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

'16786/2018/ST A/Kam/G-17 v Bratislave, dňa 13.4.2018 

ROZHODNUTIE 

Vlestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
i 117 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm.i) zákona č. 

lO Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len 
o hlavnom meste") a čl.67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm.c) 
č . 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 

~ne a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 písm.e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode 
•ch pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších 
ov, v zmysle § 46 a 47 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
dch predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej čast i v zmysle § 17 
3kona o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

:>dľa §§ 66 a 85 stavebného zákona a §§ 1 O a 23 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 
~OOO Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje 

1íkovi: l.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a. s. , Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica, 
> 018 741 , zmenu dokončenej stavby s názvom: „Nadstavba bytového domu na Moskovskej 
1tislava", na pozemkoch pare. č. 9837 a 9836 v katastrálnom území Staré Mesto, umiestnenej 
iutím MČ Bratislava-Staré Mesto o umiestnení stavby ev. č . 1409 pod č. 
3855/2017/STA/Kam zo dňa 24.3.2017, právoplatné dňa 16.5.2017, podľa projektu 
>vaného Ing. arch. Pavlom Bôrikom, autorizovaný architekt, reg. č. * 1118 AA *, 06/201 7. 

kutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky: 
vba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 
:o rozhodnutia . Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia 
1ebného úradu. · . -
dmetom povolenia je nadstavba bytového domu, pozostáva z dvoch podlažf (III.NP a IV. NP) so 
levou strechou. Na III.NP sú navrhnuté dve bytové jednotky (dvoj a trojizbová) a jeden nebytový 
~stor-apartmán . Na IV.NP sú dve bytové jednotky (dvoj a trojizbová). Súčasťou stavby je 
;tavbá výťahu v dvorovej časti bytového domu. 
vba má jeden stavebný objekt S0-01 NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU. Súčasťou PO stavby 
1. Architektonicko-stavebná časť 
2. Statika 
3. Zdravotechnika 
4. Vykurovanie 
5. Plyn 
~ l=li:>ktrnin<:.t::ilil l"'.i::i 



4. Stavba bude dokončená do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. V prípade, 
že stavebník nie je schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou 
žiadosťou, s uvedením dôvodov požiadať o jej predÍženíe. 

5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky . Stavebník predloží stavebnému úradu meno a oprávnenie 
firmy, ktorá bude stavbu realizovať do 15 dní od ukončenia výberového konania. 

6. Stavebník je povinný označiť stavbu výrazným štítkom "Stavba povolená" s uvedením údajov: názov 
stavby, názov dodávateľa, meno stavebníka a stavebného dozoru, termín začatia a ukončenia 
stavby, dátum a číslo stavebného povolenia s pečiatkou stavebného úradu. 

7. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť stavebný denník o stavebných 
prácach je povinný stavbyvedúci. 

8. Termín začatia stavebných prác stavebník oznámi v predstihu stavebnému úradu. 
9. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku. 
10. Pri realizácii stavby používať stavebné materiály v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z„ 
11. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto, predovšetkým nariadenie č. 6/2013 o dodržiavaní poriadku a čistoty na území MČ 
Bratislava-Staré Mesto, skladovanie sypkého materiálu sa nepovoľuje ako voľne sypané, sypký 
materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe, alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo 
k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom) a 
všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

12. 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. 

13. Stavebník zabezpečí pred zahájením stavby zdokumentovanie stavu komunikácie a skontroluje 
uličné vpusty na Moskovskej ulici za účasti správcu komunikácie. 

14. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a 
zariadeniach počas zvláštneho užívania komunikácie. 

15. V zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších 
počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených 
priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia plynulosti 
premávky. 

predpisov je stavebník povinný 
komunikáciách a verejných 

a bezpečnosti cestnej a pešej 

16. V prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie 
na Moskovskej ulici starostu MČ Bratislava-Staré Mesto. 

17. Riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej komisii na 
odd. Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

18. Stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné 
prostredie technickou disciplínou (zníženie hlučnosti , prašnosti , dodržiavanie nočného kľudu) v 
súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 
dodržiavať vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobností o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v životnom prostredí. 

19. Pôvodca odpadov bude nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

20. Dokončenú stavbu možno užívať len ak na žiadosť stavebníka vydá stavebný úrad kolaudačné 
rozhodnutie, ktoré nadobudne právoplatnosť. 

21. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa , kedy nadobudlo právoplatnosť, 
nebude stavba začatá . 

22. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov a obce: 
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Krajský pamiatkový úrad Bratislava. rozhodnutie č. KPUBA-2017124484-41101575/MAL zo dňa 
22.12.2017: 

• Začiatok a ukončenie stavebných prác oznámi stavebník bezodkladne na KPÚ, ktorý bude počas 
realizácie stavebných prác vykonávať štátny dohľad z hľadiska ochrany pamiatkového fondu. 

• Každú závažnú 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 č. OÚ-BA-OSZP3-2017/28700/HEUI zo dňa 
28.2.2017: 
1. 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 
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 účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto 
nevyužitý ponúknuť na recykláciu; zhodnotením v rámci svojej činnosti , ak nie je možné 
alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu ; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie; 
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie 
odovzdať 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 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
o vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na tlačive 
uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhl. , ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg 
nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o 
vzniku odpadu 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. 

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

3. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 
dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 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 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 originál uvedených dokladov. 

Hl. mesto SR Bratislava. povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia č. MAGS OZP 
361241201817005/Be zo dňa 9.2.2018. 5 ks plynový kondenzačný kotol BUDERUS GB 172-1 4 s 
max. výkonom 14 kW : 

• Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie 
znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu novými dymovodmi z každého kotla, 
s ústím vo výške 17,115 m nad úrovňou ±0,000 m úroveň (=136,85 m n. m. Bpv), 
s prevýšením 0,500 m nad hrebeňom strechy, v súlade s požiadavkami Prílohy č. 9 k vyhl. 
MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 
a normy STN EN15287-1+A1 , resp. STN EN 15287-2. 
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• Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou , 

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s 
prašnými látkami zakapotovať. 

Západoslovenská distribučná. a. s .. vyjadrenie zo dňa 10.5.2016: 

• Meranie odberu el. energie požadujeme umiestniť e elektromerovom rozvádzači RE tak, aby 
bolo kedykoľvek prístupné za účelom kontroly, výmeny, odpočtu na trvalo verejne prístupnom 
mieste pre pracovníkov energetiky 

• Umiestnenia elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže 
a zapojenia, musí byť v súlade s pitným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž 
merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdis.sk 

MV SR. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave - KO/, stanovisko č. KRPZ-BA-KD/3-536-
00112018 zo dňa 2821.2018. 

• KOi požaduje všetky parkovacie stojiská, ktoré budú viazané k predmetnej stavbe bytového 
domu riadne vyznačiť zvislým a vodorovným dopravným značením v zmysle STN 01 8020 a vyhl. 
MV SR č. 9/2009 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. 

Pripomienky účastníkov konania vznesené neboli. 

ODÔVODNENIE 

Stavebník: 1.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a. s., Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica, IČO: 
36 018 7 41 , v zastúpení Mgr. Michaelou šarvaicovou, Hviezdoslavova 73, Iván ka pri Dunaji, podal dňa 
1.8.2017 a postupne doplnil na stavebný úrad návrh na začatie konania vo veci povolenia zmeny 
dokončenej stavby s názvom: „Nadstavba bytového domu na Moskovskej 14, Bratislava", na pozemkoch 
pare. č. 9837 a 9836 v katastrálnom území Staré Mesto. 

Stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 1 a 2 stavebného zákona oznámil známym účastníkom 
konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania o povolení stavby dňa 7.3.2018 pod č . 
5127/10966/2018/STNKam. Vzhľadom k tomu, že mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upustil od miestneho zisťovania aj od 
ústneho pojednávania a súčasne určil lehotu, dokedy môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky. 
Účastníci konania boli upozornení, že sa na neskoršie podané pripomienky neprihliada. V stanovenej 
lehote neboli zo strany účastníkov konania podané žiadne pripomienky. 

Stavebný úrad v konaní podľa § 62 stavebného zákona, skúmal a stanovil v zmysle § 59 
stavebného zákona okruh účastníkov konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo 
stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy môžu byť rozhodnutím o povolení stavby priamo 
dotknuté. 

V uskutočnenom konaní bola predložená žiadosť skúmaná z hľad ísk uvedených v ustanoveniach 
§ 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani 
neprimerane obmedzené záujmy účastníkov konania. Uskutočnen ím , ani užívaním predmetnej stavby 
v žiadnom prípade nepríde k ohrozeniu verejných záujmov chránených týmto zákonom a osobitnými 
predpismi alebo neprimeranému obmedzeniu, či ohrozenie práva a oprávnených záujmov účastn íkov 
konania vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí. V zmysle ods. 1) písm. a) 
citovaného § dokumentácia stavby spÍňa podmienky územného rozhodnutia a všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby. 

Okrem stanovísk uvedených vo výroku rozhodnutia , stavebník predložil stanoviská: 
• HaZÚ hl. m. SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-3229/201 7 zo dňa 11.9.2017 
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• Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2018/013360/BEP/l-vyj. zo 
dňa 19.2.2018 

• SPP, a. s„ vyjadrenie zo dňa 16.2.2018 
• BVS, a. s., vyjadrenie č. 2293/2018/PD zo dňa 29.1.2018 
• Tl , a. s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 64/1/20185 zo dňa 22.1.2018 

K žiadosti boli predložené tieto ďalšie doklady: 
Výpis z katastra nehnutel'ností - výpis z listu vlastníctva č. 7081 
Kópia z katastrálnej mapy 
Zmluva o nájme nebytového priestoru garážového státia 
Zmluva o nadstavbe, prevode spoluvlastníckych podielov a rekonštrukčných prácac.h na dome 
Moskovská 14 v Bratislave, ktorej predchádzalo hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov na ulici 
Moskovská 14 v Bratislave zo dňa 17.8.2016 
Plnomocenstvo pre Mgr. Michaelu Šarvaicovú, Hviezdoslavova 73, lvánka pri Dunaji 

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií boli kladné a pripomienky 
vyplývajúce zo stanovísk sú zohl'adnené v podmienkach tohto rozhodnutia. 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa , kedy nadobudlo právoplatnosť, 
nebude stavba začatá . 

Stavba nesmie byť začatá , pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona 
č. 71/67 Zb. ). 

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 politiky, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 

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

Poplatok: 400 € zaplatené do pokladne MÚ 
Prílohy: overený projekt stavby + štítok 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. l.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a. s. , Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica 
2. Mgr. Michaela Šarvaicová, Hviezdoslavova 73, lvánka pri Dunaji 
3. Vlastníkom a spoluvlastníkom nehnutel'ností (pozemku a stavby) pare. č. 9836, 9837, 9816, 

9817, 9818, 9819, 9834, 9835, 9840/1, 21855 k. ú. Staré Mesto 

Na vedomie dotknutým orgánom: 

5. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
6. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17, 811 04 Bratislava 
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Na vedomie: 

1. l.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a. s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica 
2. Mgr. Michaela Šarvaicová, Hviezdoslavova 73, lvánka pri Dunaji 
3. Martina Béhalová, Moskovská 14, 811 08 Bratislava 
4. Martin Mišenko, Moskovská 14, Bratislava 
5. l.K.M-TRADE s.r.o ., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica 
6. Ing. Eva Hirešová, šancová 98, Bratislava 
7. Ing. Gabriela Buhajová, Moskovská 14, Bratislava 
8. Mgr. Miroslav Pančík, Mierová 83, Bratislava 
9. Mária Grellová, Ambrusovova, Bratislava 
10.lng . Martin Podhora, Pivovarská 59, 985 59 Vidiná 
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