
MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žaiená 2, 84402 BradsLta

podfa rozdeľovníka

\‘ lkt / ‚o dňa Našt čĺIo
- / SU-21366/512/2019/Hr

(k Č. SL‘-17599/512/2019/Hr)

Oznámenie — upovedomenie o odvolaní voči rozhodnutiu číslo SU-I7599/5I2/2019/Hr zo dňa
I6. 10.2019

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako prislušný stavebný úrad (ďalej len stavehný
úraďl podľa ustanovenia * 117 ods. (1) zákona č. 5011976 Zh. o úiemnom plánovaní
a swvehnom poriadku. v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade
s ustanovením * 56 zákona č. 7 1/1967 Zh. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) Vás
upovedomuje, že účastníčka konania Agáta Škodroňová, bytom Prihišova 6. 841 05
Bratislava, sa odvolala v zákonnej lehote podaním odvolania do podaeľne mestskej časti
Bratislava-Dúbravka tMa 19.11.2019 voči rozhodnutiu číslo SU-4883/2488/2019/A-3/Hr Zo

dňa 20.03.20 19. ktorým nepovolil zmenu v užívaní spojeného s kolaudačným konaním
nebytového ohchodného priestoru číslo I — 902 na I. poschodí v hywvom dome Agátová SB.
Bratislava. súpisné číslo 3396. na pozemku CKN parcelné číslo 3422/72. katastrúlne úzcmie
Dúbravka. Bratislava, na I izhový byt, pre stavehníčku: Agáta Skodroňová. bytom Prihišova
6, 841 05 Braúslava.

V prílohe listu Vám prikladáme fotokópiu odvolania zmysle uvedeného ustanovenia
* 56 správneho poriadku Vás žiadame o zaslanie Vášho vyjadrenia k obsahu odvolania do 7
pracovných dní, odo tMa doručenia tohto oznámenia.
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Príloha: - fotokópia odvolania
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RNr. Martin Zat‘ovič
slarostu
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Dofučí sa účasÉníkorn konania formou verejnej vyhlášky;

I. navrhovateľ: Agáta Škodroňová, Pribišova 6,84! 05 Bralislava
2. vlastnfkom stavby a vlasníkom pozemku podľa listu vlastníctva číslo 4340, korí móžu

byť rozhodnuím priarno dotknutí

Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu IS dní na úradnej
(abuli sprúvncho orgánu. Posledný deň (ej(o lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dá[um zvesenia z úradnej tabule:
pečiatka a podpis: pečiatku u podpis

Žatev,iá 2 Tdcfňn Email lntcmei
841 1)2 Hrali1a 021 692() 2i1) I slarnla@duhravkask wduhiavkak



A2áta Škodroňová. Pribjšova 6. 841 05 Bratislava

Misiny úrad Mcstská časí‘ Bratislava-Dúbravka
Mostská Časť Braäslava-Dúbravka Stavebn úrad

Žatevná 2
oJirnt 19 —11— 2019 ‚ --4 02 Bratislava

Čsomz fl fl4čwJ‘Í ioiwi Ľ‘
Vec: odvolanie proů rozhdddutiu SU-1 7599/512/201 9/lir zo dňa 16.10.2019

Týmto podúvam odvolanie proti rozhodnutiu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len
..stavehný úraďi. Č. SC- 17599/512/2019/W za dňa 6. 10.2019. ktorý mi nepovolil zmenu
v užívaní nektového obchodného pnestcru číslo I — 902. na 1. poschodí v hvtovom domu
Aátová 53. Bratislava. súpisné číslo 3396. na pozemku par. č. 3422/72 katastrálne územie
Dúbravka. na bytový priestor -- jednoizbový byt.

K vvššie citovanému rozhodnutiu uvúdzam. že samotné rozhodnutie stavebného úradu
neobsahuje ‚úkladné náležitosti, uvedené v * 47 ods. 3 správneho poriadku. Stavebný úrad
v rozhodnuti uvúdza. že dóvodom nepo olefin zmeny V užívaní nebytového ohehodného
pnestoru číslo I - 902. na I. poschodí v bytovom dome Agátová SB, Bratislava, najednoizhový
byt. je rozpor so zúväznou čast‘ou územnoplúnovaccj dokumentáck. V odóvodncní rozhodnuiia
poukazuje na skutočnosť. že pre obytný súhor Agútovú 5/A.5/B. S/C, 5/D, 5/E. 5/F ti Atzáto‘ú
7/B. 7/C, 7/D. 7/E. 7/F. 7/G. 7/li, komplexne zhrnutý pod Agútová S -7,je podiel bývania vine
ako 70 % celkovej podkžnej plochy nadzcrnnej časti zúsavbv, čo je v rozpore so zúvüznou
časfou územnoplúnovacej dokurncntácie — územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. rok
2007. Tento stanovuje pre územie. ktorého súčast‘ou je aj bytový doni Agátová 5/13. funkčné
využ,tie územia - zmiešané územie. číslo funkcie 501. kde je podiel bývania v rozmedzí do 70
% celkových podlažnch plöch nadzemnej časti zástavby.

Stavebný úrad však v danom prípade prekročil svoje kompetencie a vdal rozhodnutie na
‚úklade jeho sojvoľnej sprúvnej úvahy. Funkčné \) užitie územia posudioal pre bytové donn
;\gútová 5 —7. ktoré sú súčasCou určitého úzcmia. ktorého Wnkčné vvužitieje zmiešané úiemie.
Funkcia SOJ. Je potrebné uviesť. že bytový dam Agútovú 5— 7je len časťou uvádzaného územia
a teda prepočet len niektorých obvtnch domov v doknutom území (Auátovú 5/A, 5/13. 5/C.
5/1).S!F. 5/F a Agútovú 7/B. 7/C. 7/D. 7/E, 7/F. 7/G. 7/II). je v danom pripade zo strany
stavebného úradu zavádzajúei a z právneho hfadiska neprijateFný. nakoľko tu absentuje ostatnú
časť nadiemnej časti zástavby v dotknutom území. Žiadna územnoplánovacia dokumentácia
neobsahuje presné percento. jednotlivého bytového domu. ktoré je určené pre nebytové
priestor ale pre určité ucelené úzernie.



II.

V zmsle 3 ods. 3 zákona o správnom konaní. rozhodnutie správných orgánov musí

\ychádzat zo spoPahiivo zisteného stavu veci. Správnc orgány dhajú oto, aby v rozhodovaní

o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodóvodnené rozdiely.

Týmto ustanovením sa správny orgán dostatočne nenadil. keď v mých totožných prípadoch

povolil zmenu v užívaní nebytového pniestoru na byt.

Nepovolenie zmeny v užívaní nebytového pniestoru na byt. stavebný úrad odůvodnil rozporom

So záväznou časľou územnoplánovacej informácie. Takéto rozhodnutie je výslovne arbitrárne

a to najmä s poukazorn na skutočnost‘. že pred začatím nášho konania ale aj po Mm stavebný

úrad vydal v tomto objekte viaceré rozhodnutia. ktorými povolil zmenu v užívaní nebytového

priestoru na byt. Ide napr. o nasledovné rozhodnutia žiadateFov:

- Crezar s.r.o., rozhodnutie SV-4041/330ĺ201 SĺS-8!FIr zo dňa 20.03.2018

- Krm s.r.o.. rnzhodnutie SU-l 800514769/201 8/5-23/l lízo dňa 21.11.2018

- Mgr. Robert Chvostek. rozhodnutie SV-l 3187/3564/201 9‘S-21/I Ir zo dňa 7.8.2019

S poukazom na vydané vyššic citované rozhodnutia neobstojí v‘/rok napadnutého
rozhodnutia. ktorým nepovolil zmenu v užívaní nebytového priestoru na byt. vrátane jeho
odóvodnenia nakoľko táto zmenu je v rozpore so záváznou časťou územnoplánovaccj
dokurnentác je.

Rozhodnutie stavebného úradu je v danom pripade nesprávne. nezákonné. nic je ničím
niadne odůvodnené. robené účelovo a z tohto důvodu v rámci odvolacieho konania žiadam
o jeho zrušenie.

Agáta Šková

Priloha: 3 x rozhodnutie žiadaterov (Crezar s.r.o., Krm s.r,o., Mgr. Robert Chvostek)


	Scanned from a Xerox Multifunction Printer (003)_Redigováno
	Scanned from a Xerox Multifunction Printer



