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

Č íslo záznamu : 27 11/2560/2018/STA/Gal/H-5 Bratislava dňa, 16.1.2018 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako prís lušný 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. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a č l. 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 č. 416/2001 Z.z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorš ích 

predpisov, v zmysle § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorš ích 

predpi sov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona 

o hlavnom meste, 

v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie ko laudačného 

rozhodnutia, ktorý dňa 10. 11.2017 podali stavebníc i - vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

Tichá 4, Bratislava v zastúpení Bytovým družstvom Prefmonta - Dom, Tichá 4, 811 02 Bratislava (ďa l ej len 

"stavebníci") 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 „Obnova bytového domu Tichá 4, Bratislava", súp. č. 2179, na pozemkoch reg. „C" 

KN pare. č. 2274/6, 2274/41, 2274/42, 2274/43, 2274/45 k.ú. Staré Mesto. 

Stavba bola povolená rozhodnutím o povolení stavby MČ Bratislava-Staré Mesto pod č. 

184/11870/2015/STA/Mor/G zo dňa 17.3.2015, právoplatným 6.5.2015. 

Pre užívanie stavby sa určujú podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky: 

• 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) . 

• Vlastník stavby v sú lade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu 

(stavebné povo lenie, kolaudačné rozhodnutie) je povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby 

nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo 

ohrozeniu jej vzhl'adu a aby sa čo najviac predÍžila jej užívatel'nosť (§ 86 stavebného zákona). 

• 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 l'udí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby 

(§ 85 stavebného zákona). 

Stavba bola zrealizovaná v súlade s overenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní. 

Účastníci konania neuplatnili žiadne pripomienky ani námietky, týkajúce sa povolenia užívania zmeny 

dokončenej stavby. Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné, ani protichodné. 



ODÔVODNENIE 

D1'ía 10.11.2017 stavebníci - vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Tichá ul. č. 4, 
Bratislava v zastúpení Bytovým družstvom Prefmonta - Dom, Tichá 4, 811 02 Bratislava, podal i na stavebný úrad 
návrh na vydanie užívacieho povolenia stavby - „Obnova bytového domu Tichá 4, Bratislava", súp. č. 2 179, na 
pozemkoch reg. „C" KN pare. č. 2274/6, 2274/41 , 2274/42, 2274/43, 2274/45 k.ú. Staré Mesto. 

Stavebný úrad oznámil listom č. 11046/5 0058/20 17/STA/Gal zo dňa 21.11.2017, začatie kolaudačného 
konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 19.1 2.20 17, o jeho výsledkoch bo l spísaný 
záznam. 

Stavebník k vydaniu kolaudačného rozhodnutia predložil: doklady preukazujúce výsledky predpísaných 
skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických noriem - správa o prehliadke a odbornej skúške 
bleskozvodov, potvrdenia o odvoze stavebného odpadu, inšpekčný ce11ifikát na zhotovovanie vonkajších 
tepelnoizolačných kontaktných systémov, ce1tifikáty a vyhlásenia zhody stavebných výrobkov a zariadení, 
odovzdávací protokol na dodávku a montáž stavby, Energetický ce11ifikát budovy č. 

113948/2017/22/015612008/EŠ zo dňa 24.10.2017 a ostatné požadované doklady. 

Ku konaniu sa kladne vyjadrili dotknuté orgány: 
HaZÚ hl. m. SR Bratislavy, súhlasným stanoviskom priamo do zápisnice z ústneho pojednávania 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP- OH, 
stanovisko č. OÚ-BA-OSZP3-2017/107139/HEL/I zo dňa 11. 12.2017 

Stavba bola dokončená bez závad a nedorobkov, ktoré by bezprostredne ohrozovali bezpečnosť a zdravie 
ľudí a životné prostredie a bránili by bezpečnému užívaniu predmetnej stavby. Účastníci konania neuplatnili 
k užívaniu stavby žiadne pripomienky ani námietky. Stavebný úrad v uskutočnenom konaní nezistil žiadne dôvody, 
ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej čast i 
tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu j e možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratis lava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č.3, 814 21 
Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomáš ikova 46, 
83 1 04 Bratislava 3. 

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

Poplatok: 50 €zaplatené v hotovosti do pokladne miestneho úradu 

starosta mestskej čast i 
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Doručí sa: 
účastníkom konania: 

Verejnou vyhláškou: 
- vlastníkom nehnuteľností - pozemku a stavieb (bytov a nebytových priestorov) podľa listu vlastn íctva č. 4951 

v bytovom dome súpisné číslo 2179 na pozemku register "C" pare. č. 2274/6, 2274/4 1, 2274/42, 2274/43, 
2274/45 na ul. Tichá č. 4 v Bratislave v katastrálnom území Staré Mesto, 

- Bytové družstvo Prefmonta - DOM, Tichá 4, 81 1 02 Bratislava, 

Na vedom ie: 
1. Magistrát hl. m. SR Bratislava, referát správy a údržby pozemných komunikácií, Primaciálne nám. č. 1, 

814 99 Bratislava 1 
2. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy , Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP - OH, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
4. Ing. arch. Miroslav Halčin, Rajecká 4, 821 07 Bratislava 
5. Bytové družstvo Prefmonta - DOM, Tichá 4, 811 02 Bratislava. 
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