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

Čís lo záznamu: 9081/4604 112018/Kam/H- I 09 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Bratislava difa 24.10.2018 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďa l ej 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 (ďa l ej 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 neskorších 
predpisov, v zmysle § 46 a 47 zákona č . 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znen í neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona 
o hlavnom meste, 

v ko laudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie ko laudačného rozhodnutia, 
ktorý difa 27.8.2018 podal stavebník: JMJ Care, s.r.o., Svetlá 7, 811 02 Bratislava, IČO : 47 866 11 O (ďalej len 
"navrhovatel'") a na základe tohto preskúmania podl'a § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z„ 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje užívanie 

stavby - Nadstavba bytového domu - Vazovova 13, Bratislava, nehnuteľnosť súp. č . 102761 na pozemku pare. 
č. 10286/2 k. ú. Staré Mesto. Stavba bola povolená rozhodnutím MČ Bratislava-Staré Mesto pod č. SU-
2008/35829, 31628-G/106-Km zo d11a 13.8.2008, právoplatné dňa 26.9.2008. 

Stavba pozostáva: 

byt č. 25 na 6. poschodí o celkovej podlahovej ploche 200,76 m2 + terasa 54, 11 m2 
byt č. 26 na 7. poschodí o celkovej podlahovej ploche 126,3 1 m2 + loggie 11 ,08 m2 + terasa 47,77 m2 

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

• Rešpektovať podmienku KPÚ BA uvedenú do protokolu: Preriešiť farebnosť obvodového p lášťa 
nadstavby v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Farebné riešenie prerokovať a odsúhlasiť 

s KPÚ BA. 
• 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 povolenie, 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 vzh ľadu a aby sa čo najviac pred lži la jej užívateľnosť (§ 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 č inností, ktoré by mohli ohroziť život 
a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby 
(§ 85 stavebného zákona). 



ODÔVODNENIE 

Stavebník: JMJ Care, s. r.o„ Svetlá 7, 811 02 Bratislava, IČO: 47 866 110, podala diía 27.8.2018 na stavebný úrad 
návrh na vydan ie užívacieho povolenia stavby - Nadstavba bytového domu - Yazovova 13, Bratis lava, 
nehnuteľnosť súp. č. 10276 1 na pozemku pare. č. 10286/2 k. ú. Staré Mesto. 

Stavebný úrad oznám il začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. 
Na prerokovan ie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 
5. 10.2018, o jeho výsledkoch bo l spísaný záznam. 

Ku konaniu sa kladne vyjadrili dotknuté orgány: 
HaZÚ hl. m. SR Bratislavy, stanoviskom č. HZUBA3-20 18/002260-002 zo dňa 11.10.2018 
lP Bratislava, záväzným stanoviskom č. IPBA/IPBA _ ODDBOZPJJ/KON/2018/4097 a IBA-l 67-40-2.2/ZS
C22,23-l 8 zo d1'ía 10.10.2018 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so síd lom v Bratislave, záväzným 
stanoviskom č. HŽP/ 11Ol0/2018/M zo d1'ía 16.10.20 18 

Stavebný úrad preskúmal doklady vzťahujúce sa k § 17 a 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, preukazujúce vyhovujúce výsledky predpísaných skúšok a 
konštatoval, že revidované zariadenia sú schopné trvalej a bezpečnej prevádzky. 

Užívaním stavby nebude ohrozený ž ivot a zdrav ie osôb, ani životné prostred ie 

POU ČEN IE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo d1'ía j eho oznámenia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j . mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č.3, 814 2 1 
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: 50 €zaplatené do pokladne MÚ 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 
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1. JMJ Care, s. r.o., Svetlá 7, 811 02 Bratis lava 
2. V lastníkom a spoluvlastn íkom nehnuteľnosti (pozemku) pare. č. 10286/2 k. ú. Staré Mesto. 

Na vedomie: 

3. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava 
4. KPÚ v Bratislave, Lešková 17, Bratislava 
5. IP Bratislava, Za kasán'íou 1, Bratislava 
6. RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava 
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 

ž ivotného prostredia, Tomáš ikova 46, Bratislava 
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