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

69/18 145/20 l 7/ST NMys/K-61 v Bratislave, 20.04.20 17 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa § 117 
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. 37711990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorš ích predpisov a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, 
v nadväznosti na § l 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. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorš ích predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) zákona 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 základe uskutočneného 
konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním, vedeným podľa §§ 62, 88 ods. 1 
písm. b), 88a a 82 stavebného zákona rozhodla v súlade s§ 46 a 47 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") takto: 

I. Podľa § 88 ods. ! písm. b ), v nadväznosti na § 88a ods. 7 a § 66 stavebného zákona v spojení s § l O vyh lášky 
č. 453/2000 Z. z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

dodatočne povoľuje 

zmenu dokončenej stavby „Stavebné úpravy bytu č. 76, Gajova 9, Bratislava" v bytovom dome so súp. č. 

2529 na Gajovej ulici č. 9 a Bezručovej 1 v Bratislave, na pozemku registra „C" pare. č. 8971 v k.ú. Staré Mesto 
(ďalej len „stavba"), stavebníčke, ktorou je Katarína Balogová, bytom Gajova 9, 81 l 09 Bratislava. Keďže 
stavba je úplne dokončená, stavebný úrad neurčuje podmienky na jej dokončenie. 

II. V zmysle § 82 stavebného zákona v spojení s § 20 vyh lášky č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje užív an ie 

zmeny dokončenej stavby „Stavebné úpravy bytu č. 76, Gajova 9, Bratislava" v bytovom dome so súp. č. 
2529 na Gajovej ulici č. 9 a Bezručovej 1 v Bratislave, na pozemku registra „C" pare. č. 8971 v k.ú. Staré Mesto 
(ďalej len „stavba"), stavebníčke, ktorou je Katarína Balogová, bytom Gajova 9, 811 09 Bratislava. 

Opis stavby: 
Predmetom rozhodnutia je dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby a jej kolaudácia, ktorá pozostáva zo 
stavebných úprav v byte č. 76 na Gajovej 9 (na 8„ 9. NP) a v byte č. 48 na Bezručovej 1 (na 7. NP). Stavebnými 
úpravami došlo k dispozičným úpravám bytov, rozšíreniu bytu č. 76 o časť terás, schodiska a strechy. Byty boli 
stavebnou úpravou prepojené točitým schodiskom. V byte č. 76 bol inštalovaný plynový kotol pre zabezpečenie 
vykurovania a prípravu TÚV. Podrobný rozsah stavebných úprav je zrejmý z projektovej dokumentácie 
10/2012, zodpovedný projektant Ing. arch. Tomáš Pavel ka, autorizovaný architekt, reg. č. 0491 AA. Predmetom 
rozhodnutia je aj úprava vnútorných rozvodov e lektriny bytového domu. 
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Nová d ispozícia zlúčeného bytu č. 76 a 48: 
7. NP: hala so schod iskom, spáh'ía, kúpeľiía, WC, šatník 
8. N P: vstupná hala, chodba, šatník a kotol, schodisko, WC, schodisko, chodba, kúpeľňa, šatník, detská izba, 

detská izba, kuchyňa, jedáleň, obývacia izba, chodba so schodiskom 
9. NP: izba. 

Stavebný úrad určuje pre užívanie podľa§ 82 stavebného zákona tieto podmienky: 
1. Stavba bude užívaná ako trvalá na účel - bytová jednotka. 
2. Stavbu možno u žívať len na účel určený stavebným povolením a týmto kolaudačným rozhodnutím. Každá 

zmena v užívaní, spočívajúca v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene 
spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohl i ohroziť život a zdravie ľudí alebo 
životné prostredie, vyžaduje rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby (§ 85 stavebného 
zákona). 

3. V lastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby a príslušné rozhodnutia 
uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri 
odstránení stavby stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona). 

4. Vlastník stavby je povinný v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s týmto rozhodnutím 
udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikal o nebezpečenstvo požiarnych a 
hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac 
predÍžila jej užívateľnosť (§ 86 stavebného zákona). 

5. Podmienky dotknutých orgánov: 
Hlavné mesto SR Bratis lava, súh las na dodatočné povo lenie a prevádzku plynového kotla, č. MAGS OZP 
47889-2014/260528 zo diía 06.04.2014: 
• Prevádzkovať plynový kotol v súlade s technicko-prevádzkovými podm ienkami výrobcu. Vykonávať 

pravidelnú kontrolu kotla pod ľa zákona č. 17/2007 Z. z., č isten ie a kontro lu komína podľa vyhlášky MV 
SR č. 40 1 /2007 Z. z. 

• Oznámiť tunajšiemu úradu všetky zmeny, súvisiace s prevádzkou tepelného zdroja. 

V konaní neboli uplatnené ž iadne námietky ani pripomienky účastn íkov konania. 

ODÔVODNENIE 

Dňa 27. 10.1999 bola na Okresný úrad Bratislava 1., odbor životného prostredia, ako toho času príslušný 
stavebný úrad, doručená žiadosť o vydanie stavebného povolenia na prestavbu bytu č. 76 na 8.NP bytového 
domu na Gajovej ulici č . 9 v Bratislave. Stavebníkom bola spol. ZČB s.r.o., so sídlom Rač ianska 44, 831 02 
Bratislava (zastúpená Katarínou Gálikovou). Dt'í.a O 1.03.2000 bolo stavebnému úradu doručené oznámenie o 
zmene stavebníka na Katarínu Gálikovú, bytom Gajova 9, 8 11 09 Bratis lava. Stavebný úrad listom č. ŽP-
16 175/99/Há zo dňa 11.11. 1999 oznámi l začatie stavebného konania s ústnym pojednávaním zvolaným na deň 
24. 11 .1999. V priebehu konania bo li stavebnému úradu doručené podnety na uskutočnen ie štátneho stavebného 
dohľadu, z dôvodu, že stavebné úpravy ma li byť uskutočňované bez stavebného povo lenia a nad rámec 
projektovej dokumentácie predloženej v stavebnom konaní. Listom č. ŽP-16 175/99-00/Há zo dňa 1 l.04.2000 
poverený pracovník stavebného úradu oznámil v zmysle § 98 a 99 stavebného zákona výkon štátneho 
stavebného doh ľadu na stavbe, ktorý sa uskutočni l d1'í.a 18.04.2000. V zápisn ic i orgán ŠSD uviedol, že 
stavebníčka zahájila stavebné práce bez stavebného povolenia a nad rámec projektovej dokumentácie 
predloženej k stavebnému konaniu . Vzhľadom na tieto skutočnosti stavebný úrad listom č . ŽP-04102/00/Há.vyz 
začal v zmys le § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 1 stavebného zákona konan ie o dodatočnom povo lení stavby 
výzvou zo diía 28.04.2000, v ktorej bola stavebníčka vyzvaná na okamžité zastavenie stavebných prác a aby v 
lehote 30 dní predloži la doklady o tom, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami. Žiadosť o dodatočné 
povolen ie stavby stavebn íčka podala dňa 12.06.2000. Stavebný úrad listom č . ŽP-2000/06914/Há zo d11a 
13.06.2000 oznámi l začatie konania verejnou vyhláškou s ústnym pojednávaním zvo laným na deň 04.07.2000. 
Po prerokovan í s účastníkm i konania a na základe stanovísk dotknutých orgánov bolo dňa 10.07.2000 vydané 
rozhodnutie č. ŽP-06914/00/G/I 04/Há, ktoré nadobud lo právoplatnosť 04.09.2000. Predmetným rozhodnutím 
bola povolená prípojka NN na pozemkoch pare. č. 8970 a 2 1778 v k.ú. Staré Mesto a dodatočne povolená 
zmena dokončenej stavby bytu č. 76 na 8.NP s výlezom na strechu na 9.NP v bytovom dome na Gajovej 9 
v Bratislave, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jurajom Bednárom, z októbra 1999. Voči 

vydanému rozhodnutiu podala Krajská prokuratúra v Bratis lava dňa 12.1 2.2000 pod zn. Kd 4151 /00-8 protest z 
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dôvodu, že boli porušené procesnoprávne aj hmotnoprávne ustanovenia zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom 
konaní, ako aj stavebného zákona. Stavebný úrad rozhodnutím č. ŽP-00-01 /03776/ K/4 7 /Há zo dňa 14.02.200 1 
vyhovel protestu a stavebné povolenie v rozsahu NN prípojky zrušil. K povoleniu NN prípojky ďalej uvádzame, 
že po tom, čo stavebníčka nedoplnila doklady k jej povoleniu, k čomu bola písomne vyzvaná (č. ŽP-
03776/01 /Há-výz zo dňa 06.06.2001 ), stavebný úrad rozhodnutím č. ŽP-03 776/0 l-K/344/Há zo dňa 3 1.08.2001 
konanie o povolení prípojky NN zastavil. Nás ledne na základe návrhu Ing. Jany Vagačovej, bytom 
Grosslingova 20, 811 09 Bratislava, zo dľ1a 27.10.2000, podaný dr'ía 30.10.2000, na preskúmanie predmetného 
rozhodnutia mimo odvolacieho konania Krajský úrad v Bratislave, odbor životného prostredia, ako vtedajší 
odvolací orgán, rozhodnutím č. W-24/20002-HVR (W-199/2001 -H VR) zo dľ1a 04.01.2002, právoplatné 
rozhodnutie č. ŽP-06914/00/G/ 104/Há zo dr'ía 10.07.2000 zrušil a vec vrátil prvostupt'íovému stavebnému úradu 
na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie Krajského úradu v Bratis lave, odboru životného prostredia, v 
odvolacom konaní na základe odvolania stavebníčky Kataríny Gálikovej zo dňa 20.02.2002, následne potvrdilo 
Ministerstvo ž ivotného prostredia SR rozhodnutím č. 393/2002-4.2/Hia zo dt'ía 18.06.2002, právop latné 
09.07.2002. Dôvodmi zrušenia dodatočného povolenia stavby zo dt'ía 10.07.2000 boli najmä procesné 
pochybenia v rozpore s ustanoveniami správneho poriadku, týkajúce sa začatia konania, doručovania písomnosti 
a nedostatočného vysporiadania sa s nám ietkami účastníkov konania, ďalej neúplné a nepresné zistenie 
skutočného stavu veci a rozhodnutie bez potrebných podkladov podľa § 88a ods.! stavebného zákona, najmä: 
- nesúlad uskutočnenej zmeny dokončenej stavby s dokumentáciou overenou v konaní o dodatočnom povolení 

stavby, ktorá je súčasťou rozhodnutia; 
- absencia súhlasu v zmys le § 11 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení 

neskorších predpisov, vyjadrený hlasovaním na domovej schôdzi bytového domu, so stavebnými úpravami 
spoločných častí bytového domu a nepreukázaný právny vzťah stavebníčky k spo l očným častiam bytového 
domu v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona; 

- chýbajúce stanoviská dotknutých orgánov k nepovo lenej zmene stavby. 

Dňa 26.07.2013 bolo tunajšiemu stavebnému úradu doručený podnet Spoločenstva vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov bytového domu Grosslingova 20, Bezručova 1 a Gajova 9 „GBG 2019", so sídlom 
Grosslingová 20, 81 l 09 Bratislava, v ktorom upozon'íujú, že medzi bytmi č. 76 na 8.NP na Gajovej ulic i č. 9 vo 
vlastníctve Kataríny Balogovej , rod. Gálikovej a bytom č. 48 na 7.NP na Bezručovej č. 1 v spoluvlastníctve 
Kataríny Balogovej a Ľubomíra Ba loga, bytom Grosslingova 1 O, 81 1 09 Bratis lava, bol prebúraný otvor v 
železobetónovej stropnej konštrukcii bez stavebného povolenia. Na zák lade uvedeného bo l na mieste stavby 
opakovane vykonaný štátny stavebný dohľad v dňoch 23.07.201 3 a 22.08.2013, kde bolo zistené uskutočnenie 
nasledovných nepovolených stavebných úprav bez stavebného povolenia a nad rozsah oznámenia stavebného 
úradu podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona na ohlásenie udržiavacích prác v predmetných bytoch, následne 
vydaného pod č. 4235/20060/20 13/STA/Dol zo dňa 30.04.2013: 
- odstránenie priečky s dverami do strojovne výťahu; 
- výmena a zmena tvaru okna v strojovni výťahu; 
- osadenie plných dverí na 8.NP (pri východe z výťahu vľavo, za schodmi), z vonkajšej strany od výťah u 

opatrené guľou a zámkom s vložkou, ktoré blokujú prístup k časti chodby, na ktorej konci je vchod do 
strojovne výťahu. Pred dverami na stene je osadená poštová schránka; 

- výmena okna v obvodovej stene, situovanej do dvorovej časti, za dverami v novovytvorenej „predsiene" 
pred bytom č. 76 (pôvodne s lúžiacej ako chodba k strojovni výťahu); 

- osadenie satelitu na vonkajšej fasáde steny z úrovne terasy zo strany Gajovej ul. ; 
- prieraz v podlahe bytu č. 76 na Gajovej 9 a otvor v stropnej konštrukcii bytu č. 48 na 7.NP na Bezručovej 1; 
- úpravy vedenia elektroinštalácie na chodbe; 
- stavebné úpravy terasy a obvodovej steny podlažia v úrovni 8.NP objektu Bezručova 1 z dvorovej strany a 

výmena zábradlia na terase z uličnej strany. 
Stavebný úrad na mieste stavby vyzval stavebníčku a zhotoviteľa stavebných prác - fy. STAFIN PLUS, s. r.o., so 
sídlom Ševčenkova 1 O, 851 O 1 Bratislava, podľa § 102 ods. 5 písm. a) stavebného zákona na bezodkladné 
zastavenie všetkých nepovolených stavebných prác, vyžadujúcich stavebné povolenie alebo ohlásenie 
stavebnému úradu. 

K dodatočnému povoleniu stavebných úprav, realizovaných v roku 1999/2000 a v roku 2013 v bytovom 
dome uvádzame, že v sú lade s § 88a ods. 7 v nadväznosti na § 60 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad 
vyzval stavebníčku k predloženiu dokladov o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s vereJnym1 
záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitným i 



str. 4 

predpismi, v súl ade s rozhodnutím odvolacieho orgánu č . ŽP-069 14/00/G/ I 04/Há zo di'la 10.07.2000. Konanie 
rozhodnutím č . 102 1/42964/20 13/STA/Ham zo difa 02. 10.20 13 súčasne prerušil. Lehota na doplnenie bola na 
základe viacerých žiadostí stavebníčky predlžovaná, napos ledy listom č . 5 16/46027/2014/STA/Ham zo di1a 
2 1.10.2014. 

Di1a 30.04.2014 spol. PKT s.r.o. , so s ídlom Rovniankova 16, 85 1 02 Bratis lava, ako splnomocnený 
zástupca stavebníčky, doplnil pôvodnú žiadosť o dodatočné stavebné povolen ie o spojenie konania 
s kolaudačným konaním, nakoľko stavba bola dokončená. Pod ľa § 88a ods. 9 stavebného zákona s konaním 
o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie. 
Nás ledne bola žiadosť doplnená o doklady v zmysle výzvy a to doplnením zo diía 30.09.2014, 26.02 .2015, 
30.03.2015, 18.05.2015 a 04.11.2016 . Stavebníčka doplnila aj projektovú dokumentáciu stavebných úprav, 
ktorá nahradila pôvodnú dokumentáciu vypracovanú v term íne 1011999. 

Na podklade týchto doplnení stavebný úrad posúdil sú lad stavby s verejnými záujmami chránenými 
stavebným zákonom. Verejnými záujmami sa v tejto súvislosti rozumejú záujmy chránené osobitnými zákonmi, 
najmä pod ľa § 126 stavebného zákona; všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami, záväznými časťami 
slovenských technických noriem a pod. Ustanovenie § 126 stavebného zákona, ktoré sa týka ochrany zložiek 
životného prostredia a iných osobitných záujmov, stavebný úrad apl ikuje v primeranom rozsahu podľa druhu 
a účelu stavby tak, že s i vyžiada záväzné stanoviská dotknutých orgánov pod ľa § l 40a. Pre povolenie zmeny 
dokončenej stavby „Stavebné úpravy bytu č. 76, Gajova 9, Bratislava" stavebníčka predložila záväzné 
stanoviská podľa § l 40b stavebného zákona: 
- Hasičský a záchranný útvar Hlavné mesto SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6- l 222/20 14-00 1 

zo dňa 16.04.201 4, 
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, stanovisko č. KPUBA-20 14/ 12963-2/44307/MAC zo dňa 09.07.20 14, 
- Okresný úrad Bratis lava, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska odpadového hospodárstva, č. 

OÚ-BA-OSZP3-20 14/37607/HEL/I zo di1a 10.06.2014, 
- Západoslovenská distribučná, vyjadrenie zo dňa 15 .08.20 14, 
- SPP - di stribúcia, a.s„ vyjadrenie č. TDba/15 16/2014/SPá zo dľía 20.06.20 14, 
- Hlavné mesto SR Bratislava, s úhlas na dodatočné povolenie a prevádzku plynového kotla, č. MAGS OZP 

47889-2014/260528 zo di1a 06.04.20 14. 
K posúdeniu súladu stavby s platnou územnoplánovacou dokumentáciou uvádzame, že nakoľko pre dotknuté 
územie platí územ ný plán zóny Dunajská, zmeny a dopln ky rok 2005, vyhlásená všeobecne záväzným 
nariadením hl. m. SR Bratislavy č. 8/2007 z 22. 11.2007, súlad stavby v konan í o dodatočnom povolení stavby 
vyhodnocuje stavebný úrad. Hlavné mesto SR Bratislava by posudzovalo stavbu v prípade, ak by si stavba 
v riadnom povoľovacom procese vyžadovala vydanie územného rozhodnutia. Podľa územného plánu zóny je 
pozemok pare. č. 897 1 súčasťou regulačného bloku č . 18/2, ktorý j e urbanisticky, architektonicky a stavebne 
ukončený. Index zastavania bloku 0,47, index podlažnej plochy 2,51. Podľa projektovej dokumentácie sa 
stavebnými úpravami nezmenila pod lažnosť bytového domu, jeho zastavaná plocha, typ strechy ani funkčné 
využitie. Čiastočným zastavaním terás sa navýš il index podlažnosti na desatinných miestach, ktoré územný plán 
nereguluje, z 2,51 na 2,5159. 
Vzhľadom na uvedené, stavebný úrad vyhodnotil stavbu ako stavbu, ktorá je v súlade s územnoplánovacou 
dokumentáciou a verejnými záujmam i a bolo možné ju dodatočne povoli ť. 

K rekonštrukcii ex istujúcej prípojky bytového domu, ktorou sa navýši la kapacita pre bytový dom 
uvádzame, že v zmysle § 56 písm. g) stavebného zákona sa na stavebné úpravy e lektrických vedení bez 
obmedzenia napätia v pôvodnej trase ohlásenie ani stavebné povolenie nevyžaduje a preto táto rekonštrukcia nie 
j e predmetom rozhodnutia. 

K majetkoprávnemu vysporiadaniu stavebníčka predloži la: 
zápisnicu zo zhromaždenia v lastníkov bytov a nebytových priestorov GBG 20 19 bytového domu 
Grässlingova 20, Bezručova 1, Gajova 9 zo d11a 18.10.2016 (schválenie Dohody o urovnaní a Zmluvy 
o prenájme, v zmys le uznesenia zo schôdze konanej di1a 26. 11 .2014), 

- zápisnicu zo zhromaždenia Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov GBG 2019 bytového 
domu Grässlingova 20, Bezručova 1, Gajova 9 zo dňa 26.11.2014 (predmetom schválenia bo lo vytvorenie 
kom isie na prepracovanie Dohody o urovnaní a Zmluvy o prenájme), 

- dohodu o urovnaní zo d11a 31.01.2015, dohoda obsahuje aj súhlas so samostatným vykurovaním, 
- zmluvu o nájme spoločných priestorov zo dňa 31.01.201 5, uzatvorenú na dobu neurčitú , predmetom nájmu 

je schodisko a časť strechy, 
- kúpnu zmluvu na byt č. 76 na 8.-9 . pod laží, podľa ktorej súčasťou bytu je výstup na strechu a terasy, 
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- súhlas spo luvlastníka bytu č. 48 - Ľubomíra Baloga, bytom Grässl ingova 1 O, 811 09 Bratis lava, so 
stavebnými úpravami a zmenou v užívaní. 

Stavebníčka pred ložením výpisu z listu vlastníctva č. 5459 preukázala vlastníctvo bytu č. 76 a bezpodielové 
spoluvlastníctvo bytu č. 48. Súčasne preukázala pod ielové vlastníctvo na spoločných častiach a spo ločných 

zariadeniach bytového domu. K rozšíreniu bytu o časť schodiska a strechy preukázala iné právo v zmysle § 139 
ods. 1 stavebného zákona predložením zmluvy o nájme. 

Stavebný úrad listom č. 530/53821/2016/STA/Mys zo dňa 07.12.20 16 oznámil podľa § 61 ods. 1 
stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom pokračovanie konania vedeného podľa §88 ods . 1 
písm. b), §88a stavebného zákona, a súčasne podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámi l začatie 

ko laudačného konania, pričom nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym z isťovaním, ktoré sa uskutočnilo 
dr'ía 13.01 .201 7. Účastníc i a dotknuté orgány boli v oznámen í upozornení, že námietky a stanov iská môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní a že k neskôr uplatneným námietkam sa nebude prihliadať. 

Oznámenie bolo doručené verejnou vyhláškou. Vzhľadom na dátum zvesenia vývesky (vyvesená 12.12.2016, 
zvesená 28.12.2016), stavebný úrad dodržal lehoty podľa § 61 ods. 4 a § 80 ods. 1 stavebného zákona. Zo strany 
účastníkov konania neboli vznesené žiadne pripomienky ani námietky voč i vydaniu rozhodnutia. 

Stavebný úrad priznal postavenie účastníka zlúčeného konania stavebníčke, projektantovi a vlastníkom 
pozemkov a stavby s pare. č . 8971 , 2 1778 a 8970 v k.ú. Staré Mesto. Vlastníkmi pozemkov pare. č. 8971 
a 8970 a stavby na pozemku pare. č 897 1 so súp. č. 2529 na Grässlingovej 20, Bezručovej 1 a Gajovej 9 sú 
vlastníci bytov a nebytových priestorov, vlastníkom pozemku pare. č. 2 1778 je Hlavné mesto SR Bratislava. 
Celkovo malo postavenie účastníka cez 80 fyzických resp. právnických osôb, tento počet účastníkov stavebný 
úrad považoval za veľký, oznámenie preto doručova l verej nou vyhláškou podľa ust. § 26 správneho poriadku, 
v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona. Aký počet účastn íkov sa považuje za veľký v stavebnom konaní nie 
je zákonom určené, a preto je to na úvahe stavebného úradu . 

Pri miestnom z isťovaní bolo zistené, že stavebné úpravy boli zrealizované podľa predloženej projektovej 
dokumentácie z 10/201 2, bez nedorobkov a nedostatkov, ktoré by bránili vydaniu užívacieho povolenia podľa § 
81 b stavebného zákona. 

Ku kolaudačnému konaniu sa kladne vyjadrili: 
Has i čský a záchranný útvar hl avného mesta SR Bratislavy, stanovisko na účely ko l audačného konania č. 
KRHZ-BA-HZUB6-I 066/201 7-001 zo d11a 27.03.20 17, 

- Okresný úrad Bratislava, stanovisko na účely ko laudačného konania č. OÚ-BA-OSZP3-2017/28670/HEL/1 
zo diía 08.03.2017. 

Pri miestnom z isťovaní neboli zistené žiadne závady ani nedostatky, ktoré by bezprostredne ohrozova li 
bezpečnosť a zdravie ľudí a životné prostredie a bránili by bezpečnému užívaniu predmetnej zmeny dokončenej 
stavby. Účastníci konania neuplatni li k užívan iu stavby žiadne pripomienky ani námietky. Stavebný úrad 
posúdi l vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organi záci í požadovaných osobitnými 
predpismi . Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu zmeny 
dokončenej stavby a povolenia na užívanie predmetnej stavby. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 

stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

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 2 1 
Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 
832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpan í všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 
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Správny poplatok: uhradený pri vydávaní povolenia zo diía 10.07.2000 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
• Katarína Balogová, Gajova 9, 81 1 09 Bratislava 
• Ing. arch. Tomáš Pavel ka, lstrijská 6244/81 A, 841 07 Bratislava 
• vlastníci pozemku a stavby na pozemku pare. č. 8971 , 21778 a 8970 v k.ú. Staré Mesto 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
1. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.0. Box 192, 814 99 Bratislava 
2. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
3. Okresný úrad Bratis lava, odbor starostl ivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - Oho 
4. Has ičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Rad linského 6, 811 07 Bratislava 
5. Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 8 16 47 Bratislava 
6. SPP - distribúc ia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

Na vedomie: 
7. Katarína Balogová, Gajova 9, 811 09 Bratislava - adresa na doručen ie: 

PKT s.r.o„ Rovniankova 16, 851 02 Bratislava 
8. Ing. arch. Tomáš Pavelka, Istrijská 6244/8 IA, 84 1 07 Bratislava 
9. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 
1 O. Miškechová Jana, Bezručova 1, 811 09 Bratislava 
11. Csoková Mária, Bezručova 1, 81 1 09 Bratislava 
12. Verzal Michal, Bezručova 1, 81 1 09 Bratislava 
13. Černek Pavol, Bezrnčova l, 8 11 09 Bratis lava 
14. Anna Černeková, Bezručova 1, 811 09 Bratislava 
15. Rusnák Viktor, H. Meličkovej 41, 84 1 05 Bratis lava 
16. Oľga Rusnáková, H. Meličkovej 4 1, 841 05 Bratislava 
17. Jankov ičová Helena, Bezručova 1, 811 09 Bratislava 
18. Frank Juraj, Bezručova 1, 81 1 09 Bratislava 
19.Rahlová Sylvia, Ružová dolina 12, 821 09 Bratislava 
20. Oros Ladislav, Bezručova 1, 81 1 09 Bratislava 
21. Parson Michael S„ 4901 Hackberry Ln, Alien, TX 75002, Spojené štáty americké 
22.Alena Kristina Parson, 4901 Hackberry Ln, Alien, TX 75002, Spojené štáty americké 
23. Beránek Pavel, Bezručova 1, 811 09 Bratislava 
24. Kálmán Erzsébet, Nám. Priateľstva 2164/ 1, Dunajská Streda 
25. Uhrina Timon, Bezručova 1, 811 09 Bratislava 
26. Slaná Mária, Demänovská 38, 831 06 Bratislava 
27. Riboust Luc Serge Louis, 38 Rue des Ardennes, 93290 Tremblay-en-France, Francúzsko 
28.Lýd ia Riboust, 38 Rue des Ardennes, 93290 Tremblay-en-France, Francúzsko 
29. Bezák Igor, Novosvetská 3, 8 11 06 Bratislava 
30. Balog Ľubomír, Bezručova 1, 811 09 Bratislava 
3 1. Bytové družstvo CENTRUM, Záhradnícka 25 , 81 1 07 Bratislava 
32. Tureková Tatiana, Gajova 9, 811 09 Bratislava 
33. Tureková Hana, Gajova 9, 811 09 Bratislava 
34. Rosa Vladislav, Gajova 9, 811 09 Bratislava 
35. Vyslúži l Ivan, Gajova 9, 811 09 Bratislava 
36. Helena Vyslúži lová, Gajova 9, 811 09 Bratislava 
37.Korenec Miroslav, Gajova 9, 811 09 Bratislava 
38.Alena Korencová, Gajova 9, 81 1 09 Bratislava 
39. Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského, Slovenská provincia, Včelárska 8, 821 05 Bratis lava 
40. Morháčová Pavlína, Gajova 9, 81 1 09 Bratislava 
41 . Dobrovodský Mária, Gajova 9, 81 1 09 Bratislava 
42. Rasová Tatiana, Gajova 9, 811 09 Bratislava 
43. Medvecká Ľub i ca, Pluhová 50/B, 83 1 03 Bratis lava 
44. Hronec Severín, Gajova 9, 8 11 09 Bratislava 
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45. Pod lucká Magdaléna, Škul tétyho 6, 83 1 03 Bratislava 
46. Sedláček Adrián, Gajova 9, 811 09 Bratislava 
47. Sedláčková Slávka, Gajova 9, 81 1 09 Bratislava 
48. Soška Ľubomír, Cablkova 8, 821 04 Bratislava 
49. Strešnák Mário, Gross lingova 20, 81 1 09 Bratislava 
50. Strešnáková Erika, Gross lingova 20, 8 11 09 Bratislava 
51. Kopec Eduard, Gajova 9, 81 1 09 Bratislava 
52. Renáta Kopcová, Gajova 9, 8 11 09 Bratislava 
53. Modrovičová Dana, Gajova 9, 811 09 Bratis lava 
54.Modrovičová Magda léna, Gajova 9, 8 11 09 Bratis lava 
55. Fuksa Branislav, Gajova 9, 8 11 09 Bratis lava 
56. Fuksová Renáta, Gajova 9, 8 11 09 Brat islava 
57.0rthová Alžbeta, Gajova 9, 8 11 09 Bratislava 
58. Nerád František, Gajova 9, 811 09 Bratislava 
59. Búciová Eva, Gajova 9, 81 1 09 Bratislava 
60. B ilčík Juraj Ing., Pohran ičn íkov 19, 851 1 O Bratis lava 
61. Big Bang, s.r.o., Strmý vŕšok 92, 841 06 Bratis lava 
62. Krupa Lad islav, Podbiel 74, 027 42 Podbiel 
63 .0 lejník Pavol, Hol lého 3, 81 l 08 Bratis lava 
64. Petra Olejníková, Hollého 3, 81 l 08 Bratis lava 
65.Peťka Ján, Grosslingova 20, 81 1 09 Bratislava 
66.Peťková V lasta, Erenburgova 2060/ 17, 984 01 Lučenec 
67. Číčelová Zuzana, Heydukova 215 1/31, 811 08 Bratislava 
68. M ik lovič M iros lav, Prostredná 17, 900 2 1 Svätý Jur 
69.Kment Juraj , Gross lingova 20, 811 09 Bratis lava 
70. Kmentová Zdenka, Grosslingova 20, 811 09 Bratislava 
71. Rakovský Mikuláš, Grosslingova 28, 81 1 09 Bratislava 
72. Rakovská Viera, Grossli ngova 28, 811 09 Bratislava 
73. Vagačová Jana, Urossl ingova 20, 811 09 Bratislava 
74.Záhradský Jozef, Cyprichova 8, 83 1 54 Bratislava 
75. Ludvík Vladimír, Repašského 6, 841 02 Bratislava 
76. PB KREDIT, s.r.o. , Šancová 104, 831 04 Bratislava 
77. Jamnická Marta, Blumentálska 26 15/4, 811 07 Bratislava 
78. Homo lová Beáta, Súkennícka 3050/3, 934 05 Levice 
79.Patorčev Krasimír, Grosslingova 20, 8 11 09 Bratislava 
80.Patorčev Luben, A.Gwerkovej 25, 85 1 04 Bratislava 
81. Sigmund Vlastimil, Grässl ingova 20, 811 09 Bratislava 
82. Sigmundová Ivica, Grässlingova 20, 811 09 Bratis lava 
83 .Maloch Ján, Grosslingova 20, 8 11 09 Bratislava 
84. Tichý Ivan, Gräss lingova 20, 8 11 09 Bratislava 
85. Karla T ichá, Grässlingova 20, 81 1 09 Bratislava 
86. Uhrinová Janka, Bezručova 1, 81 1 09 Bratislava 
87. Stebel Zbyhňev, Klemensova 7, 81 1 09 Bratis lava 
88.Jana Stebelová, K lemensova 7, 8 11 09 Bratis lava 
89. Furek Lineta, Bezručova 1, 811 09 Bratislava 


