
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

C. j. 5769/18177/2017/STA/Kul-G/25 V Bratislave dňa 12.04.201 7 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm. i) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, 
v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/ J 976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) a zákona 
č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 
zákona o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

podľa § 66 stavebného zákona v súčinnosti s § 1 O vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje 
stavebníkom: 

1. VS Investment a.s., Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina O 1 O O l 
2. Ing. Aida Kajabová, Palisády 13, 811 03 Bratislava 
3. Via Europe s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bratislava 
4. Alexandra Reffeková, Staré záhrady 4817/20, 821 05 Bratislava 

· 5. TRADE TRANS INVEST, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 
6. A-Realitná, s.r.o., Kvačalova 1171/l lA, 010 04 Žilina 
7. Bolhová Zuzana, Záhradná 270, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 
8. JUDr. Miloš Kaan a JUDr. Mária Kaanová, Palmová 17, 851 10 Bratislava 
9. Peter Michálek a PaedDr. Lucia Michálek, Badstrasse 8, 2413 Edelstal, Rakúska republika 
10. SLOVAMMO s.r.o., Zámocká 36-38, 811 01 Bratislava 
11 . BPT LEASING, a.s., Driei1ova 34, 821 02 Bratislava, 

stavbu: „Sanácia oslabenej stropnej konštrukcie a vybudovanie výťahu v Polyfunkčnom dome 
FC 1/1-1/2 na Zámockej ulici 36-38 v Bratislave, nehnuteľnosť súpisné číslo 7013 na pozemkoch 
KN „C" pare. č.835/3, 835/23 a 835/37 v k. ú. Staré Mesto, za účelom odvrátenia havarijného stavu a 
statického zabezpečenia objektu, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou 

NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica, Ing. Peter Styk, autorizovaným 
stavebným inžinierom v oblasti statika stavieb reg. č. 0566 *Z *3-1, v 03/2015. 

Pre dokončenie stavby sa podľa§ 66 stavebného zákona určujú tieto podmienky: 
1. Dokončenie stavby bude realizované podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavba nie je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory. 



3. Predmetom tohto povolenia je sanácia oslabenej stropnej konštrukcie a vybudovanie výťahu v 
v zadnej časti polyfunkčného domu FC 1/ 1-l/2 na Zámockej ulic i 36-38 v Bratislave, v mieste 
pôvodne naprojektovanej výťahovej šachty v zmysle statického posudku vypracovaného Ing. 
Petrom Stykom (autorizovaný stavebný inžinier, Statika stavieb) v 03/2015 

4. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Jozef Hrivnák - KOVO, s.r.o. sosídlom Novosady 920/4, 
962 12 Detva 

5. Stavebníci sú povinní v prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne 
užívanie komunikácie Zámocka ul. Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto. 

6. Stavbu sú stavebníci povinní realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na 
výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami 
na uskutočnenie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v sú lade s prís lušným i 
technickými normami, zvlášť normami protipožiarnym i, bezpečnostnými a hygienickými. 

7. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 

8. V zmysle zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov počas stavby treba udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky. 

9. Stavba bude dokončená do roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
V prípade, že stavebníci nebudú schopní do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musia pred jej 
uplynutím osobitnou žiadosťou požiadať o jej predÍženie. 

l O. Stavebníci sú povinní dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, predovšetkým č. 6/2013 o dodržiavaní poriadku a čistoty, sypký materiál musí byť 
umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 
bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom). 

II. Stavebníci sú povinní dodržiavať zákon č. 223/200I Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znen í neskorších predpisov a s ním súvisiace predpisy a všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 
s komunálnym odpadom na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov 
a všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území príslušnej mestskej 
časti. 

12. Stavebníci sú povinní počas uskutočňovania stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty na pozemku a v okolí 
staveniska a dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia č . 8/ 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň 

na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
13 . Stavebníci sú povinní zabezpeč iť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné 

prostredie technickou disciplínou v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia. 

14. Stavebníci sú povinní pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia 
sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, 
v ktorých sa man ipuluje s prašnými látkami treba zakapotovať. 

15. Stavebníci sú povinní označiť stavbu štítkom „Stavba povolená" s uvedením údajov: názov 
stavby, názov dodávateľa, meno stavebníka a stavebného dozoru, termín začatia a termín 
ukončenia stavby, dátum a číslo stavebného povolenia. 

16. Stavebníci sú povinní mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o prácach stavebný denník 
je povinný stavbyvedúci. 

Stavebníci sú povinní pri realizácii stavby rešpektovať všetky podmienky zainteresovaných 
orgánov a organizácií, uvedených vo vyjadreniach a rozhodnutiach: 

Oh:esný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP č. 
OU-BA-OSZP3-2017/19332/HELll, zo dňa 17.01.2017: 

1. Držiteľ odpadov je povinný: 



zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom 
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 

o prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti. Takto nevyužitý ponúknuť na 
prípravu na opätovné použitie inému, 

o recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie. Odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

o zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu. Odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

o zneškodnením , ak nie je možné alebo účelné zabezpeč iť j eho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie, 

odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na 
Evidenčnom liste odpadu v súlade s §2 vyhlášky MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej ovnnosti, 
ohlasovať vznik odpadu a nakladanie ním podľa §3 vyhlášky MŽP SR č.366/20 15 Z.z. na 
tlačive uvedenom v prílohe č.2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg 
nebezpečných odpadov alebo s viac ako j ednou tonou ostatných odpadov. Ohlásenie o vzniku 
odpadu a nakladanie s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunaj šiemu úradu, ako 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28.februára nasledujúceho 
kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje. 

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste 
jeho vzniku (tj. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia velkoobjemového 
kontajnera), následne sa musí ihned odviesť k oprávnenému odberateľovi . 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPÚBA-201 71866-715815/MIC, zo dňa 24.1.2017 
a záväzné stanovisko č. KPUBA-201719112-2122974/MIC zo dňa 27.4.2017: 

Akékoľvek búracie , stavebné a udržiavacie práce v rozsahu riešených interiérov domu 
s adresou Zámocká 36-38 v Bratislave budú v plnom rozsahu zrealizované podľa 
dokumentácie overenej KPÚ Bratislava. 

K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie sú stavebníci povinní: 
• predložiť doklady preukazujúce znehodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou 

osobou; 
• predložiť doklady o použitých a zabudovaných stavebných výrobkoch. 
1. Dokončenú stavbu možno užívať, len ak na žiadosť stavebníkov vydá stavebný úrad kolaudačné 

rozhodnutie. 

Podmienky užívania stavby: 
Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na 

ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, 
možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona). Stavebný 
úrad môže s kolaudačným konaním spoj iť konanie o zmene stavby(§ 68 stavebného zákona), pokiaľ 
sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuj e od dokumentácie overenej stavebným úradom 
v stavebnom konaní. Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej 
dokumentácie overenej v stavebnom konaní - ak sa nemení umiestnenie, pôdorysné an i výškové 
ohran ičenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie, možno zmenu po dohode so stavebným 
úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby 
a prerokovať v kolaudačnom konaní (§ 11 ods. 3 zákona č . 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona. Podstatné odchýlky (iné ako nepodstatné, uvedené vyššie) 
vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu budú posudzované ako nesplnenie 
podmienky tohto rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby (podmienka uskutočňovať stavbu 
v súlade s projektom overeným stavebným úradom); v takom prípade stavebný zákon určuje 



stavebnému úradu povinnosť nariadiť odstránenie nepovolenej stavby, v zmysle § 88a ods.6 písm. b) 
stavebného zákona. 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

ODÔVODNENIE 

Dňa 07.11.2016 JUDr. Michal Krnáč, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina ako splnomocnený 
zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom dome FC 111-!/2 na Zámockej 
ulici 36-38 v Bratislave: VS Investment a.s., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Zilina, Ing. Aida 
Kajabová, Palisády 13, 811 03 Bratislava, Via Europe s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bratislava, 
Alexandra Reffeková, Staré záhrady 4817 /20, 821 05 Bratislava, TRADE TRANS INVEST, a.s., 
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, A-Realitná, s.r.o., Kvačalova 117 1/l !A, 010 04 Žilina, Zuzana 
Bolhová, Záhradná 270, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, JUDr. Miloš Kaan a JUDr. Mária Kaanová, 
Palmová 17, 851 1 O Bratislava, Peter Michálek a PaedDr. Lucia Michálek, Badstrasse 8, 2413 
Edelstal, Rakúska republika, SLOVAMMO s.r.o., Zámocká 36-38, 811 O 1 Bratis lava a BPT 
LEASING, a.s., Drieňova 34, 821 02 Bratislava, oznámil mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
oddeleniu územného rozhodovania a stavebného poriadku (ďalej len „stavebnému úradu") 
bezprostrednú hrozbu havárie v zmysle § 127a stavebného zákona, hroziacu v zadnej časti 
polyfunkčného domu, v mieste naprojektovanej ale nezrealizovanej výťahovej šachty. Stropné 
konštrukcie boli vyhotovené bez vynechania prestupu pre výťah ako plné, následne boli do stropov 
v mieste navrhovaného pôdorysu výťahu navŕtané otvory priemeru 200 mm (9 ks) a 100 mm. (4 ks). 
Súčasťou podania bol statický posudok vypracovaný Ing. Petrom Stykom (autorizovaný stavebný 
inžinier, Statika stavieb) v 03/2015. 

Stavebný úrad vydal v zmysle § l 27a ods. 3d) stavebného zákona pod č. 

10716/51472/2016/ST A/Ku l, zo dňa 18.11.2016 predbežné povolenie na zahájenie sanácie 
oslabenej stropnej konštrukcie a vybudovanie výťahu v Polyfunkčnom dome FC 111-1/2 na 
Zámockej ulici 36-38 v Bratislave, nehnuteľnosť súpisné číslo 7013 na pozemkoch KN „C" pare. 
č.835/3, 835/23 a 835/37 v k. ú. Staré Mesto, za účelom odvrátenia havarijného stavu a statického 
zabezpečenia objektu, podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej spo ločnosťou 
NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica, Ing. Peter Styk, autorizovaným 
stavebným inžinierom v oblasti statika stavieb reg. č. 0566 *Z *3- 1, v 03/2015. 
Nakoľko si uvedené stavebné práce vyžadovali vydan ie stavebného povolenia, stavebný úrad zároveň 
určil lehotu 60 dní od doručenia písomnosti, na podanie žiadosti o dodatočné stavebné povolenie 
v zmysle § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. k § 58 stavebného zákona, doplnenú o konkrétne 
uvedené doklady, ktoré stavebníci prostredníctvom splnomocneného zástupcu postupne doplnili. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa v konaní podľa 
stavebného zákona skúmal a stanovil v zmysle § 59 stavebného zákona okruh účastníkov konania, 
ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktorých práva a právom chránené 
záujmy alebo povinnosti môžu byt' rozhodnutím priamo dotknuté. 

Stavebný úrad a v súlade s ustanovením §§ 88a ods. l a 61 ods. 2 a 4 vo väzbe na § 88 ods.! 
písm.b) stavebného zákona oznámil dňa 13.03 .201 7 pod č. 5769/13118/2017/STA/Kul začatie konania 
o predloženom návrhu a zároveň upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň 
stavebný úrad určil na uplatnenie námietok lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia, o čom boli 
účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy upovedomení. 

Žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach § § 60 a 62 stavebného 
zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby (ani budúcim užívaním) nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 



Navrhovanú stavbu posúdili: 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPÚBA-2017/866-7/5815/MIC, zo di'ía 

24. 1.2017 a záväzné stanovisko č. KPUBA-2017/9112-2/22974/MIC zo dňa 27.4.2017, 
• Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy , stanovisko č. KRHZ-BA

HZUB6-327/20l7-00 I, zo di'ía 17.02.2017, 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 

ŽP, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/19332/HEL/J, zo dňa 17.01 .2017, 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, oznámenie č. 

HŽP/4262/2017 zo di'ía 18.01.2017. 

K žiadosti boli predložené tieto ďalšie doklady: 
• Výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva č. 8048; 
• Splnomocnenie JUDr. Krnáča v prospech Mgr. Martin Manina 
• Príloha k Zápisnici zo schôdze vlastníkov bytov a NP zo dňa 10.04.20 16 - prezenčná listina 
• Výpis z obchodného registra - dodávateľ stavby 
• Kópia z katastrálnej mapy; 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie 
nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zák. č. 71/1967 Zb.). 

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, so sídlom Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/ 1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov sa nevyrubuje. 

gr.Ra~čík 
starosta mestskej časti 



Doručí sa: 

Verejnou vyhláškou účastníkom konania: 
!. Vlastníci pozemkov a stavieb parc.č. 835/3, 835/23 a 835/37 v k.ú. Staré Mesto 
2. Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, Vojtecha Tvrdého 793/2 1, O 1 O O 1 Žilina 
3. NOVAPROJEKT s.r.o„ Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica - Ing. Peter Styk 

Dotknutým orgánom: 
1. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
2. Kraj ský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP (odpady) 

Na vedomie: 
Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, Vojtecha Tvrdého 793/21, 01 O 01 Žilina 


