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3618/2019/UKSP/HAVK – 208                               Bratislava 02.08.2019

R O Z H O D N U T I E

Dňa 01.02.2019 s posledným doplnením podania dňa 03.07.2019 stavebníci Ing. Réka
Šramek a Ing. Ľubomír Šramek, obaja bytom Bárdošova 6, 831 01 Bratislava požiadali
o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu
„Novostavba rekreačnej chaty,“ na pozemkoch parc. č. 18052/16, /17 v katastrálnom území -
Vinohrady, v lokalite Vtáčnik v Bratislave.

Mestská časť 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 (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
úrad“) v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil dňa 08.07.2019
účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. 3618/2019/UKSP/HAVK-ozn. začatie
spojeného územného a stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 08.08.2019. Dňa 01.08.2019 bolo doručené stanovisko Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p. pod č. CS SVP OZ BA 2235/2019/2 zo dňa 22.07.2019,
ktorým bol preukázaný nesúlad projektovej dokumentácie a niektorých predložených
stanovísk dotknutých orgánov. Na základe týchto skutočností stavebný úrad v zmysle ust. §
60 ods. 1) stavebného zákona

vyzýva

stavebníka k odstráneniu nedostatkov a doplneniu podania v termíne najneskôr do 31.12.2019
o nasledovné:

· Projektovú dokumentáciu uviesť do súladu v zmysle predmetného vyjadrenia
Slovenského vodohospodárskeho podniku,

· Zabezpečiť splnenie podmienok a predloženie hydrotechnického posudku na základe
predmetného vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku,

· Zabezpečiť vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na podklade
zosúladenej projektovej dokumentácie,

· Zabezpečiť záväzné stanovisko MČ BA-NM, Oddelenie ŽPaÚP na úseku štátnej vodnej
správy ku spôsobu zásobovania navrhovanej stavby vodou a odvádzaniu splaškových
a dažďových vôd na podklade zosúladenej projektovej dokumentácie.

Z uvedených dôvodov stavebný úrad podľa § 29 ods. 1) zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov stavebné
konanie

p r e r u š u j e.
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Stavebný úrad bude podľa § 29 ods. 4) správneho poriadku pokračovať v spojenom
územnom a stavebnom konaní až po doplnení podania. Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty
podľa § 29 ods. 5) správneho poriadku neplynú. V prípade, že v stanovenej lehote podanie
nedoplníte, bude stavebné konanie podľa § 60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona zastavené.

Ak predložený doklad nebude postačovať k riadnemu posúdeniu žiadosti z hľadiska záujmov
sledovaných v správnom konaní, môže stavebný úrad určiť rozsah, spôsob a lehotu ich
doplnenia.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 01.02.2019 s posledným doplnením podania dňa 03.07.2019 stavebníci Ing. Réka
Šramek a Ing. Ľubomír Šramek, obaja bytom Bárdošova 6, 831 01 Bratislava požiadali
o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu
„Novostavba rekreačnej chaty,“ na pozemkoch parc. č. 18052/16, /17 v katastrálnom území -
Vinohrady, v lokalite Vtáčnik v Bratislave.

Stavebný úrad predložené podanie preskúmal v súlade s §3, 8 a 9 Vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z. z.  a zistil, že neposkytuje dostatočný podklad pre povolenie stavby, preto
stavebný úrad predmetné konanie prerušil rozhodnutím č. 3618/2019/UKSP/HAVK - 50
zo dňa 26.02.2019 a vyzval stavebníkov k doplneniu podania v lehote do 31.12.2019.
Posledné doplnenie podania bolo uskutočnené dňa 03.07.2019.

Na základe doplnenia podania stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1) a
§61 ods. 1) stavebného zákona oznámil dňa 08.07.2019 účastníkom konania a dotknutým
orgánom listom č. 3618/2019/UKSP/HAVK-ozn. začatie spojeného územného a stavebného
konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.08.2019.

Dňa 01.08.2019 bolo stavebnému úradu doručené stanovisko Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p. pod č. CS SVP OZ BA 2235/2019/2 zo dňa 22.07.2019,
ktorým bol preukázaný nesúlad projektovej dokumentácie a niektorých predložených
stanovísk dotknutých orgánov.

Správny orgán je povinný poskytnúť pomoc a poučenie, aby účastník konania
v konaní neutrpel ujmu, pre neznalosť právnych predpisov. Na odstránenie nedostatkov
správny orgán je povinný poskytnúť účastníkovi konania primeranú lehotu. Stavebný úrad
vyzval stavebníkov, aby doplnili konkrétne podklady, ktoré sú potrebné pre vydanie
rozhodnutia, určil im primeranú lehotu na ich doplnenie a poučil ich o dôsledkoch
nedoplnenia podania. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku
rozhodnutia uvedené.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods. 3) správneho poriadku nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Mgr. Rudolf   Kusý
                                                                                                               starosta  mestskej časti

      Bratislava – Nové Mesto
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Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Ing. Réka Šramek, Bárdošova 6, 831 01 Bratislava,
2. Ing. Ľubomír Šramek, Bárdošova 6, 831 01 Bratislava,
3. Vlastníci pozemku parc. č. 18052/47 evidovaní na LV č. 4736,
4. Ing. Daniel Rušin, Na Vtáčniku 13853/5, 831 01 Bratislava,
5. Mgr. Dana Rušinová, Na Vtáčniku 13853/5, 831 01 Bratislava,
6. Ing. Stanislava Imrichová, Ľ. Ondrejova 730/11, 971 01 Prievidza,
7. JUDr. František Imrich, šoltésovej 2683/30, 811 08 Bratislava,
8. MUDr. Peter Blaško, Grosslingová 8,
9. Slávka Blašková, Grosslingová 8,
10. JUDr. Veronika Baková, Piaristická 28, 911 01 Trenčín,
11.MUDr. Vladimír Bak, Piaristická 28, 911 01 Trenčín,

Na vedomie bez účinku na doručenie:
1. Ing. Réka Šramek, Bárdošova 6, 831 01 Bratislava,
2. Ing. Ľubomír Šramek, Bárdošova 6, 831 01 Bratislava,

Doručuje sa jednotlivo:
Dotknutým orgánom a organizáciám:
1. Slovenský zväz záhradkárov ZO 3-20 Koliba – Vtáčnik, Na Vtáčniku 46, 831 01 BA,
2. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava,
3. Okresný úrad Bratislava, SoŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
4. Okresný úrad Bratislava, PLO, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, ,
5. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava,
6. Ministerstvo vnútra SR, KRPZ v BA, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava,
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava,
8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1,
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2,

842 17 Bratislava,

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť
po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní
na úradnej  tabuli MČ- Miestny úrad Bratislava –Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:


