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

Záznam č. 7501/48570/2017/STA/Zsi-H/l l l 

ROZHODNUTIE 

v Bratislave, 13 .1 1 .20 17 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti 
na§ 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov (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 zmysle§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov, zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste, 
v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, 
ktorý dňa 23 .03.2017 podal stavebník 

JUDr. Slavko Kubičina, Panská 6, 811 01 Bratislava 
(ďalej len „stavebník") 

a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č . 453/2000 Z. z„ ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje užívanie 

zmeny dokončenej stavby pod názvom: 

„Panská ul. č. 6, vstavba bytu č. 107 do podkrovia" 
(ďalej len „stavba") 

v rozsahu vstavby mezonetového bytu do podkrovia - 4. a 5. NP bytového domu, ktorý sa nachádza na ulici 
Panská č. 6 v Bratislave, súp. číslo 240 k. ú. Staré Mesto, na pozemkoch registra "C" pare. č. 318/1a318/2 
k. ú. Staré Mesto. 

Výstavba bytu bola povolená dodatočným stavebným povolením č. 5399/43403/2014/STA/Zsi zo difa 
09 .10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2014. 

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie 3-izbového mezonetového bytu s nasledovnými výmerami: 

podlažie úžitková plocha účely miestností 
4. NP-1. úroveň 111,55 m2 zádverie, obývacia miestnosť, kuchyňa, izba, 2x sklad, šatník, WC, 

kúpeľňa+ WC 
5. NP - 2. úroveň 68,15 m2 oddychová zóna - galéria, izba, ochodza, sklad, kúpeľňa + WC, 

schodisko 
spolu 179,70 m2 

Pre užívanie stavby sa určujú podľa§ 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky: 
1. Stavba sa bude užívať ako trvalá. 
2. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej 

užívania; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľov i a pri odstránení stavby 
stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona). 

3. Vlastník stavby v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného 
úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby 
nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu 
alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predÍžilajej užívateľnosť (§ 86 stavebného zákona). 
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4. Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. 
Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú 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, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby 
(§ 85 stavebného zákona). 

Účastníci konania nevzniesli v konaní žiadne námietky. 

Ku kolaudácii boli predložené doklady: 
- Protokol o tlakovej skúške rozvodu studenej pitnej vody 
- Protokol o tlakovej skúške rozvodu teplej vody 
- Zápis o vykonanej skúške tesnosti odpadového potrubia, 
- Správa z odbornej skúšky plynového zariadenia 
- Zápis o tlakovej a tesnostnej skúške plynového zariadenia 
- Zápis o napustení plynu a odvzdušnení 
- Protokol o tlakovej skúške vykurovacieho systému 
- Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky technického elektrického zariadenia 
- Potvrdenie o vykonaní preskúšania komína 
- Zmluva o pripojení odberného zariadenia so spoločnosťou Západpslovenská energetika, a. s. 
- Zmluva o dodávke plynu 
- Vyhlásenia o zhode a certifikáty použitých stavebných materiálov a prvkov 

ODÔVODNENIE 

JUDr. Slavko Kubičina, Panská 6, 811 01 Bratislava diía 23 .03 .2017 podal a dňa 07 .07.2017 doplnil 
návrh na kolaudáciu stavby, povo lenú pod názvom „Panská ul. č. 6, vstavba bytu č. 107 do podkrovia", ktorá sa 
nachádza v bytovom dome na Panskej ulici č. 2, súp. č. 240 na pozemku register "C" pare. č. 318/1 a 3 18/2, 
zapísanom na L V č. 7161, k. ú. Staré Mesto. Výstavba bytu bola povolená dodatočným stavebným povolením 
č. 5399/43403/2014/STA/Zsi zo d11a 09. l 0.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11 .20 14. Dňom podania 
žiadosti o kolaudáciu bytu bolo začaté kolaudačné konanie o povolení užívania zmeny dokončenej stavby -
vstavby bytu do podkrovia. 

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania listom č. 7501 /20350/2017/STA/Skr zo dňa 
02.05 .201 7 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zi sťovaním na deň 26.05.20 17, z ktorého bol 
spísaný záznam. Na ústnom pojednávaní bolo zistené, že stavba je zrealizovaná v súlade s vydaným stavebným 
povolením s tým rozdielom, že v stavebnom povolení bol predmetný byt označený čís lom „ 106" a vo výroku 
užívacieho povolenia je označený číslom „ 107" z dôvodu, že medzičasom bolo v kolaudačnom konaní 
číslo „ 106" priradené k memu novovzniknutému bytu v tomto bytovom dome (rozhodnutie 
č. 5587/22082/2015/STA/Zsi-H/55 zo dňa 03 .06.2016). Ďalšia zmena sa týka podlahovej plochy bytu, ktorá 
bola podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Milanom Kollárom upravená z výmery 151,42 m2 

(uvedenej v zmluve o výstavbe bytu) na výmeru '179, 70 m2 (vrátane vnútorného schodiska). V stavebnom 
povolení je výmera 175,95 m2 uvedená bez vnútorného schodiska. Táto úprava je v súlade s článkom č. IV 
zmluvy o výstavbe bytu (uzavretej medzi stavebníkom a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového 
domu na Panskej ulic i č . 6), kde vlastníci prehlasujú, že „ „.súhlasia so všetkými prípadnými zmenami 
a úpravami projektu, ktoré vzniknú v priebehu vydania stavebného povolenia, alebo v samotnej realizácii 
diela„. ". 

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní zistil, že stavba j e zrealizovaná v súlade 
s dokumentáciou potvrdenou v konaní o dodatočnom povolení stavby. Skutočné realizovanie a užívanie stavby 
nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany ž ivota a zdravia osôb, životného 
prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. 

Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov: 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava č. KPUBA-201 7112 591-2/39 045/MIC, zo dňa 21.06.2017 
Magistrát hl. m. SR Bratislavy č . MAGS OZP 46 150/2017-32 1306/ToJa zo dňa 09.06.201 7 
Hasičský a záchr. útvar hl. m. SR Bratislavy č . KRHZ-BA-HZUB6- l 709/201 7-001 zo dňa 29.05.20 17 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bráni li povoleniu užívania bytu, z toho 
dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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V kolaudačnom konaní neboli uplatnené námietky zo strany účastn íkov konania. 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/ 1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 
uhradený dňa 21.07.2017 vo výške 50,00 €. 

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 po litiky, 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

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

Tento dokument bude z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania v zmysle § 6 1 ods. 4 stavebného zákona 
doručený verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu (Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava) a zároveií bude zverejnené na webovej 
stránke miestneho úradu - www.staremesto.sk v časti „úradná tabuľa" . Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia . 

Doručí sa: 
1. účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 

JUDr. Slavko Kubičina, Panská 6, 811 O 1 Bratislava 
vlastníci pozemkov reg. „C" p. č. 318/ 1 a 318/2 k. ú. Staré Mesto, zapísaných na L V č . 716 1 

Na vedomie: 
dotknutým orgánom: 

2. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
3. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
5. Inšpektorát práce, Za kasán'íou 1, 832 64 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odpadové hosp„ Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

účastníkom konania: 
7. JUDr. Slavko Kubičina, Panská 6, 811 O 1 Bratislava 


