
Záznam č.: 

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

30/11369/2018/STA/Kno-G/1 1 Bratislava 08.03.20 18 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 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 stavebného zákona, 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 územ né celky, v znení neskorších 

predpisov (ďalej iba „stavebný úrad") v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného 

zákona žiadosť o stavebné povolenie doručenú tunaj šiemu úradu. 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad, zastúpená starostom 

mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste, na zák lade tohto preskúmania podľa 

§ 66 stavebného zákona v nadväznosti na § l O vyhlášky č. 453/2000 Z .z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona, v sú lade s § 46 a podľa § 47 zákona č . 71 / 1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva 

stavebné povolenie 

pre stavbu: Bytový dom s polyfunkciou, nadstavba bytu B, zmena dokončenej stavby 

stavebník: JUDr. David Soukeník, bytom Šoltésovej 14, 81 l 08 Bratislava, 

miesto: Šoltésovej 14, stavba súp. č. 7325 na pozemku pare . reg. C KN č. 10182/2 v k. ú. 

Staré Mesto, 

druh stavby: zmena dokončenej stavby stavebným i úpravami, pri ktorých sa mení vonkajšie 

výškové ohrani čeni e stavby, 

podľa projektovej dokumentác ie z apríla 2017 (zhotovi l ate lier SP A CI O s.r.o„ Pražská 33, 811 04 

Bratislava, IČO 36589357, zodpovedný projektant Ing. arch. Martin Németh, AA), ktorú overil 

stavebný úrad v stavebnom konaní a je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydal tunajší úrad pod ev. č. 1383 ako záznam 

č. 5227/40307/2016/STA/Mys dňa 07.09 .2016 a právoplatnosť nadobud lo dňa 04.11.2016. 

Týmto rozhodnutím sa povoľuje nadstavba dokončenej stavby bytového domu 

s polyfunkciou na križovatke ulíc Šoltésovej a Strážn ickej v Bratislave. Budova má dve podzemné 

podlažia (28 parkovacích miest) a šesť nad zemn ých podlaží, pričom objem 6 . nadzemného 

pod lažia (ďalej iba „NP") ustupuje od hrany 5. NP na Strážnickej ulici. Navrhovaná zmena 

dokončenej stavby spočíva v nadstavbe jedného podlažia nad časťou 6. NP. Navrhované 7. NP 

bude mať pôdorysný rozmer 11 ,90 x 12 ,29 m, pôdorys novej hmoty bude ďalej ustupovať od hrany 

6. NP a bude zastrešené plochou strechou. Nadstavba bude prevádzkovo prepojená s bytovou 

jednotkou č . 0-B na 6. NP, čím z pôvodne 3-izbového bytu vzn ikne dvojpodlažný S- izbový byt 



s celkovou plochou 203,75 m2
• Obe podlažia sa prepoja novým schodiskom. Nadstavba bude 

napojená na jestvujúce inžinierske siete v budove okrem plynofikácie. Nároky statickej dopravy sú 

zabezpečené 3 parkovacími miestami jestvujúceho bytu 0-B v podzemnej garáži budovy Nadstavba 

bytu č . 0-B bude vedľa nadstavby bytu č. O-A, ktorá bola umiestnená samostatným rozhodnutím 

tunajšieho stavebného úradu č. 239/2 1613/2015/STA/Ste zo d11a 18.05.2015. 

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby: 

1. Stavba bude zhotovená podľa územného rozhodnutia tunajšieho úradu ev. č. 1383, ktoré ako 

záznam č. 5227/40307/2016/STA/Mys vydal stavebný úrad d11a 07.09.2016 a právoplatnosť 

nadobudlo dňa 04.11.2016, a podľa projektovej dokumentácie z apríla 2017 (zhotovil atelier 

SPACIO s.r.o„ Pražská 33, 811 04 Bratislava, IČO 36589357, zodpovedný projektant Ing. 

arch. Martin Németh, AA) ktorú overil stavebný úrad v stavebnom konaní. Prípadné zmeny 

nesmú byť uskutočnené · bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi meno (názov) 

a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby (§ 62 ods.! písm. d stavebného zákona) do 5 dní od 

ukončenia výberového konania písomne alebo e-mailom na adresu 

„alena.knoppova@staremesto.sk", 

3. termín začatia stavebných prác oznámi stavebník stavebnému úradu do 5 dní písomne alebo 

e-mailom na adresu „alena.knoppova@staremesto.sk". 

4. Stavebník je zodpovedný za to, že od začiatku výstavby až do kolaudácie bude na viditeľnom 

mieste pri vstupe na stavenisko umiestnená viditeľná a čitateľná tabuľa primeranej veľkosti 

zhotovená technikou zabezpečujúcou trvanlivosť označenia voči poveternostným vplyvom 

s týmito údajmi: 

a) označenie stavby (druh a účel) 

b) názov zhotoviteľa 

c) meno zodpovedného vedúceho stavby 

d) označenie projektanta stavby 

e) kto a kedy stavbu povolil, číslo rozhodnutia a dátum právoplatnosti 

f) termín začatia a ukončenia stavby 

5. Pri výstavbe sa musia dodržiavať platné a účinné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a_ ochrany zdravia pri stavebných prácach 

a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku, a dodržiavať platné 

a účinné predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, 

6. stavba sa musí zhotoviť v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu 

podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na 

uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými 

technickými normami, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými; 

• realizovať stavbu v súlade s VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 5/2014 

z 11 .03.2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích 

prácach na území mestskej časti 
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• v súlade s VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 z 08.11.2001 v znení neskorších zmien 

a doplnkov, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

• neprekročiť prípustné hodnoty určené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 

a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

• v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov počas stavby udržiavať č istotu na stavbou znečisťovaných 

komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky, 

• v prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie 

komunikácie cestný správny orgán, ktorým je na Grosslingovej ul. mestská časť Bratis lava -

Staré Mesto. 

7. Zariadenie staveniska, skladovanie stavebného odpadu, stavebných materiálov a nástrojov 

pre výstavbu bude na pozemku stavebníka, alebo na pozemku, ku ktorému má stavebník 

zmluvný vzťah. Odberové miesto vody a elektrickej energie bude v budove za meracími 

a fakturačnými zariadeniami vlastníka budovy. 

8. Stavenisko (podľa§ 43i stavebného zákona): 

• musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu 

života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením, 

• musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na 

prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel 

zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť, 

• musí umožňovať bezpečné uloženi e stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov 

a umiestnenie zariadenia staveniska, 

• musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 

• musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, 

• musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce, 

• musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdrav ia ľudí na 

stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov, 

• na staveni sku musí byť po celý čas výstavby (od začat ia stavebných prác po vydanie 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia) dokumentácia stavby, potrebná na uskutočňovanie 

stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu: 

Súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku musí byť stavebný denník; do stavebného 

denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho 

stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby 

a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujú cich stavebné práce a priebeh 

výstavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných 

prác až do skončenia stavebných prác. 

• Zhotoviteľ je povinný rešpektovať existujú ce podzem né a nadzemné vedenia, zariadenia 

inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej 

technickou vybavenosťou a pred realizáciou prác zabezpečiť vytýčen ie inžinierskych s iet í. 
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• Pred začatím výstavby aktualizovať časovo obmedzené potvrdenia všetkých 

prevádzkovateľov inžinierskych sietí, ktorých vedenia a zari adenia sa v dotknutom území 

nachádzali resp. nenachádzali v čase územného konania o um iestnení stavby, ktorá je 

predmetom tohto rozhodnutia. 

9. Na uskutočnenie stavby možno podľa § 43 ods. f) stavebného zákona navrhnúť a použiť iba 

stavebný výrobok, ktorý je podľa zákona č. 133/20 13 Z.z o stavebných výrobkoch vhodný na 

použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných 

výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 

1 O. Zhotovenie stavebných úprav musí byť v sú lade s požiadavkami §§ 56-64 vyhlášky MŽP SR 

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. 

11. Stavebník je zodpovedný za splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej a verejnej 

správy a ďalších právnických osôb, ktorým to vyplýva z osobitných predpisov: 

11.l. Hlavné mesto SR Bratislava, podmienky zo záväzného stanoviska k investičnej činnost i č. 

MAGS ORM 36084/15-13646 zo dňa 10.03.2015: 

Z hľadiska urbani st icko-architektonického riešenia: 

• celkový výraz dostavby a novovzniknutej časti fasády (farebnosť, materiálové riešenie, 

výplne otvorov, zábradlie) prispôsobiť jestvujúcemu objektu, 

• minimalizovať vizuálne pôsobenie vzduchotechnických jednotiek umiestnených na streche 

objektu, 

• povoľovaná nadstavba objektu je konečná, akýkoľvek ďalší záber terasy nad 7 . NP je 

neprípustný. 

Z hľadiska ochrany životného prostredia: 

• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia 

č.811993 o starostlivosti o verejnú zele11 na území hlavného mesta SR Bratislavy; 

11.2. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2017 /21599-

2/79583/MAL zo dňa 06.11.2017: 

• Začiatok a ukončenie stavebných prác oznámi stavebník bezodkladne na KPÚ , ktorý bude 

počas realizácie stavebných prác vykonávať štátny dohľad z hľad iska ochrany pamiatkového 

fondu . 

• Každú závažnú zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať 

a schváliť správnym orgánom. 

• Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnost'', ak 

nedošlo k jeho použitiu na účel , na ktorý je určené. 

11.3. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. odpadového hospodárstva, 

stanovisko č. OÚ-BA-OSPZ3-2015/16852/HEL/l zo 06.02.20 15: 

• Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavebných 

a demo l ačných prácach vykonávaných pre fyzické osoby ten, kto uvedené práce vykonáva. 

• Držiteľ odpadov je povinný: 
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- zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ic h pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

- zabezpečiť spracovani e odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva nasledovne: 

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť 

na prípravu na opätovné použ itie inému, 

- recykláciou v rámci svojej č innosti , ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť j eho 

prípravu na opätovné použ itie ; odpad takto nevyuž itý ponúknuť na recykl áciu inému, 

- zhodnotením v rá mci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť j eho 

recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

- zneškodnením, ak nie j e možné alebo ú če lné zabezpečiť jeho recyklác iu alebo iné 

zhodnotenie, 

- odovzdať odpady len osobne 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 povinnosti , 

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s 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 jednou tonou ostatných odpadov; ohláseni e 

o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárne ho roka tunajšiemu úradu , 

ako príslu šnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. fe bruára 

nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaj e . 

• Pôvodcov i stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste 

jeho vz niku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia 

veľkoobjemového kontajnera), následne sa mus í ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

• V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 

dotknutého orgánu podľa§ 99 ods. 1 písm. b) bodu č. S zákona o odpadoch. 

K žiadosti o vydani e vyjadrenia v ko laudačnom konaní je potrebné doložiť doklady 

preukazujúce spôsob nakladani a s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu 

oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, 

faktúry) . V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad 

nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený ori giná l uvedených 

dokladov. 

11.4. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 38887/2017/PD zo dňa 22.09.20 17 

k projektovej dokumentácii : 

• Zásobovanie predmetnej n adstavby vodou bude napojené na jestvujúce vnútorné rozvody 

domu za fakturačným vodomerom, 

• vodovodná prípojka a vodomerná zostava ostáva bez zmeny. 

• odvádzanie sp laškových vôd z nadstavby je navrhované napojením rozvodu na vnútorné 

rozvody domu cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku, 

• odvádzan ie vôd z povrchového odtoku /zrážkové vody/ bude napojené na vnútorné rozvody 

domu jestvujúcej dažďovej kanalizácie. P locha strechy a bilanc ia zrážkových vôd ostáva 

pôvod ná . 

str. 5/10 



• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej či nnosti v trase vodovodu a kanali zác ie rešpektovať 

vodárenské zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa 

§ 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

• Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

• Technické riešenie, návrh a realizácia musí byť v sú lade so zákonom č. 442/2002 Z.z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného 

dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými 

podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu 

a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej 

prípoj ky v podmienkach Bratis lavskej vodárenskej spoločnosti, a.s ." (ďalej len „technické 

podmienky"). 

• Platné „Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu, a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti , a.s." sú 

dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na webovom sídle www.bvsas.sk. 

• Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých 

vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou 

prípojkou. 

• Vzájomné práva a povinnosti zo spoluvlastníckych príp. iných vzťahov je potrebné doriešiť 

zmluvne. 

• Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byt' 

koordinované a v súlade s platnými STN. 

• S odvádzaním vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ do verej nej kanalizácie 

súhlasíme, za podmienky dodržania v súčasnosti zazmluvnených plôch / MB00484 l 24/ . 

• Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky 

zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 

• Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou 

najvyššou prípustnou mierou zneči stenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyh lášky MŽP SR č. 

5 5/2004 Z. z„ ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných 

kanalizácií. 

11.5. Západoslovenská distribučná, a.s., záväzné stanovisko zn. CD 62895/20 17 zo dňa 

28.08.2017: 

• Odber elektrickej energie pre Objekt Milton House - nadstavba bytu č .0-B 6. nadzemné 

podlažie s inštalovaným výkonom 28.8 kW (čo predstavuje maximálny požadovaný príkon 

12.96 kW) bude zabezpečený z existujúcej VN káblovej prípojky objektu z meranej čast i 

elektroinštalácie bez zmeny pripojovacích podmienok (Odberateľská trafostan ica TS 11 45 -

Šoltésovej 14,Bratislava) 

• V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN káblového vedenia a 

budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými 

prácami, je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) zodpovednou osobou všetkých osôb 

vykonávajúc ich činnosť, alebo zdržujúc ich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v 

blízkosti VVN, VN a NN vedení. 
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• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spo ločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s„ (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 

25 1/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. Zakres ľovanie sietí VN a NN na správe 

energetických zariadení Bratislava - mesto, Hraničná 14, pre zariadenia VVN a oznamovacie 

na správe sietí VVN Čulenova 3. 

12. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant(§ 46 stavebného zákona). 

13. Prípadné nároky zo škody spôsobenej stavebnou činnosťou na susedných alebo výstavbou 

dotknutých nehnuteľnostiach reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/J 964 Zb. 

Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

14. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, 

na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ vyžadovali stavebné povolenie, 

možno užívať Jen na základe kolaudačného rozhodnutia(§ 76 ods. 1 stavebného zákona). 

Stavebný úrad môže s kolaudačným konaním spojiť konanie o zmene stavby (§ 81 ods. 

41 v nadväznosti na § 68 stavebného zákona), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne 

neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. 

Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní - ak sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničen ie stavby, 

ú če l, konštrukčné ani dispozičné riešeni e, možno zmenu po dohode so stavebným úradom 

vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby 

a prerokovať v kolaudačnom konaní. Podstatné odchýlky (iné ako nepodstatné, uvedené 

vyššie) vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu budú predmetom 

konania o dodatočnom povolení stavby v zmys le § 88a stavebného zákona, ak dôjde 

k zákonným predpokladom na začat ie konania o dodatočnom povolení stavby. 

15. Výstavbu možno začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti (§ 52 zákona 

č. 71II967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) tohto rozhodnutia 

stavebným úradom, ktorý rozhodnutie vydal. 

16. Platnosť stavebného povolenia: 

• V zmys le § 67 ods. 2 stavebného zákona toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so 

stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ 

stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurč i l na začatie stavby dlhšiu lehotu. 

• Stavebné povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 

stavebníka a ostatn ých účastníkov konania. 

ODÔVODNENIE 

Navrhovateľ, ktorého v konaní zastupuje sp. K.T.Plus, s.r.o„ doručil dňa 20.1 1.2017 

tunaj šiemu úradu ž iadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby. Dňom podania 

žiadosti sa začalo konanie v predmetnej veci. 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydal tunajší úrad pod ev. č. 1383 ako záznam 

č . 5227/403 07/2016/STA/Mys dňa 07.09.201 6 a právoplatnosť nadobudlo dňa 04.11.2016. 

Stavebný úrad podľa§ 59 stavebného zákona urč il okruh účastníkov konan ia a v zmysle§ 61 

ods. ! stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom písomne, listom zn. 11055/51571/20 17/STA/Kno zo dtfa 

30. 11.20 18. V súlade s ustanovením § 61 ods. 2) stavebného zákona úrad upusti l od miestneho 
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zisťovania aj od ústneho pojednávania vzhľadom na to, že bol oboznámený s pomermi staveniska a 

žiadosť poskytla dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Úrad stanovil lehotu 7 

pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na nahliadanie do dokumentácie konania 

a predkladanie námietok, a upozornil, že na neskôr podané námietky, alebo na námietky 

a pripomienky, ktoré mohli byť uplatnené pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliadne 

(§ 61 ods. I stavebného zákona). 

Navrhovateľ predložil do spisu konania správneho orgánu tieto doklady a súhlasné 

stanoviská dotknutých orgánov: 
0 Doklad o vlastníctve stavby a pozemku (LV 819 k.ú. Staré Mesto a snímka z KM); 

0 Doklady o vlastníctve susedných nehnuteľností; 

0 Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1383, zázn č. 5227/40307/2016/STA/Mys zo dňa 

07.09.2016, právoplatné 04.11.2016; 

0 Projektovú dokumentáciu (z apríla 2017 (zhotovil atelier SP A CI O s.r.o„ Pražská 33, 811 04 

Bratislava, zodpovedný projektant Ing. arch. Martin Németh, AA), stavebné riešenie, statické 

posúdenie, požiarno-technické posúdenie, svetlo-technické posúdenie, zdravotechnika, 

vykurovanie, elektroinštalácia; 

0 Záväzné stanovisko hl. mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS ORM 36084/15-

13646 z 10.03.2015; 

0 Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. odpadového hospodárstva, 

vyjadrenie k PO pre ÚR č. OÚ-BA-OSPZ3 -2015116852/HEL/1 zo 06.02.2015; 

0 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto, záväzné stanovisko č. 

HŽP/10483/2015z 23.05.2015; 

° Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2017115707-

2/51313/MAC zo dňa 04.07.20 17 

° KR PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko pre stavebné konanie zo dt'í.a 

30.08.2017 č. KRPZ-BA-KDI3-396-001/2017; 
0 Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko pre stavebné konanie 

zo dt'í.a 20.09.2017 č . KRHZ-BA-HZUB6-3149/2017-001; 
0 Dopravný úrad SR, stanovisko pre územné konania zo dňa 11.02.2015. 

0 Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, vyjadrenie č. ASM-115-

126/2015 z21.0l.2015 
0 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ vyjadrenie k PD pre stavebné konanie zo dňa 

22.09.2017 č. 38887/2017/PD; 
0 SPP Distribúcia, a.s„ vyjadrenie k PO pre stavebné konanie zo dňa 07.09.2017 č. 

TD/NS/0308/2017/Pe; 
0 Západoslovenská distribučná, a.s„ vyjadrenie k PD pre stavebné konanie zo dňa 28.08.2017 

č. CD62895/2017; 

V lehote určenej správnym o rgánom pre nahliadanie účastníkov konania a dotknutých 

orgánov do spisovej dokumentácie a podávanie námietok nepredložili účastníc i konania námietky. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov 

a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, a podmienky a požiadavky z ich stanovísk 

zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

V stavebnom konaní preskúmal tunajší úrad predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 

stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi kon an ia a s dotknutými orgánmi a organizáciam i, 
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a zistil , že dokumentácia vyhovuje požiadavkám týkajúcich sa verejných záujmov, zodpovedá 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými 

predpismi, jej real izáciou nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi 

vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi, j e zabezpečen á komp l exnosť a plynu losť 

výstavby, a včasné vybudovanie vybavenia potrebného na riadne užívanie stavby. 

Nároky statickej dopravy sa pod ľa STN 73 6110/Zl ,Z2 (byt na 90 m2
) zmenou stavby podľa 

predmetného návrhu nezmenia . 

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

· Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia . 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa j eho 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, Tomášikova 46, 832 05 Bratis lava 3. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 

prostriedkov. 

Mgr. RadosfuŠtevčík 
starosta mestskej časti 

Správny poplatok podľa sadzobníka zákona č. 14511995 Z.z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov podľa pol. 60 písm. c bod. 2.) vo výške = 100 € bol uhradený dňa 

29.11.201 7. 

Doručí sa: 

1. Verejnou vyhláškou účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy: 
0 Ing. Peter Bánhegyi, naposledy bytom 4811 Broadmoorstreet, Mission 66202, USA 
0 Gabriella Polóny-Mountain, naposledy bytom 11 317 Jarboe street, Kansas City Mo 64114, USA 

° František Bánhegyi, naposledy bytom Studenbuhlstrasse 55, Wollerau, 8832 Švajč i arsko - CH 

Účastníkom konania doporučene : 

2. K.T.Plus, Kopčianska 15, 85 1 O 1 Bratis lava 

3. H real s .r.o., Nám Osloboditeľov 1/940, 070 O 1 Michalovce 

4. BL Development, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 

5. Ing. Veronika Turayová, Novosvetská 34, 811 04 Bratislava 

6. Mgr. Miroslava Schrimpelová, Jurigovo nám. 439/15, 841 05 Bratislava 

7. CITYESTA TE s.r.o ., Trnavská cesta 740, 82 1 02 Bratislava 
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8. Eva Jantošovičová , Severná 4 7, 900 25 Chorvátsky Grob 

9. Peter Jantošovič, Severná 47, 900 25 Chorvátsky Grob 

1 O. Mariana Čengelová, Dunajská 39, 811 08 Bratislava 

11. Ing. Eduard Čengel, Dunajská 39, 811 08 Bratislava 

12. MUDr. Viera Ugorová, Roľnícka 7790/4, 917 08 Trnava 

13. Valeriy Ivanov, Pod Papienfou 1496/43, 085 01 Bardejov 

14. JOXIT s.r.o., Štepná 7C, 841 O 1 Bratis lava 

15. B2B consulting, s.r.o„ Staré Grunty 3553/9B, 841 04 Bratislava 

16. Tomáš Šebo spol. s r.o„ Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 

1 7. Tomáš Bednár, Šoltésovej 2677 / 12, 811 08 Bratislava 

18. Mgr. Liliana Lendelová, Trnavská cesta 74D, 821 02 Bratislava 

19. Mgr. Andrej Lendel, Trnavská cesta 74D, 821 02 Bratislava 

20. Peter Heneš, Madáchova 259/1 O, 991 28 Vinica 

21. Magic Seven Slovakia, spol. s r.o„ Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava 

22. S 12 OFFICE BUILDING s.r.o., Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava 

23. B2B consulting, s.r.o., Staré Grunty 3553/9B, 841 04 Bratislava 

24. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

25. SPACIO s.r.o., Pražská 33, 811 04 Bratislava, Ing. arch. Martin Németh 

26. Imrich Banhegyi, Stará vinárska 1, 811 04 Bratislava 

27. Ing. Ladislav Banhegyi, Stará vinárska 21, 811 04 Bratislava 

Dotknutým orgánom na vedomie: 

28. Magistrát HM SR Bratislavy, odd. OSK, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

29. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. SR Bratislava, 

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.Box 26 

. 30. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratis lavy, Radlinského 6, 811 07 Bratis lava 

3 1. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, ref. ochranných pásiem, 

Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

32. KR PZ v Bratislave, KDI, dopravno-inžinierske odd., Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

33. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

34. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. Oho 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

35. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ Prešovská 48 , 826 46 Bratislava 

3 6. SPP - distribúcia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

3 7. Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 

38. Ministerstvo o brany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, 

Kutuzovova 8, 832 4 7 Bratislava 
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