.2.2000, SDK z 15.2.2000, SPP z 23.6.2000, orgány štátnej
správy OU BA III
odb. PO z12.6.2000, SOH z 28.2.2000,
H1.m.SR
ORM z 20.3.2000, MU NM z 7.3.2000 a účastníci konania
VRON,s.r.o., JUBKASTACO,s.r.o., Anna Ruhigová.
-

-

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Stavebný ú rad dospel k zá varu, že žiadatJ
Bratislava v zastú pení
Bratislava spň
vy
L ‚$LIJ
podmienky pre vydaňie stavebného povolenia a preto rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

4

Pouč enie
1.

Proti tomuto rozhodnutiu m6žu účastníci konania podať
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský úrad
v Bratislave, odbor životného prostredia, prostredníctvom
tunajšieho úradu vo 2 podaniach.
2. Stavebník je oprávnený začať stavebné práce dňom, Rady mu
stavebný úrad vyznačí na rozhodnutí, že vznikla
právoplatnosť a vykonateInosť rozhodnutia.
3. Stavebník sa upozorňuje, že ak stavbu bude realizovať
v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za
ktorý sa potrestá pokutou podl‘a stavebného zákona v znení
neskorších noviel.
Stavebné povolenie a prípadné rozhodnutie o predÍžení jeho
platnosti sú závázné aj pre právnych nástupcov účastníkov
konania ĺS 70 stavebného zákona v znení naskorších noviel/.

poverený vedením odboru
životného prostredia

Bratislava 1
Bratislava
Sanec
JUB KASTACO, S r .o., Stará VajnorTá 16, 831 04 Bratislava 3
5.VRON,s.r.o., správca areálu, Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava 3
6.Starosta MC Nové Mesto
J7.Okresný úrad Bratislava III, Junácka ul. 1, TU
SOH
V2

.

-

Na vadomie:
l.Krajský úrad v Bratislava, odb. životného prostradia,
Staromestská ul. 6,
814 71
Bratislava 1
2.ST
prenosová technika, Sliačska ul. 17, 832 11 Bratislava 3
3.Slov. telekomunikácie, Jarošova 1, 830 08 Bratislava 38
4.Vodárne a kanalizácie, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
5.Okresný úrad Bratislava III, Junácka ul. 1, TU
odb. požiarnej ochrany
ODaCH
OVOP
CO
6.Zsl. energat. závody, Hraničná 14, 827 14 Bratislava 212
7.Hl.m.SR Bratislavy, Primaciálne nám.l, 814 99 Bratislava 1
odd. územného rozvoja mesta
odd. životného prostredia
8.Slov. plyn. priemysel, Votrubova 1, 825 17 Bratislava 26
-

-

-

-

-

-

-

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka ul. Č. 1, 83291 Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa
15.7.2011a 1611.2012

Naše číslo
IJKaSP-2011-12-13/1267
-3367-AKN/EKT
‚

Vec: Nepovolená stavebná činnost

I

Vybavuje/linka
Kottnerová49253327

Bratislava
7.5.2013

Stará Vajnorská 17/D

Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podl‘a 11 7 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
rneste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný
úrad“), spísal dňa 15.7.2011 na stavebnorn úrade zápisnicu týkajúcu sa nepovolenej stavebnej
čimosti na objekte prevádzkovej budovy na poz. parc. č. 23080/95 a 23080/96 v kat. úz.
Nové Mesto, na Starej Vajnorskej Č. 17/D v Bratislave. V zápisnici poukazujete na
nepovolenú realizáciu okenných otvorov na severozápadnej strane obvodového múru, ktorý
bezprostredne susedí s Vašim pozemkorn. Vaše ďalšie podanie zo dňa 16.11.2012 poukazuje
na zriadenie masážneho salóna v objekte.
Tunajší stavebný úrad po preverení dostupných archívnych a spisových materiálov
preveril póvodnú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, ktorá bola
predložená ku kolaudačnému konaniu a zistil, že stavba sa užíva v rozpore s kolaudačnýrn
rozhodnutím a že okenné otvory v obvodovom múre neboli povolené. Keďže stavebník
naviac predmetný objekt nadstavil, bob proti nemu zahájené priestupkové konanie. ktoré je
tohto času v riešení. Vec legalizácie nepovolenej stavby bude riešený po doložení
predpísaných dokladov. medzi ktoré bude patrit‘ kladné stanovisko primátora Bratislavy, ako
aj kladné stanovisko k investičnému zárneru MC Bratislava Nové Mesto, odd. ZPaUP. Po
doložení všetkých potrebných dokladov a podania žiadosti stavebníka o dodatočné povolenie
stavby bude zahájené konanie, ktorého budete účastníkom.
-

Mgr.,Rudolf* u s ý
stayósta mestskej č asti
/ratislav Nov Mesto
-

‚

DORUČENIE
Týmto potvrdzujem, že mi (nám) bob doručené
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

oznámenie o spojenom územnom a stavebnom konaní
oznámenie o stavebnom konaní
oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred dokončením
oznámenie o kolaudačnom konaní
stavebné povolenie
dodatočné povolenie stavby
kolaudačné rozhodnutie
oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
povolenie na odstránenie stavby
povolenie na zmenu stavby pred dokončením
predĺženie platnosti povolenia

1/‘9.

..

ktoré vydal MU Bratislava - Mestská čast‘ Nové Mesto, dňa
pod zn.:
31G
meno,

adresa,

č. obč. preukazu,

Y

dátum,

Ľ..

podpis, príp. pečiatka
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Okresriý úrad Bratislava III,

Junácka ul.

1,

832 29 Bratislava

Odbor životného prostredia
Zn.:

2000/16433-150ĺ151-E1DA-73

Bratislava 12.12.2000

Rozhodnutie
Okrasný úrad Bratislava III, odbor životného prostredia,
ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zrnysle
3 ods. 1,
písm. f/ zákona NR SR Č. 222/1996 Z.z. zo dňa 4.7.1996
o organizácii miestnej štátnej správy po vykonanom kolaudačnom
konaní podl‘a
81 a 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnorn
plánovaní a stavebriom poriadku /d‘alej len stavebný zákon!
v znení zákona č. 237/2000 Z.z., aRo aj predchádzajúcich zmien
a doplnkov R stavebnému zákonu vydáva
kolaudačné

rozhodnutie

ktorým sa povol‘uje užívanie stavby “prevádzková budova‘
v areáli na Starej Vajnorskej v Bratislava pre administrativu
,
skladovanie a predaj tovaru na pozemku parc.č. 23080/95,96
katúz. Nové mesto, stavebníkovi XIN XING,s.r.o., Korytnická
ul. 7 Bratislava podl‘a overenej dokumentácie skutoČného
vykonania stavby.
Súčasne sa súhlasi so zmenami, pretože sa podstatne
neodchyl‘ujú od dokumentácie, overenej stavebným úradorn
v stavebnom konaní.
Podmienky pra užívanie stavby:
1.
2.

3.

Stavebník bude užívať stavbu v súlade s týmto rozhodnutím.
Užívaním stavby trvale dodržiavať platné St.normy tak,
aby
stavba a jej prevádzka neatívne nevplývali na okolie, aby
boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia,
hygieny, zdravia a bezpečnosti osób a požiarnej bezpečnosti.
Dal‘šie podmienky:
k prevádzke objektu požiada prevádzkovatel‘ SOH BA III
o vydanie posudku v osobitriom konaní
-

Od6vodnenie
Stavebník i XIN XING,s.r.o., Korytnická ul. 7 Bratislav
podal dňa 16.10.200 písomný návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na tunajší stavebný úrad na stavbu ‘prevá
dzková
budova“ v areáli na Starej Vajnorskej v Bratislava, určenú
pra
administratívu, skladovanie a predaj tovaru

1

K návrhu stavebný úrad začal kolaudačné konanie v zmysle
80 stavebného zákona v znení neskorších noviel dňa 7.11.2000
spojené s ústnym konaním a miestnym zisťovaním.
Výsledkom konania je protokol zo dňa 21.11.200 v ktorom sa
konštatuje, boll splnené podmienky stavebného povolenia,
vydaného dňa 3.7.2000 pod č. 2000/10166-150/151-EDA-32, akc aj
pcdrnienky zainteresovaných účastníkov konania a dotknutých
orgánov štátnej správy.
Dotknuté štátna orgány, a to OĹ BA III
odbor PO a ŠOL
zaujali k vyj adreniu kolaudačného rozhodnutia kladné
stanoviská.
-

Časť parc.č. 23080/20,61,62 kat. úz. Nové Mesto bola
stavbou prevádzkovej budovy a geometrickým plánom Č. 56/2000 zo
dňa 30.10.2000 zrnenené na parc.Č. 23080ĺ95,96 kat.úz. Nové
mesto.
Stavebník k vydaniu kolaudačného rozhodnutia predložii
všetky požadované doklady a revízne správy.

Vzhl‘adom na uvedené d
vody belo potrebné rozhodnúť tak,
6
akc znie výrok tohoto kolaudačného rozhodnutia.
Poučen je:
Proti tomuto rozhodnutiu sa móžu ĹiČastníci konania odvolať
do 15 dní od doruČenia na Krajský úrad v Bratislava, odbor
životného prostradia, prostredníctvom tunajšiaho úradu ve
dvoch podaniach / 53 zák. Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní!.
2. Zmana v spčsohe užívania stavby, povolenom týmto rozhodnutím
je prípustná len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému
úradu, který o nich rozhodne, alebo nariadi nové kolaudačné
konanie. Zmanu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou
stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po
jej dokončení vykoná kolaudáciu stavby / 85 stavebného
zákona!.
3. !Jžívanie stavby v rozpore s kolaudačným rozhodnutím
a užívanie stavby bez kolaudaČného rozhodnutia, pokiaI je
také rozhodnutie potrebné, je priestupok proti stavebnému
poriadku, za který bude stavebník sankcionovaný v zmysle
príslušných paragrafov stavebného zákona.
1.

poverený veden
životného PyF dia

2

Na vedomje:

l.Krajský úrad v Bratislava, odb.
životného prostredia,
Staromestská ul. 6,
814 71
Bratislava i
2.Starosta mestskej časti
Nové Mesto
3.Okresný úrad Bratislava iii,
Junácka ul. 1, TU
odb. katastrálny
odb. požiarnej ochrany
SOL
-

-

-

-

3

ý uraá Erat±slava
1
OKresr
103
Ka:ascrálny
odbor
Z

VÝPIS

kres

.

:

úzenle:

a:.

KATASTRA

NEHNUTEĽNOSTÍ

ra:Is1ava III
BA-m.č.Nové Mescc
Nové MCS
‘s

AST A:

111

Z

Dátum vyhocovenia
Cas vyhotovenia
:5TD 71A

:15.12.2000
:10:40:10

NÍrTV1 é

MAJETOVA SOaTATA
PARCELY reaisra

“C

evidované na kacasorálrej

mapa

ce1kon parciel
Výmera
Druh
pozemku
m2

arceiné
Číslo

Charakceristika

Právny Prísluš.
vzťah
k ZUO

76 Zastavané plochy
76 Ostatné plochy
144 Ostatně plochy

3080/20
3080/63
3080/62

1
I
1

3

EL

Číslo
zmeny

3226
3226
3226

3521/99
3313/98
3313/98

eaenda:
rísluš.

k

zúo

-

príslušnosť R zastavanénu úzeiniu obce
pozemek v zast avarom území obce
1
-

Stavby
úpisné
Číslo
i‘lj

na parcele

Charak:
rsIÍko.

Drah
stavuy

Číslo

Poznámka

-

1)
ČÍSlu

zmen

sklaa

600

I1C,0

(celkem stavieb

3521/83

Cp000a:
hrakteris ka
600
ASŤ B:

*

-

Stavba s: súpisným čísiom
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Zoznam vpisov Č.:
VÝp s
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Odctiel: Sro

I / /Jf

í

Vložka číslo: 1205 3/B

Obchodné meno:
Sídlo:

Hradská vlparc. 5407
Bratislava
821 07

IČO:
Deň zápisu:

3010.1996

Právna forma:

Spoločnosf s ručením obmedzeriýrn

Predmet činnosti

-

-

-

nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnoj živnosti.
sprostredkovanie obchodu a služieb.
pohostinská činnost‘,

Spoločníci:
Bratislava

Bratislava
VÝška vkladu každého spoločníka:
30000 Sk (peňažný vklad) Splatené: 30 000 Sk
2idTOO Sk (peňažný vklad)
Splatené: 210 000 Sk
Štatutám orgán

Konatelia

Bratislava

-L-ILII
Bratislava

Bratislava
Konanie menorn spoločnosti

Konatel‘ zastupuje spoločnost‘ v plnom rozsahu včítane
sarnostatuého podpisového práva s tým, že podpisovanie
za spoločnost‘ sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo
napísanému názvu spoloČnosti pripojí konateľ
svoj vlastrioručný podpis.

-2-

Základné imanie

240 000 Sk

Ďalšw pravnc skutočnosti

Obchodná spoločnost‘ bola založená Spoločenskou zmluvou
zo dňa 5. 9. 1996 v súlade s ust.
24, 57. 105 153 Zákona
Č. 513/1991 Zb. Obchod.riého zákonníka. Stary spis: S.r.o.
19018
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dna 8.4.1997, dodato
kk
spoločenskej zmluve zo dňa 15.4.1997. zápisnica z valného
zhroma.ždenia ZO dfia 25.8,1997. Starv spis: S.r.o. 19018
Zápisnica v valného z.hromažcienia zo dna 11.9.1997. Stary
spis: S.r.o. 19018
Zápisnica z valného Ž.hromaždenia konaného dna 19.1.1998,
na
ktorom holi schválené prcvody obchociných podielov. Stary
spis: S.r.o. 19018
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dna 29.4.1998.
Stary spis: S.r.o. 19018
Zápisnica z VZ zo dna 29.6.1998.
-

Správnosť tohto vÝpisu sa potvrdzuje.
Bratislava I. dna 1311.2000
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Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava

LISTINA
o určení súpisného a orientačného čísla
Mestská čast‘ Bratislava
číselný kód:

obce: 529 345

-

Nové Mesto okres Bratislava liL kraj Bratislavský
okresu: 103

kraja: I

číslo: Star 3133 / 2000

Bratislava: 21. 12. 2000

-

Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto pod]‘a 14. zákona č. 22 1/1996 Z.z. o územnom a
spráiorn
usponadani Slov enskej republiky u r Č u j e pre stavbu postavenú v Bratislavc, v časti obce Bratislava
Nové Mesto. na ulici: Stará Vajnorská
-

-

súpisné číslo :

10 630

orientačně číslo :

17/B

Stavba sa nachádza v katastrálnom území : Nové Mesto
číselný kód: 804 690

parcelně číslo: 23080/95

druh stavby: Prevúdzková budova

23080/96
Vlastník stavby:

Kolaudačně rozhodnutie, ktorým sa povohije užívanie stavby na určeny účel vydal:
Okresný úrad Bratislava 111, Odbor životného I)1ost1edi1
zo dňa: 12. 12. 2000

Zn.: 2000/16433

-

150/151

saro sta
Listinu obdra:
-

-

-

Okresný úrad Bratisla\ a lIL Odbor katastra.

Pekná cesta. 15. 83 I 05 Bratislava 35

MČ Bratislava Nové Mesto odd. výstavby a investícií

Za správnosť : Malíková

-

-

EDA -73

