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

Čís lo záznamu: 3303/35059/2017/STA/Hla-K/133 v Bratislave, 07.08.20 17 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 11 7 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. 

3 77 / 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. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších 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, v zmysle 
§ 88a ods. 9 stavebného zákona v konaní o dodatočnom povolení stavby v spojenom s kolaudačným 

konaním preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o dodatočné povolenie zmeny dokončenej 
stavby spojené s jej kolaudáciou, ktorú podali na stavebný úrad dňa 27.1.2017 a doplnili dňa 
31.05.2017 stavebníci Norbert Hrnčiar a Miroslava Hrnčiarová, obaja bytom Fialkové údolie 25, 811 
01 Bratislava, v zastúpení BADING, s.r.o„ Vranovská 25, 851 02 Bratislava (ďalej len „stavebníci") 

podľa§ 88 ods. l písm. h), v nadväznosti na § 88a ods. 7 a ods. 9 a§ 66 stavebného zákona v spojení s 
§ 1 O vyhlášky č. 453/2000 Z. z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 
a 4 7 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „správny poriadok") 

dodatočne povoľuje 

zmenu dokončenej stavby s názvom: 

„Stavebné úpravy interiéru bytu č. 11 v bytovom dome na ulici Fialkové údolie 25 v Bratislave", 

(ďalej len „stavba"), nehnuteľnosť - bytový dom so súpisným č. 2079 na ulici Fialkové údolie 25 
v Bratislave, na pozemku registra "C" pare. č. 1684/5 v katastrálnom území Staré Mesto, 

vlastníkom bytu: Norbert Hrnčiar a Miroslava Hrnčiarová, obaja bytom Fialkové údolie 25, 
Bratislava (ďalej len "navrhovatelia"). 

Predmetom dodatočného povolenia sú zrealizované stavebné úpravy v byte č. 11 bytového domu na 
ulici Fialkové údolie 25 v Bratislave, v rozsahu projektu „Stavebné úpravy interiéru bytu č. 11 ", 
vypracovaného autorizovanou architektkou Ing. arch. Natáliou Helešovou, autorizovaný architekt, reg. 
č . * 1475AA *, v 02/2017. Stavebné úpravy spočívali v: 

Zmene dispozície: 
• vstup do bytu bol presunutý na miesto pôvodného okna z kuchyne, z pôvodnej kuchyne bola 

vytvorená vstupná hala, z ktorej je prístup do WC a technickej miestnosti. Na mieste pôvodnej 
vstupnej haly je situovaná nová otvorená kuchyňa s okenným otvorom, prepojená s obývacou 
izbou. 
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Zmene fasádnych výplní otvorov: 
• nový vstup do bytu bol vybudovaný v mieste okna z pôvodnej kuchyne, pôvodné okno bolo 

vymenené za nové vstupné dvere, 
• v priestore pôvodného vstupu do bytu boli vymenené vstupné presklenené dvere za okno do 

novovytvorenej otvorenej kuchyne, šírka otvorov zostala pôvodná, vrátane pôvodných 
prekladov, 

• v miestnosti č 1.04 (kuchyňa + obývačka) v mieste pôvodného otvoru s dvojkrídlovými 
dverami, dvojkrídlovým a jednokrídlovým oknom bola osadená presklenená stena s 
posuvnými dverami, 

• v miestnosti č 1.09 (spálňa) boli vymenené pôvodné dvere a jednokrídlové okno za 
dvojkrídlové dvere s výstupom na terasu, 

• v miestnostiach č. 1.07 a 1.08 (detské izby) boli vymenené pôvodné okná za francúzske okná. 

Keďže nepovolená zmena dokončenej stavby je úplne dokončená, neurčuje stavebný úrad podmienky 
na jej uskutočnenie. 

V konaní vo veci povolenia predmetnej zmeny dokončenej stavby neboli uplatnené žiadne námietky 
ani pripomienky. Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné. 

Stavebný úrad súčasne týmto rozhodnutím v zmysle § 82 stavebného zákona v spojení s § 20 vyhlášky 
č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje užívanie 

zmeny dokončenej stavby s názvom: 

„Stavebné úpravy interiéru bytu č. 11 v bytovom dome na ulici Fialkové údolie 25 v Bratislave", 

(ďalej len „stavba"), nehnuteľnosť - bytový dom so súpisným č. 2079 na ulici Fialkové údolie 25 
v Bratislave, na pozemku registra "C" pare. č. 1684/5 v katastrálnom území Staré Mesto, v rozsahu 
projektu „Stavebné úpravy interiéru bytu č. 11 ", vypracovaného Ing. arch. Natáliou Helešovou, 
autorizovaný architekt, reg. č. *1475AA*, v 02/2017 

vlastníkom bytu: Norbert Hrnčiar a Miroslava Hrnčiarová, obaja bytom Fialkové údolie 25, 
Bratislava. 

Stavebný úrad určuje pre užívanie podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky: 

1. Stavba bude naďalej užívaná ako byt. 
2. Stavbu možno užívať 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 mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžaduje rozhodnutie stavebného 
úradu o zmene v užívaní stavby (§ 85 stavebného zákona). 

3. Vlastník 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 príslušnými rozhodnutiami stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) 
udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo 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). 
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Pri miestnom zisťovaní v konaní vo veci dodatočného povolenia zmeny dokončenej stavby v spojenom 
s kolaudáciou neboli na stavbe zistené žiadne nedostatky. Stavba bola dokončená a odovzdaná bez 
závad a nedorobkov, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a ktoré by bránili riadnemu 
a bezpečnému užívaniu stavby na určený účel. 
Účastníci konania neuplatnili žiadne pripomienky ani námietky, týkajúce sa povolenia užívania zmeny 
dokončenej stavby. Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné, ani protichodné. 

ODÔVODNENIE 

Norbe1t Hrnčiar a Miroslava Hrnčiarová, obaja bytom Fialkové údolie 25, Bratislava, na 
stavebný úrad podali dňa 27. 1.2017 a doplnili dňa 31.05.2017 žiadosť o vydanie dodatočného 
povolenia zmeny dokončenej stavby spojeného s kolaudáciou stavby: „Stavebné úpravy interiéru bytu 
č. 11 v bytovom dome na ulici Fialkové údolie 25 v Bratislave", nehnuteľnosť - bytový dom súpisné 
č. 2079 na ulici Fialkové údolie 25 v Bratislave, na pozemku registra "C" pare. č. 1684/5 
v katastrálnom území Staré Mesto. Uvedeným dňom bolo začaté konanie. 

Stavebný úrad listom č. 3303/25685/2017/STA/Hla zo dňa 5.6.2017, podľa § 88a ods.l a 7 
v súč. §61 ods. 1 a § 80 stavebného zákona, v nadväznosti na § 18 ods.2 zákona č.71 /1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), 
oznámil začatie konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby v spojení s kolaudačným 
konaním dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadil za účelom 
zistenia skutkového stavu veci ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo 
dňa 18.07.20 17 na mieste stavby - bytový dom na ulici Fialkové údolie 25 v Bratislave. 

Účastníci a dotknuté orgány boli oznámením o začatí konania upozornení, že námietky 
a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní a že k neskôr uplatneným námietkam 
sa nebude prihliadať. Zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne pripomienky ani námietky. 

Podľa § 88 ods. I písm. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie 
stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia 
stavebného úradu podľa § 57 ods.2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie sa nenariadi iba 
v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie j e v rozpore s verejnými záujmami. 
Podľa § 88a ods. 7 stavebného zákona na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane 
vzťahujú ustanovenia § 58 až 66. 
Podľa § 88a ods. 9 stavebného zákona s konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už 
dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie. 

Stavebný úrad v konaní o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby spojenom 
s kolaudačným konaním preskúmal v súčinnosti s dotknutými orgámni predloženú žiadosť z hľadísk 
uvedených v § 62 a § 88a stavebného zákona, pričom zistil, že nepovolená zmena stavby nie je 
v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi 
územného plánovania a osobitnými predpismi. Pri miestnom zisťovaní neboli na stavbe zistené 
nedostatky, ktoré by mohli ohrozovať zdravie a bezpečnosť osôb a brániť vo svojom súhrne riadnemu 
a nerušenému užívaniu stavby na určený účel. 

Vzhľadom na to, že v konaní nebol zistený rozpor stavby s verejnými záujmami, pričom za 
verejný záujem možno považovať požiadavky definované v platných a účinných právnych normách 
regulujúcich pravidlá pri umiestňovaní, povoľovaní a užívaní stavieb, nie je možné aplikovať prvú 
časť vety v § 88 ods. l písm. b) stavebného zákona (stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby 
odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného 
oznámenia stavebného úradu pri stavbách ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba 
v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami) a nariadiť 
odstránenie zmeny dokončenej stavby. 
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Ku konaniu boli predložené nasledovné doklady: 
výpis z L V č . 6335, kópia z katastrálnej mapy, 
Oznámenie o výsledku písomného hlasovania vlastníkov objektu bytového domu Fialkové údolie 
č. 25 v Bratislave, 
Plnomocenstvo pre spoločnosť BADING, s.r.o., Vranovská 25, 851 02 Bratislava, 
projekt stavby, 
Svetelnotechnický posudok. 

Ku konaniu sa kladne vyjadrili dotknuté orgány: 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, vyjadrenie č. KPUBA-2016/2526 1-2/97005/BAL zo dňa 
12.12.2016, 
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 
daný súhlas bez pripomienok zápisom do protokolu zo dňa 18.07.2017. 

V uskutočnenom konaní o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby spojenom 
s kolaudáciou stavebný úrad v súčinnosti s dotknutými orgánmi a na podklade ich vyjadrení podľa 
osobitných predpisov preskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle ustanovení §§ 62, 64 ods. l a §§ 
88 ods. l písm. b) a § 88a ods. 7) a 9) stavebného zákona, pričom neboli zistené také skutočnosti alebo 
okolnosti, ktoré by preukazovali rozpor existencie nepovolenej zmeny dokončenej stavby s verejnými 
záujmami, ani ohrozenie práv a právom chránených záujmov dotknutých účastníkov konania. 

Pri miestnom zisťovaní v konaní neboli zistené žiadne závady ani nedostatky, ktoré by 
bezprostredne ohrozovali bezpečnosť a zdravie ľudí a životné prostredie a bránili by bezpečnému 
užívaniu predmetnej zmeny dokončenej stavby. Účastníci konania neuplatnili k užívaniu stavby žiadne 
pripomienky ani námietky. Stavebný úrad posúdil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých 
orgánov a organizácií 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, 
8 14 21 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 vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Poplatok: 300,- €zaplatené v pokladni MÚ dňa 08.03.2017 

~ 
Mgr. Radoslav Stevčík 
starosta mestskej časti 
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Toto rozhodnutie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení písomnosti na úradnej 
tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do spisu 
na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto rozhodnutia. Miestom obvyklým j e aj 
úradná tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Vyvesené dňa: .. ... .. „„„ .. . . ..... „. „ .............. „ „ .. Zvesené dňa: ....... „ „ ... „ „.„„ „„ ...... .... „„„„„ .. . 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

Doručí sa: 

- účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 
1. Norbert Hrnčiar, Fialkové údolie 25, 811 O 1 Bratislava 
2. Miroslava Hrnčiarová, Fialkové údolie 25, 811 01 Bratislava 
3. BADING s.r.o„ Vranovská 25, 851 02 Bratislava 
4. Ing. arch. Nataša Helešová, Súkennícka 14, 821 09 Bratislava, projektant 
5. vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti (pozemku a stavby) podľa listu vlastníctva č. 6335 -

bytový dom súpisné číslo 2079 na pozemku parc.č. 1684/5 na ul. Fialkové údolie č. 25 v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto : 

- na vedomie: 
6. Norbert Hrnčiar, Fialkové údolie 25, 811 O 1 Bratislava 
7. Miroslava Hrnčiarová, Fialkové údolie 25, 811 01 Bratislava 
8. BADING s.r.o„ Vranovská 25, 85 1 02 Bratislava 
9. Ing. arch. Nataša Helešová, Súkennícka 14, 821 09 Bratislava, projektant 

Na vedomie: 
1. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 8 11 07 Bratislava 
2. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 




