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

č. j. 5116/16646/2018/STA/Hla/A-8 V Bratislave 13.04.2018 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (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 (ďalej Jen „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 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 a na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

podľa § 66 stavebného zákona a § 1 O vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuj e 

stavebníkovi: Matúšovi Trajterovi, bytom Fánd lyho 8, 811 02 Bratislava, (ďalej len „stavebník") 

zmenu dokončenej stavby: „Stavebné úpravy rodinného domu na Fándlyho ulici 8,", (ďalej len „stavba") 
nehnuteľnosť - rodinný dom so súp. č. 1910 na pozemku register "C" pare. č. 1532 a pare. č. 1531 
v katastrálnom území Staré Mesto, 

podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným architektom Ing. arch. Luciou Trajterovou, reg. 
č. *1675AA*,v 11/2017. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným architektom Ing. 

arch. Luciou Trajterovou, reg. č . * 1675 AA *, v 11/2017, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu . 

2. Predmetom povolenia je zmena dokončenej stavby jestvujúceho objektu rodinného domu s garážou, 
v rozsahu: stavebné úpravy a dostavba parkovania v predpolí rodinného domu, ktorý má jedno podzemné 
podlažie a dve nadzemné podlažia. Zmenou sa objekt hmotovo ani výškovo nemení, pri stavebných 
úpravách nedôjde k zväčšeniu zastavanej plochy ani ku zvýšeniu stavby. Stavebné úpravy nevyžadujú 
zvýšenie odberu energií, napojenie na verejné inžinierske siete a vykurovanie rodinného domu zostávajú 
bezo zmeny. 

3. Rozsah stavebných prác v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovaným 
architektom Ing. arch. Luciou Trajterovou, reg. č. * 1675 AA *,v 1112017: 

- úprava fasády domu, kde sa čiastočne zmení poloha okien a dverí podľa úprav vnútornej dispozície, 
- zmena okenných otvorov na l .PP, ! .NP a 2.NP na väčšie alebo balkónové okná, 
- vybúranie dvoch okenných otvorov na l.PP, 
- zasklenie jestvujúcej loggie, 
- dostavanie balkóna na l .NP a 2.NP, 
- prehÍbenie podlahy v suteréne tak, aby sa zjednotila svetlá výška 2,45 m v celom l .PP a prestavba 

pôvodnej garáže na hobby miestnosť, 

- dostavba parkovania v predpolí rodinného domu na vjazde do pôvodnej garáže v J .PP. 
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4. Parametre stavby: 
Celková plocha pozemkov (parc.č. 1531, 1532): 538,00 m2 

z toho zastavaná plocha pôvodným rodinným domom : 189, 00 nl 
zastavaná plocha po zmene RD: 189, 00 m2 

prírodné plochy pred zmenou: 349,00 m2 

prírodné plochy po zmene spolu: 321,00 111
2 

plocha spevnenJích plôch / parkovanie: 28,00 m2 

počet parkovacích miest: 2 miesta na spevnenej ploche na parc.č. 1532 
podlažnosľ: bez zmeny 1 P P + 1 NP + podkrovie 

Porovnanie návrhu s regulatívmi Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, dotknuté pozemky 
pare. č. 1531 a 1532 v k.ú. Staré Mesto sú súčasťou územia, pre ktoré je v platnosti Územný plán zóny A4 
Mudroňova sever - Palisády, pre ktorý sú stanovené záväzné regulatívy funkčného využitia 
a priestorového usporiadania blokov, ktoré musí návrh spÍifať. Pozemky pare. č. 1531 a 1532, ktoré tvoria 
záhradu a zastavanú plochu rodinného domu sú súčasťou regu lačného bloku č. 22 - 1. 

Vyhodnotenie záväzných regulatívov funkčného a priestorového usporiadania: 
funkčné využitie územia: bývanie, návrh: bývanie návrh je v súlade s ÚPZ, 
typologický druh zástavby: rodinný dom samostatne stojaci, návrh: RD, návrh je v súlade s ÚPZ; 
stavebná činnosť: U,R,P návrh: prestavba návrh je v súlade s ÚPZ; 
minimálna stavebná parcela: 600 m2 

plocha pozemkov vo vlastníctve stavebníka: 538 m2 návrh nie je v súlade s ÚPZ, ale v sektore je 
umožnená rekonštrukcia a dostavba jestvujúcich objektov, z toho dôvodu je zmena dokončenej stavby 
prípustná; 
maximálna podlažnosť : 2NP + l ustúpené podlažie, alebo podkrovie, počet podzemných podlaží (PP) je 

regulovaný tak, aby nepresiahol dvojnásobný počet nadzemných podlaží 
návrh: 1 PP + 2NP + podkrovie, návrh v súlade s ÚPZ, 

maximálny index zastavanej plochy: 0,25 zastavaná plocha RD pred zmenou: 189 m2, 

zastavaná plocha RD po zmene: 189 m2, 

návrh: zastavaná plocha bez zmeny, návrh v súlade s ÚPZ; 
minimálny index prírodnej plochy: 0,55 prírodné plochy pred zmenou spolu: 349 m2

, 

prírodné plochy po zmene spolu: 32 1 m2
, 

návrh zodpovedá indexu 0,60 , návrh j e v súlade s ÚPZ; 
Navrhovaná zmena dokončenej stavby nie je v rozpore so záväznou reguláciou v území určenou 

v územnoplánovacích podkladoch. 
5. Dispozícia rodinného domu po stavebnej úprave bude nasledovná: 

podlažie úžitková plocha balkón účely miestností 
1. PP 60, 70 m2 hobby miestnosť, pivnica, schodisko 
1. NP 117,23 m2 4,56 m2 vstupná hala, obývačka, izba, kúpeľňa+ WC, kuchyňa, 

špajza, úložný priestor, vstup a schodisko, balkón 
2. NP 115,55 m2 22,45 m2 2x izba, WC, kúpeľňa, špajza, kuchyňa, jedáleň, obývačka, 

vstup a schodisko, hala, 2x balkón 
spolu 293,48 m2 27,01 m2 

Celková úžitková plocha: 293,48 m2 

Plocha balkónov: 27,01 m2 

6. Objekt zostáva dopravne napojený na jestvujúcu komunikáciu - Fándlyho ulicu. 
7. Napojenie na rozvodné siete (voda, kanalizácia, plyn, nn) ostáva bez zmeny. 
8. Stavba nebude mať negatívny dopad na životné prostredie lokality resp. mesta a nevyžaduje žiadne 

opatrenia na susedných pozemkoch. 
9. Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom, dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní. 

Stavebník je povinný do 15 dní od ukončen ia výberového konania oznámiť stavebnému úradu. 
1 O. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby. 
11 . Stavebník je povinný označiť stavbu na viditeľnom mieste z verejne dostupného miesta, dostatočne 

zreteľným a čitateľným písmom, výrazným štítkom „Stavba povolená" s uvedením údajov: názov stavby, 
meno a priezvisko (názov a síd lo) stavebníka, dátum a číslo stavebného povolenia, dátum nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia, meno a priezvisko (názov a sídlo) zhotoviteľa stavby, meno 
a priezvisko osoby vykonávajúcej stavebný dozor, meno a priezvisko projektanta stavby, termín začatia 

a ukončenia stavby, počas celej doby výstavby (do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia). 
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12. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o stavebných prácach stavebný denník 
je povinný stavbyvedúci. 

13. Stavebník je povinný pred začatím prác a v prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie 
na zvláštne užívanie komunikácie na Fándlyho ulici mestskú časť Bratislava-Staré Mesto. 

14. V zmysle zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov počas stavby treba udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

15. Pri uskutoč11ovaní stavby treba dodržiavať platné a účinné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. 

16. Stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e 
stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočiíovanie stavieb podľa 
§§ 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami, zvlášť normami 
protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými . 

17. Pri uskutočiíovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky 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 a 
príslušné technické normy. 

18. Na uskutočiíovanie stavby používať iba vhodné stavebné výrobky a materiály, ktoré sú vhodné na použitie 
v stavbe na zamýšľaný účel v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov 
o stavebných výrobkoch, doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží 
stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii . 

19. Stavebník je povinný realizovať stavbu v súlade s platným a účinným všeobecným nariadením mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré určuje pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích 
prácach. 

20. Stavebník je povinný dodržiavať platné všeobecné záväzné nariaden ia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, predovšetkým nariadenie č. 8/2017 o dodržiavaní poriadku a čistoty, skladovanie sypkého 
materiálu sa nepovoľuje ako voľne sypané, sypký materiál musí byt' umiestnený vo vhodnej nádobe alebo 
zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. 
odplavením, odviatím vetrom). 

21. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleií a prírodné hodnoty na pozemku a v okolí staveniska. 

22. Stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie 
technickou disciplínou v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia. 

23. Počas výstavby bude stavenisko zabezpečené tak, aby neprišlo k zásahu do susedných objektov, vzniknutá 
suť bude postupne odvážaná a presun materiálu sa nedotkne žiadneho zo susedov a bude realizovaný 
výlučne na vlastnej parcele. 

24. Prípadné nároky zo škody spôsobenej stavebnou činnosťou na susedných alebo výstavbou dotknutých 
nehnuteľnostiach reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení 
neskorších predpisov. 

25. Stavba bude dokončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že 
stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou 
žiadosťou s uvedením dôvodov požiadať o predÍženie lehoty na ukončenie stavby. 

26. Stavebník je povinný pri realizácii stavby rešpektovať a plniť všetky podmienky a požiadavky 
uplatnené dotknutými orgánmi a organizáciami, uvedenými v ich vyjadreniach a rozhodnutiach: 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2018/42 19-2/12974/BAL zo dňa 15.02. 
2018: 

• Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia 
je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia - vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OÚ-BA
OSZP3-2018/250063/HEL/I zo d11a 15.07.2018: 

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

odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom, 
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho 
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- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 
prípravu na opätovné použitie inému, 

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelové zabezpečiť jeho prípravu na 
opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelové zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelové zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie, 

- odovzdávať odpady len osobe 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. 366/2015 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 1 tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku 
a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému.orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28.februára nasledujúceho kalendárneho roka a 
uchovávať ohlásené údaje, 

• Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho 
vzniku (t.j . v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového 
kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

• V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého 
orgánu podľa § 99 ods. l písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je 
potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky 
o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa tohto vyjadrenia, 
príjmové doklady). V dokladoch musí byt' vyznačená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad 
nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov. 

27. Stavebník je povinný pri realizácii stavby rešpektovať všetky podmienky zainteresovaných orgánov 
a organizácií, uvedených vo vyjadreniach a rozhodnutiach: 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2018/4219-2/12974/BAL z 15.02.2018; 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie z hľadiska odpadového 

hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2018/250063/HEL/I zo dňa 15.07.2018; 
• Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-4634/2017-001 zo 

dňa 1O.O1.2018. 
28. K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie je stavebník povinný: 

• predložiť vyjadrenie OÚŽP - v kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch. 
K žiadosti o vydanie vyjadrenia je stavebník povinný predložiť doklady preukazujúce spôsob 
nakladania s odpadmi zo stavby (t. j . vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre 
jednotlivé druhy odpadov a podľa tohoto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí 
byt' označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklal nebude považovaný za relevantný. Na 
požiadanie musí byt' predložený originál uvedených dokladov; 

• predložiť doklady o použitých a zabudovaných stavebných výrobkoch; 
• predložiť projektovú dokumentáciu overenú Hasičským a záchranným útvarom hl. mesta Bratislavy. 

29. Dokončenú stavbu možno užívať, len na základe kolaudačného rozhodnutia (§76 ods.1 stavebného 
zákona). Stavebný úrad môže s kolaudačným konaním spojiť konanie o zmene stavby (§81 ods.4 
v nadväznosti na § 68 stavebného zákona), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od 
dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. 
Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní - ak sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, 
konštrukčné ani dispozičné riešenie, možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo 
v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom 
konaní (§ 11 ods. 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona). Podstatné odchýlky (iné ako nepodstatné, uvedené vyššie) vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu budú predmetom konania o dodatočnom povolení stavby v zmysle §88a 
stavebného zákona, ak dôjde k zákonným predpokladom na začatie konania o dodatočnom povolení stavby. 
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V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

Projektová dokumentácia stavby spÍi''ía všeobecné technické požiadavky na výstavbu, zastavovacie 
podmienky určené územným plánom zóny a stavba je v súlade so všetkými ustanoveniami právnych 
predpisov, budúce vyžitie susedného pozemku nie je v zmysle ustanovenia stavebného zákona a jeho 
vykonávacích predpisov stavbou obmedzené. 

V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou 
nezačalo do dvoch rokov odo di'ía keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených 
prípadoch neurč il na začatie stavby dlhšiu lehotu. 

So stavbou nesmie byt' začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Odôvodnenie 

Stavebník: Matúš Trajter, bytom Fándlyho 8, 811 02 Bratislava, podal di'ía 06. 11.2017 a doplnil dňa 
05.03 .2018 na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby: 
„Stavebné úpravy rodinného domu na Fándlyho ulici 8, Bratislava", nehnuteľnosť - rod inný dom súpisné č. 
19 1 O na pozemku register "C" pare. č. 1532 v katastrálnom území Staré Mesto. Uvedeným difom bolo v 
zmys le§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znen í neskorších predpisov začaté konanie. 

Žiadosť bola doložená projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovaným architektom Ing. 
arch . Luciou Trajterovou, reg. č. *1675 AA*, v 11 /2017. a dokladmi potrebnými k vydaniu stavebného 
povolenia. 

Po posúdení predloženej žiadosti stavebný úrad podľa§ 61 ods. ! stavebného zákona oznámil listom č. 
511 6/11 557/2018/STA/Hla zo diía 09.03.2018 začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania a súčasne nariadil na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie a miestne 
zi sťovanie na deň 12.04.2018 na mieste stavby. 

§ 62 stavebného zákona - v stavebnom konaní stavebnJí úrad preskúma najmä, 
a) či dokumentácia spÍňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného 

rozhodnutia, 
b) či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného 

prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na 
výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, 

c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, 
občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, 

d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude 
uskutoči1ovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným 
dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník 
oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania. 

K žiadosti boli predložené tieto doklady: 
Výpis z katastra nehnuteľností - výpisy z listov vlastníctva č. 894, 3440, 5495, 3440, 738, 291, 474, 3441; 
Kópia katastrálnej mapy; 
Projektová dokumentácia z 1112017. 

Projektovú dokumentáciu posúdili: 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2018/4219-2/12974/BAL zo dňa 15.02. 
2018; 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostl ivosti o životné prostred ie, vyjadrenie z hľadiska odpadového 
hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2018/250063/HEL/I zo dňa 15 .07.2018; 
Has ičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-4634/2017-001 zo 
di'ía 10.01.20 18. 

Dotknuté orgány sa k žiadosti vyjadrili kladne, resp. s pripomienkami, ktoré sú skoordinované a zahrnuté do 
podmienok tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súl ad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpeč i l plnenie požiadaviek vlastníkov a dotknutých orgánov a ich 
stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 
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Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 
stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že 
realizáciou stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej 
uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Projektová dokumentácia stavby spÍií.a všeobecné technické požiadavky na výstavbu, zastavovacie 
podmienky určené územným plánom zóny. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili 
povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 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: 

~ 
Mgr. Radoslav Stevčík 

starosta mestskej časti 

správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo 
výške 50,00 EUR bol uhradený do pokladne MÚ, dňa 21.02.2018 

Prílohy: 
1. overený projekt stavby prevezme stavebník osobne 

Doručí sa:: 
Verejnou vyhláškou účastníkom konania: 

1. Matúš Trajter, Fándlyho 8, 811 02 Bratislava 
2. Ing. arch. Lucia Trajterová, Haydnova 16, 8 11 02 Bratislava 
3. vlastníci stavby a pozemku pod stavbou so súp. č. 1911 na pozemkoch pare. č. 1527/1 a 1527/2, k.ú. 

Staré Mesto 
4. vlastníci pozemkov pare. č. 1528 k.ú. Staré Mesto 
5 . vlastníci pozemkov pare. č. 1529 k.ú. Staré Mesto 
6. v lastníci pozemkov pare. č. 1533/2 k.ú. Staré Mesto 
7. v lastníci pozemkov pare. č. 1533/3 k.ú. Staré Mesto 
8. v lastníci stavby a pozemku pod stavbou so súp. č . 1909 na pozemku pare. č. 1533/1 k. ú. Staré Mesto 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
!. Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17 ,811 04 Bratislava 
2. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 8 11 07 Bratislava l 

Na vedomie: 
!. Matúš Trajter, Fándlyho 8, 811 02 Bratislava 
2. Ing. arch. Lucia Trajterová, Haydnova 16, 811 02 Bratislava 


