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R O Z H O D N U T I E

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“) na základe uskutočneného spojeného konania vedeného podľa ust. § 68 v súčinnosti s
§ 61 stavebného zákona stavebného zákona rozhodla takto:
podľa ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
správny poriadok) a ust.§ 68 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

zmenu stavby pred dokončením stavby: " Rodinný dom " na pozemkoch parc. č. 6322/3,
6322/4, 6323/2, 6323/3, 21669/5, 6323/8 a 6323/9 v katastrálnom území Vinohrady, na
Vidlicovej ul. v Bratislave, pre ktorú bolo dňa 4.7.2016 vydané stavebné povolenie č.
5510/2016/UKSP/VIDM-70 s právoplatnosťou 12.8.2016, stavebníkovi Borisovi Filippovi
a Natalii Filippovej, obaja bytom Guothova 2/E, 831 01 Bratislava.

Zmena stavby pred dokončením sa pozostáva z vybudovania 2. podzemného podlažia,
z podpivničenia  celej garáže, z dispozičných zmien a úpravy terasy.

Podmienka pre dokončenie stavby:

Stavba bude ukončená podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Petrom Jakubom zo
spoločnosti PROREA PARTNERS, s.r.o. v júni 2017, ktorá je overená v tomto konaní a je
súčasťou tohto povolenia Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 5510/2016/UKSP/VIDM-70 zo
dňa 4.7.2016, ktoré zostáva v platnosti  a dopĺňa sa o vyššie uvedenú podmienku.

V konaní neboli účastníkmi konania uplatnené námietky.

Odôvodnenie

Dňa 18.9.2017 stavebníci Boris Filippov a Natalia Filippova, obaja bytom Guothova
2/E, 831 01 Bratislava, ktorých na základe plnej moci zastupuje Ing. Andrea Kršáková, Pri
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mlyne 12, 831 07 Bratislava, požiadali o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred
dokončením na stavbu: " Rodinný dom " na pozemkoch parc. č. 6322/3, 6322/4, 6323/2,
6323/3, 21669/5, 6323/8 a 6323/9 v katastrálnom území Vinohrady, na Vidlicovej ul. v
Bratislave, pre ktorú bolo dňa 4.7.2016 vydané stavebné povolenie č.
5510/2016/UKSP/VIDM-70 s právoplatnosťou 12.8.2016.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 68 v súčinnosti s § 61 ods. 1) stavebného
zákona oznámil dňa 2.10.2017 začatie konania o zmene stavby pred dokončením dotknutým
orgánom a  účastníkom konania, pričom podľa § 61 ods. 2) stavebného zákona upustil od
ústneho pojednávania, miestneho zisťovania a určil lehotu na uplatnenie pripomienok do
6.11.2017. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného
zákona o predĺženie lehoty na posúdenie zmeny stavby pred dokončením. Do podkladov
rozhodnutia nahliadol dňa 25.10.2017 účastník konania Ing.  Stanislav Miko.

V konaní sa súhlasne vyjadrila Mestská časť Bratislava -Nové Mesto.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením zmeny stavby pred dokončením
nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov
konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na
Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím
orgánom je Okresný úrad  Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

    Mgr.  Rudolf   K u s ý
                        starosta mestskej časti

                                                                                                  Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 50 € zaplatený v pokladni úradu.

Doručuje sa:
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto po dobu 15 dní:

1. Boris Filippov, Guothova 2/E, 831 01 Bratislava, doručuje sa Ing. Andrea Kršáková,
Pri mlyne 12, 831 07 Bratislava

2. Natalia Filippov, Guothova 2/E, 831 01 Bratislava, doručuje sa Ing. Andrea Kršáková,
Pri mlyne 12, 831 07 Bratislava

3. vlastníci pozemku parc. č. 6323/9 zapísaní na liste vlastníctva č. 1784
4. vlastníci pozemku parc. č. 6310 zapísaní na liste vlastníctva č. 1785
5. vlastníci pozemku parc. č. 21669/14, 15 zapísaní na liste vlastníctva č. 6849
6. vlastníci pozemku parc. č. 6356/1, 2 zapísaní na liste vlastníctva č. 2979
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7. vlastníci pozemku parc. č. 6351/5 a vlastníci stavby na pozemku parc. č. 6320/3
zapísaní na liste vlastníctva č. 7040

8. Martin Baláž,  Jaskový rad 95, 831 01 Bratislava
9. Libuša Balážová, Jaskový rad 95, 831 01 Bratislava
10. Ing. Stanislav Miko, Štetinová 7, 811 06 Bratislava
11. Anna Miková, Lenardova 16, 851 01 Bratislava
12. Ing. Filip Jamriška, Jaskový rad 97/B, 831 01  Bratislava
13. MUDr. Michal Kandráč, Vidlicová 32, 831 01 Bratislava
14. Rozália Kandráčová, Vidlicová 32, 831 01 Bratislava
15. PROREA PARTNERS, s.r.o., Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabuli:


