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

záznam č.: 36/46192/2018/STA/Kno-G/73 Bratislava 25. 10.2018 

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 písm.i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej repub
liky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a čl. 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 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 (ďalej len „stavebný 
úrad"), v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa § 37 ods.2 a § 62 stavebného zákona pre
skúmal návrh na umiestnenie stavby a žiadosť o stavebné povolenie, doručené tunajšiemu úradu. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad zastúpený starostom 
mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste na základe tohto preskúmania vydáva 
podľa ustanovení § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 4 a 10 vyhlášky 
č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v zmysle § 46 a 47 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

rozhodnutie o umiestnení a povolení zmeny dokončenej stavby 

pre stavbu: Prístavba výťahu v bytovom dome, 

Stavebníci: PhDr. Ivana Vojteková, 29. augusta l IC, 811 09 Bratislava 

PaedDr. Milan Vojtek, 29. augusta l l C, 811 09 Bratislava 

Ing. Juraj Kováčik, 29. augusta 11 C, 811 09 Bratislava 

Božena Melišová, 29. augusta 11 C, 811 09 Bratislava 

miesto: 

Francois-Michel Colomar, Ostrovy Amwaj, budova 2191, cesta 5718, blok 257, Bahrain 

Mgr. Petra Hlobenová, 29. augusta 11 C, 811 09 Bratislava 

Ing. Jaroslav Janiš, 29. augusta l l C, 811 09 Bratislava 

Ing. Vladimír Bednár, Sládkovičova 38, 020 01 Púchov 

Mária Halamová, 29. augusta 1 1 C, 811 09 Bratislava 

Mgr. Ladislav Halama, 29. augusta 11 C, 811 09 Bratislava 

bytový dom na ul. 29. augusta 11, stavba súp. č. 2263 na pozemku pare. reg. C KN 
č. 9089/1 v k.ú. Staré Mesto, 

podľa projektovej dokumentácie z augusta 2016 (projektant PLAN F ACTORY s.r.o„ so síd lom Zá
hradnícka 153, 821 08 Bratislava, autor Ing. Roman Bányai, ASI), ktorú overi l stavebný úrad v spo
jenom územnom a stavebnom konaní aje neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. 

Stavba sa povoľuje ako trvalá. 

Navrhovaný výťah bude umiestnený na dvorovej fasáde v nike nad podjazdom spájajúcim 
ulicu s dvorom. Konštrukcia výťahu bude bez výťahovej šachty (šplhací výťah). Osobný trakčný 
výťah bude mať 4 stan ice, na úrovni 1. - 5. odpočívadla (medzi podesty) jestvujúceho schodiska, na 
úrovniach +3,01 O m, +9,895 m, + 13,340 ma+ 16,835 mod úrovne podlahy pri vstupe do schodis
kového priestoru. Stavba sa pripojí na jestvujúce rozvody inžinierskych sietí v bytovom dome 
Úprava prístupu do kabíny výťahu si vyžiada tieto stavebné úpravy: 



• zmeny tvaru otvorov v obvodovej stene domu v mieste výťahu tak, že vzn iknú dverné otvory 
pre vstup do kabíny výťahu a dva okenné otvory sa prispôsobia novej polohe a tvaru otvorov 

na fasáde; 

• zhotoven ie prestupu konštrukciou strechy nad časťou podjazdu, ktorým sa vstupuje do dvora, 

• zhotovenie prehÍbeného dn a pre dojazd výťahovej kabíny na úroveň +3,0 1 O m; 

• zníženie podhľadu v časti podjazdu pod dojazdom výťahu tak, aby sa zac hovala prejazdná 
výška podjazdu ako má jestvujúca brána z ul. 29. augusta . 

Záväzné podmienky umiestnenia stavby: 

J. Výťah bude umiestnený tak, ako je to zakres lené na situačnom výkrese v mierke 1 :400 na 

podklade katastrá lnej mapy a vo výkresoch, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentác ie ove

renej stavebným úradom v spojenom územnom a stavebnom konaní. 

2. Výťah bude v nike nad podjazdom tak, že podlaha spodnej stanice bude v úrovni +3,01 O m 
a podlaha vrchnej stanice bude v úrovni + 16,83 5 m od úrovne podlahy pri vstupe do schodis
kového priestoru. Priestor výťahu bude mať na určených miestach bezpečnostné sklenené 
steny. Stroj výťahu bude integrovaný v telese kabíny. 

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby: 

3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie z augusta 2016 (projektant PLAN 
FACTO RY s.r.o., so síd lom Záhradnícka 153 , 821 08 Bratislava, autor Ing. Roman Bányai, 

ASI) ktorú overi l stavebný úrad v spojenom územnom a stavebnom konaní aje neoddeliteľnou 
prílohou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. 

4. Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi meno (názov) a ad resu 
(síd lo) zhotoviteľa stavby (§ 62 ods. l písm. d stavebného zákona) do 5 dní od ukončen ia vý

berového konania e-mailom na adresu „alena.knoppova@staremesto.sk" alebo písomne poštou 
alebo do podateľne úradu. 

5. Stavebník je zodpovedný za to, že od zač iatku výstavby až do kolaudácie bude na vid ite ľnom 

mieste pri vstupe na stavenisko umiestnená viditeľná a čitateľná tabuľa primeranej veľkosti 
zhotovená technikou zabezpečujúcou trvanlivosť označenia voči poveternostným vplyvom 

s tým ito údajm i: 

a) označenie stavby (druh a účel) 

b) označenie stavebn íka 
c) názov zhotoviteľa 
d) meno zodpovedného vedúceho stavby 

e) označenie projektanta stavby 
t) kto a kedy stavbu povo lil, čís lo rozhodnutia a dátum právop latnosti 

g) termín začatia a ukončenia stavby 

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

e-mailom na adresu a lena.knoppova@staremesto.sk, 

7. pri výstavbe sa musia dodržiavať p latné a účin né predpisy týkajúce sa bezpečnost i práce 
a technických zariaden í, predovšetkým vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa usta

novujú podrobnost i na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich, a podrobnosti o odbornej spôsobi losti na výkon niektorých pra

covných činností, 

8. v prípade potreby vykonávania stavebnej činnosti zo susedných pozemkov je potrebný preu
kázateľný predchádzajúci sú hlas vlastníka pozemku. 
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9. Stavba sa musí zhotoviť v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu 
podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na us
kutočňovanie stavieb podľa §§ 48-53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technic
kými normami, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými: 

• realizovať stavbu v súlade s VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 6/2013 
z 23.04.2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, 

• sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedo
chádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, od
viatím vetrom), maximálne obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundár
nou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu; zariadenia, v kto
rých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať, dopravné cesty a manipulačné plochy 
pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie alebo obmedzenie 
rozprašovania, 

• neprekročiť prípustné hodnoty určené vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustano-
vujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku , infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, 

• pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku. 

1 O. Stavenisko (podľa § 43 i stavebného zákona): 
• musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu ži

vota 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 zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel 
zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť, 

• musí umožňovať bezpečné uloženie 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 vykonávajú

cich stavebné práce, 
• musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stave

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

• na stavenisku musí byť po celý čas výstavby (od začatia stavebných prác po vydanie prá
voplatného kolaudačného rozhodnutia) projektová dokumentácia stavby overená stavebným 
úradom, 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 sta
vebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby 
a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstav
by. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do skončenia stavebných prác. 

11 . Stavba bude dokončená v lehote najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stav
bu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov požiadať 

o predÍženie lehoty na ukončenie stavby. 

12. Na uskutočnenie stavby možno podľa §43f stavebného zákona navrhnúť a použiť iba staveb
ný výrobok, ktorý je podľa zákona NR SR č . 133/2 013 Z.z o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 
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Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník staveb
nému úradu pri kolaudácii. 

13. Stavebník je zodpovedný za to, že počas výstavby budú dodržané ustanovenia VZN hl. m. SR 
Bratislavy č. 12/2001 z 08.11.2001 v znení zmien a doplnkov, o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 

14. Stavebník je zodpovedný za splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej a verejnej 
správy a ďalších právnických osôb, ktorým to vyplýva z osobitných predpisov: 

13.1. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2013/8335-1/29658/MAC
zo dňa 09.05.2013 a rozhodnutie č. KPUBA-2017/18213-3/103014/ MAC zo dňa 13.09.2017, 
právoplatné dňa 20.09.2017: 

Stavbu zrealizovať podľa predloženej dokumentácie pre realizáciu stavby a nasledovných pod
mienok: 
• Steny výťahovej šachty realizovať v skle. 
• Výťahovú šachtu umiestniť vo výklenku nad stropom prejazdu. Vonkajšia stena šachty ne

smie presiahnuť líce muriva uličného krídla. 
• Vstupný priestor do výťahu v stene medzipodesty riešiť symetricky v nadväznosti na archi

tektonické riešenie schodiska. 

• V zmysle bodov 1 a 2 tohto rozhodnutia spracovať zjednodušenú realizačnú dokumentáciu. 
• Zjednodušenú realizačnú dokumentáciu v priebehu spracovania prerokovať a schváliť Kraj

ským pamiatkovým úradom Bratislava. 
• Každý stupeň projektovej dokumentácie prerokuje vlastník s KPÚ v priebehu spracovania 

podľa § 32 ods. 9 pamiatkového zákona a predloží na odsúhlasenie podľa § 32 ods. 1 O pa
miatkového zákona. 

• Každú zmenu oproti, alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť 

s KPÚ. 

13.2. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odb. štátnej správy starostlivosti 
o životné prostredie obvodu, ref. odpadového hospodárstva, OÚ-BA-OSZP3-
20l7/55l80/HEL/l zo dt'ía 01.06.2017: 

• Podľa § 77 ods. 2 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide 
o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prá
cach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mies
te pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo 
fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. 

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

dzením alebo iným nežiaducim účinkom, 
• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmys le hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 

• prípravou na opätovné použitie v rámci svojej 'činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť 
na prípravu na opätovné použitie inému, 

• recyk láciou v rámc i svojej činnost i, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípra
vu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

• zhodnotením v rámci svojej činnost i , ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recyk
láciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

• zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu a lebo iné zhodno
tenie, 

• odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
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• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evi
denčnom li ste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/ 2015 Z.z. o evidenčnej povin
nosti 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 jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie 

o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendá rneho roka Okresném u úradu, 
ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujú

ceho 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 (napr. do naplnenia veľkoobjemové
ho kontajnera), následne sa musí ihneď odvi ezť k oprávnenému odberateľovi. 

3. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunaj šiemu úradu spôsob nakladania 

s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

4. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dot

knutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadost i 
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 odpa

dov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byt' označená 
stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiada

nie musí byť predložený originál uvedených dokladov. 

13.3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, záväzné stanovisko zo dňa 

24.05.2017 č. HŽP/l 0305/2 01: 

• V kolaudačnom konania protokolom z merania hluku z výťahu preukázať, že j eho prevádzka 

nebude zdrojom nadmerného hluku pre súvisiace obytné prostredie podľa vyhlášky MZ SR 

č. 549/2007 Z.z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvu
ku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí . 

13.4. Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie pre stavebné povolenie zo dňa 12.06.2017: 

• Požadovaný odber elektrickej energie s inštalovaným výkon om 2,5 kW bude napoj ený 

z existujúcej stúpačkovej svorkovnice SOR-5 káblom CKXE-R 5Jx6 s istením pred e lektro

merom lx25A s vypínacou charakteristikou typu C na základe zmluvy o pripojení číslo 

12169911 O uzavretej medzi spoločnosťou ZSD, a.s. a ETP Managment budov s.r.o .. 

• Napojenie výťahu zo svorkovnice hlavného stúpacieho vedenia bytového domu si investor 
vybuduje na vlastné náklady a ostávajú v j eho majetku, pričom deliacim miestom medzi spo

ločnosťou ZSD, a .s. a vlastníkom/investorom ostávajú poistkové spodky v istiacej a rozpojo
vacej skrini typu SR umiestnenej na ulic i 29. augusta č. 11. 

• Meranie odberu el. energie umiestniť v elektromerovom rozvádzači RE tak, aby bolo kedy

koľvek prístupné za úče lom kontroly, výmeny, odpočtu pre pracovníkov energetiky. Umies

tnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže 
a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž 

merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdi s.sk. 

• rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s „ (si
lové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona č. 25 1/2 012 Z.z. 
energetike a jeho nov ie l; 

• zakresľovanie s ietí možno vykonať v spo lupráci so správcom siete. 
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15. V zmysle zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení ne

skorších predpisov musí sa počas stavby udržiavať stavbou znečisťovaných komunikáciách 

a verejných priestranstvách čisté a výstavba sa musí zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky, 

16. v prípade záberu verejného priestranstva je potrebné požiadať o povolenie na zvláštne užíva
nie komunikácie na dotknutých uliciach správcu komunikácie, na ostatných plochách požia

dať o súhlas ich vlastníkov. Toto rozhodnutie nenahrád za povolenie na rozkopanie komuni

kácií, ktoré v prípade potreby vydá príslušný správca komunikácie, 

17. po ukončení výkopových prác uviesť vozovku a ostatné plochy do pôvodného stavu, po
vrchovú úpravu na chodníkoch urobiť v celej šírke v dotknutom úseku, 

18. stavba bude napojená na verejné distribučné siete v súlade so stanoviskami a podmienkami 

správcov sietí. 

19. Stavba bude dopravne napojená verejnou komunikáciou ulice 29. augusta, z ktorej je možný 

peší prístup i príjazd. 

20. Stavba bude realizovaná podľa projektu organizácie výstavby, ktorý je súčasťou overenej 

dokumentácie tohto rozhodnutia. Zariadenie staveniska bude situované na pozemku stavby 

so súhlasom vlastníkov. 

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

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

23. Dokončenú stavebnú úpravu možno užívat' 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 neod

chyľuje 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, kon
štrukčné 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. 31 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. 

24. Výstavbu možno začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti (§ 52 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) tohto rozhodnutia staveb

ným úradom, ktorý rozhodnutie vydal. 

25. Platnosť stavebného povolenia: 

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

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

úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. 

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

vebníka a ostatných účastníkov konania. 
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ODÔVODNENIE 

Stavebníci, ktorých v konaní zastupuje splnomocnený zástupca, sp. K.T.Plus , s. r.o„ so síd

lom Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava, doručili tunajšiemu úradu žiadosť o stavebné povolenie na 
zmenu dokončenej stavby bytového domu prístavbou výťahu. Dňom podania žiadosti sa začalo 
podľa § 18 zákona č. 7111976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších pred
pisov a v súlade s § 39a ods. 4 zákona č. 50/J 976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spojené územné a stavebné konanie vo veci povole
nia zmeny dokončenej stavby stavebnými úpravami, pri ktorých sa mení vonkajšie pôdorysné 

ohraničenie stavby podľa predloženej dokumentácie. 

V zmysle § 39a ods. 4 stavebného zákona možno konať o povo ľovaní stavby v spojenom 
územnom a stavebnom konaní, ak podmienky na umiestnenie stavby podrobne rieši záväzná časť 
územného plánu zóny. Pozemok je súčasťou územia regulovaného Územným plánom hl. mesta SR 
Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, a VZN hl. mesta SR Bratislavy 
č. 8/2007 z 22.11.2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny Dunajská, 
v znení neskorších zmien a doplnkov; stavba je súčasťou regulačného bloku 1911; návrh nie je v 
rozpore so záväznými regulatívmi platnej územnoplánovacej dokumentácie. 

Predmetný komplex bytových domov je na území Pamiatkovej zóny Centrálna mestská ob
lasť Bratislava. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pa
miatkového fondu SR pod evid. č. 10467/1. 

Stavba podľa predloženého návrhu nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov . 

Písomnosti určené účastníkom konania sa pre veľký počet účastníkov konania doručovali v 

tomto konaní verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 a § 61 ods. 4 stavebného zákona 
v nadväznosti na § 26 ods.2 správneho poriadku. 

Stavebný úrad preskúmal predložené podanie a zistil , že žiadosť s prílohami neposkytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie návrhu a preto v súlade s § 3 5 ods. 2 a § 60 ods. 1 stavebného 
zákona vyzval navrhovateľa na doplnenie listom zn. 1O133/44578/ 20 l 7/ STA/Kno-L/121 zo di1a 
16.10.201 7 a rozhodol o prerušení konania. Písomnosť bola doručená dňa 23.10.201 7. Podanie 

bolo úplné doplnením zo dňa 11.07.2018. 

Po doplnení dokumentácie úrad (v zmysle § 36 ods. 1 a § 61 ods.1 stavebného zákona) stano
vil okruh účastníkov konania podľa § 34 a § 59 stavebného zákona a oznámil začatie spojeného 
územného a stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom listom zn. 
36/35824/2018/STA/Kno zo dňa 15.08.2018. Stavebný úrad upozoril účastníkov konania, že svoje 

námietky môžu uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní s miestnym zi sťovaním, inak sa na ne 
neprihliadne (§ 36 ods . l a § 61 ods.1 stavebného zákona). Súčasne nariadil miestne zisťovanie 
s ústnym pojednávaním na mieste stavby na deň 18.09.2018. O jeho obsahu bol zhotovený záznam. 

V konaní neboli predložené pripomienky ani námietky účastníkov konania. 

Navrhovateľ predložil so žiadosťou nasledujúce doklady: 

0 Doklady o vlastníctve pozemku stavby a dotknutých nehnuteľností; 

0 Splnomocnenie stavebníka pre sp. K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, 
IČO 35958766; 

0 Dohoda o spolufinancovaní, spoločnej výstavbe, spoločnom už ívaní a údržbe výťahu 
medzi stavebníkmi a ostatnými vlastníkmi domu a pozemku zo dňa 07.04.2017; 

0 Projektová dokumentácia pre umiestnenie a povolenie stavby (zhotoviteľ sp. PLAN 

F ACTORY s.r.o„ so sídlom Z áhradnícka 15 3, 821 08 Bratis lav a, I ČO 4 623 3075, zodpo
vedný projektant Ing . Rom an Bánya i, ASI, dátum 08/2016) časti: architekton icko
stavebné riešenie, statika, riešenie pož iarnej bezpečno sti , e lektro inšta lácia, technológ ia 
výťahu, projekt organizácie výstavby); 
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° Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, rozhodnutie k zámeru obnovy národnej kultúrnej 
pamiatky (ÚZPF SR ev.č. l 0467/1) v rozsahu prístavby výťahu zo dňa 13.09.20 17 
č. KPUBA-2017/18213-3/103014/MAC; 

0 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovi sko 
o sú hlase s návrhom č. HŽP/10305/20 l 7zo dňa 24.05.2017; 

0 Hasičský a záchranný útvar HM SR Bratislavy, stanovisko zo dňa 04.04.2017 o súhlase 
s projektovým návrhom požiarnej bezpečnosti č. KRHZ-BA-HZUB6- l 7248/2017-001 zo dňa 
29.06.2017; 

0 Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, vyjadrenie z hľadiska odpadového 
hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2017/55180/HEL/l zo dňa O 1.06.2017; 

0 Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, záväzné stanovisko z hľadiska ochra
ny prírody a krajiny č. OÚ-BA-OSZP3- 2017/071403/VSM zo dňa 13.07.2017; 

0 Západoslovenská distribučná, a.s„ vyjadrenie k projektu stavby zo dňa 12 .06.20 17; 
0 Odborné stanovisko o technickej inšpekcii PD stavby oprávnenou osobou (TÚV SÚD 

Slovakia, s.r.o.) č. 0971/20/17/BT/OS/DOK2018, zo dňa 24.05.2017. 

V spojenom územnom a stavebnom konaní úrad v súlade s§ 37 ods. 2 a § 62 stavebného zá
kona preskúmal, či návrh s dokumentáciou spÍňa zastavovacie podmienky určené územným plánom 
zóny, posúdil, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpismi, ktoré 
ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné podmienky, podmienky ochrany príro
dy, starostlivosti o kultúrne pamiatky, či je zabezpečená komplexnosť a plynu losť výstavby, včas

né vybudovanie technického vybavenia potrebného na riadne užívanie. 

Stavebný úrad prerokoval návrh s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi 
a organizáciami a zistil , že realizáciou stavby nie sú ohrozené záuj my chránené stavebným záko
nom, predpismi vydanými na jej u skutočneni e a osobitnými predpismi, zaistil vzájomný súlad 
predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi , 
zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí techn ického vybavenia 
a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu , 
a zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezisti l dôvody, ktoré by bránili povo leniu stavby. Sta
vebný 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 2 1 Bratislava. Odvolacím orgánom j e Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 
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Správny poplatok podľa zákona č. 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, podľa pol. 60 písm. a bod. 2) vo výške =200 €bol uhradený dtfa 24.08.2018. 

Príloha: Situácia na podklade katastrálnej mapy 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona 
v nadväznosti na§ 26 ods .2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení 
neskorších predpisov. 

Toto oznámenie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámenia na úrad
nej tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do spisu 
na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj úradná 
tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Vyvesené dňa: .... . „.„ .... . . . „ ... „ . .•.. „ ... . . . . . Zvesené dňa: .. „„.„„ ...... „ .. „„ ... „ ... „„.„ ..... „.„„„„. 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

0 Vlastníkom nehnuteľností: stavby súp.č. 2263 a pozemkov pare. reg. C KN č. 9089/1, 
9087/1, 9088 v k.ú. Staré mesto (ul. 29. augusta 11-13-15) 

° K.T.Plus s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, zástupca navhovateľa 
0 PLAN FACTORY s.r .o„ so sídlom Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava, projektant 

Dotknutým orgánom (doručenky): 

2. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

3. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. SR Bratislava, 

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

5. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ž ivotné prostredie, odd. ochrany prírody 
a vybraných z ložiek životného prostredia, ref. OHo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

6. Západoslovenská distribučná, a.s. , Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

Na vedomie: 

7. K.T.Plus s.r.o. , Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava, zástupca navhovateľa 

8. PLAN FACTORY s.r.o., so sídlom Záhradnícka 153 , 821 08 Bratislava, projektant 

9. ETP Management budov, s.r.o., Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zmluvný správca domu 
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