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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 



Dôvodová správa 

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
konaného 24. septembra 2013 boli podané 4 písomné interpelácie poslancov (č. l - 4), všetky 
adresované na starostku mestskej časti. 

Na všetky interpelácie bolo v lehote odpovedané a odpovede na nich sú doložené 
v materiáli (Prílohy Č. 1 - 4). 



č. 1 

lVillSTSKÁ ČASŤ BRATISLA VA - STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 
. ~} 

MENO A PRIEZVISKO POSLAl'iCA (interpelujúceho) ..... f.414.t:.I:.. ... ť!r.?9..!..&. .. 
................................................................................................................................... u ....... • .. ••••••• 

V Bratislave, dňa .. !.:± .. ť..1..: ... ?:.~.t.? 

~~~~-----~--~ .... -- .. 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r,pľ:fr,p 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

PhDr. Štefan Holčík 
Čelakovského \390/3 
811 03 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo 
7180/4306912013/KST/Hru 

Vybavuje/linka 
Hruška Vladimíri 

Príloha č. 1 

Bľatislava 

7.10.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali inteľpeláciu, ohľadom stavby v areáli bývalej 
evanjelickej nemocnice medzi ulicami Palisády, Partizánska a Cintorínom Kozia brána. 

K Vašej fnterpelácii si Vám dovoľlyem zaslať nasledovné stanovisko: 

V prípade, ak Vaša otázka smeruje k objektu, ktorý je vybudovaný v areáli bývalej evanjelickej nemocnice na 
pozemku parc.č. 1464/7 v k.ú. Staré Mesto, ide o stavbu povolenú a skolaudovanú. V uvedenom prípade bolo vydané 
stavebné povolenie pod č. SU-2008/31656/39098-GI123-Bu (vydávala Ing. arch. Budayová) dňa 2.9.2008, pľávoplatné 
13.10.2008, ktoré bolo vydané na nadstavbu a rekonštrukciu jestvujúceho nefunkčného objektu areálovej kotolne, pre 
stavebníka PPA Správa budov, s.r.o. na ubytovacie zariadenie s názvom: "Ubytovacie zariadenie pre zamestnancov 
Evanjelického domu starostlivosti", 

V kolaudačnom konaní 22.11.20 II stavebný úrad však zistil, že stavba je uskutočnená v rozpore so stavebným 
povolením, bez povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením, preto bolo začaté konanie o dodatočnom povolení 
stavby spojenom s kolaudáciou. V konaní sa k uskutočneným nepovoleným zmenám vyjadrili kladne všetky dotknuté 
orgány, vrátane Krajského pamiatkového úradu Bratislava a s dodatočným povolením súhlasili. V procese výstavby 
objekt zmenil vlastníka - v súčasnosti je vlastníkom objektu PODPORA, družstvo pre sociálny a technický rozvoj, so 
sídlom Vajnorská \37, Bratislava. 

Nepovolené zmeny boli dodatočne povolené a celá stavba skolaudovaná rozhodnutím č. 

l 008/53058/2012/STA/Ham-K/l87 zo dím 17.12.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.1.2013. 

Po zmene vlastníka stavby sa zmenila aj stavebná firma, ktorá stavbu dokončovala. Tou bola spoločnosť REAT, 
s.r.o., so sídlom Jilemnického 18/264, 929 O l Dunajská Streda. Pri stavbách, ktoré sa neuskutočňujú svojpomocou, ale 
dodávateľsky, je zodpovednou osobou v zmysle zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov - stavbyvedúci, ktorý je zväčša súčasťou dodávateľskej stavebnej firmy. Jeho meno sa v 
spisovom materiál i nenachádza. 

V prílohe Vám posielam zameranie skutočného stavu, z ktorého je zrejmé o ktorý objekt ide a kópiu 
právoplatného rozhodnutia, ktorým bola stavba skolaudavaná, a z ktorého je zrejmý aj rozsah nepovolených zmien. Tie sa 
týkali najmä vnútornej dispozície. Vonkajší vzhl'ad budovy sa zmenil práve znížením sedlovej strešnej konštrukcie a 
úpravou rozmiestnenia okenných otvorov, súvisiacich so zmenou vnútornej dispozície. 

S úctou 

PhDr. (.;ia~Lá 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246277, fax: (+421 2) 52920003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



d 

ti 

1466/1 

1464/1 

ubytov~a 

Č.b. 

2 
3 
4 

o 

y 

574399.71 

574410.28 
574399.49 
574388.89 

d 
1464/8 

X 
1280480.97 
1280508 . .33 
1280512.45 
1280485.14 

evanjel.nemocnico 

rozdiel od KN 
1 Dem 

lem 
Bem 
IDem 

~-

1466/28 

--
Legenda: stov KN: 

skutoč.sto'/: 

_~,~~m!'Jranie b% vykonané GPS metódou a omemými mierami, stavba sedf na mieste piJvC!dnej kCJtc:!ne 

v dôÝolenej odchýlke O - 1 Dem a preto netreba vyhotovovat geomeidckj pIón , liadna zmeria polohy nieje. 

ZAMERAL I Hifka S. 

SPRACOVAL I Hitka S. 

OBJEDNÁVATEl: 
PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj 

Vajnorskd č.!37 , Bratislava 

Kat. úz.emie: Staré Mesta 

Zamerenie skutočného stavu 
novej ubytovne na p.č.1464/7 

NóJežitos{ami o presnostou 

zodpovedá právnym predp·lsom. 

Evid.č.: Oatum: 12.11.2012 
Sl omí l T K A 

aV cl. rdee 
Geo '~Ie (á 5 
1?-1YÍ sx:lAV A 

82 \ 07zs.vjS~Ó9Úl 
tel. 0903245197 

email: hitka.s@gmaH.com 

Sur. syst~m: S-JTSK 

výšk. systém: S.p.v. 

Formót: A4 

Meritko: 1 :500 



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

. <""":~!:!Čí§í;;;e~áznamu: 1008/53058/2012/STA/Ham-K/187 V Bratislave, 17.12.2012 

;': í 

/:1~i 

;~~(:7.h(j{:in:'ti:.:; ~?,juLo~(Jl':~ 1~r{~~_9r~~;;'::~,,, / 
ROZHODNUTIE e', ",>;f.". ,r/iJ:'<7 !'i' ,LY? ""\ 

I~ !\2C~[ ~ 
: " . '.". ,,,, ............ ľCf7;i1ltJ:J~O" 

Mestská čast' Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len "stavebný úrad") ~~;'a-§-1. L'%'~ 
zákona č, 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ~~fel{tmi1 
predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm, i) zákona č, 377/1990 Zb. O hlavnom meste 
Slovellskej republiky Bratislave v znení neskoršich predpisov (d'alej len "zákon o hlavnom meste") a čl. 67 
štatútu hlavllého mesta Bratislavy, v nadväznosti na § l 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, 7.llstúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom 
meste, v zmysle § 88a ods. 9 stavebného zákona v konaní o dodatočnom povolení stavby spojenom 
s kolaudačným konaním preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o dodatočné povolenie zmeny 
rozostavanej stavby zo dňa 13.12.2011, ktorú podal právny nástupca stavebníka 

PODPORA, družstvo pre sociálny a technický rozvoj, 
so sídlom Vajnorská 137, P.O.BOX 28,830 OO Bratislava 

(ďalej len "stavebnfk"), a podľa § 88 ods.! písm. bl, v nadväznosti na § 88a ods, 7 a ods. 9 a § 66 stavebného 
zákona v spojení s § 10 vyhlášky č, 453/2000 Z. z" ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákoua a § 46 a 47 zákona č, 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov 
(ďalej len "správny poriadok") 

dodatočne povoI'uje 

zmenu rozostavanej stavby, uskutočnenú v rozpore so stavebným povolením, s názvom: 

súpisné číslo: 
miesto stavby: 
na pozemku: 

"Ubytovacie zariadenie pre zamestnancov Evanjelického domu starostlivosti" 
(ďalej len "stavba"), 

7205 
Partizánska nlica č. 2 v Bratislave 
registra "C" parc.č. 1464/7 

v katastrálnom území: Staré Mesto 

v rozsahu stavebného objektu: SO 01 Ubytovacie zariadenie, 

podľa dokumentácie skutočného vyhotovenia, vypracovanej projektalltom Ing. arch. Martinom Lichardusol11 
ART 3D, s,r.o., so sídlom Holubyho IIB, 811 03 Bratislava, z novembra 2012 - časť Architektúra a projektovej 
dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, vypracovanej Ing. arch. Martinom Simonidesom, so sídlom 
Heydukova 27, 81 I 08 Bratislava, z októbra 20 II - profesie, overenej v konaní o dodatočnom povolení zmeny 
rozostavanej stavby spojenom s kolaudačným konanim, 

Na predmetnú zmenu dokončeltej stavby bolo vydané Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto stavebné 
povolenie Č. SU-2008/31656/39098-G/123-Bu zo dila 2,9.2008, právoplatné 13.10.2008, pre stavebníka PPA 
Správa budov, s.r.o., so sídlom Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom 
konaní dňa 22, II ,201 I stavebný úrad zistil, že stavba je uskutočnená v rozpore so stavebným povolením, bez 
právoplatného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením, 
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Rozsah zmien stavhy voči ovc.'elle; dokumentácii: 

ArchitektoJlické a stavebno-technické rie.renie: 
zmena pôdorysného tvaru objektu z d6vodu zachovania obvodových stien jestvujúceho objektu v úrovni 
I,PP a LNP; 
zmena usporiadania a využitia priestorov v I.PP a 1.NP a súvisiace dispozičné úpravy; 
doplnenie administraUvneho priestoru v LNP; 
dispozičné úpmvy v 2.-4.NP a zvýšenie počtn apartmánov z 12 na 13; 
zmenšenie pôdorysnej plochy 4,NP v prospech plochy terasy na severozápadnej a severovýchodnej fasáde; 
zmena výšky sedlovej strešnej konštrukcie (navrhnutá ako manzardový krov so vstavaným 4,NP) a s tým 
súvisiaca zmena celkovej výšky objektn z úrovne +14,00111 na +13,05 m (po najvyšší bod opledlOvania 
atiky); 
úprava vzhľadu fasády súvisiaca so zmenon dispozície (umiestnenie okenných otvorov a tvaru terás), 

Dispozičné riešenie a vybavenie podlaží po uskutočnení zmien: 
LPP - garáž (6 parkovacích miest), Sx sklad, priestory technického vybavenia 
I,NP - Zx garáž (6+2 parkovacích miest) 

2.NF 
3 ,NF 
4.NF 

- kancel ária správy s príslušenstvom 
- kotohla, sklad, šatiía 
- 6x apartmán (1 x 2 izbový, Sx 1 izbový) 
- 4x apartmán (2x 2 izbový, 2 x 1 izbový) 
- 3x apattmán (Ix 3 izbový, I x Z izbový, Ix 1 izbový) 

Plošné ukazovatele po uskutočnení zmien: 
Objekt je nskutočnený v p6dorysnom tvare jestvujúceho pozemku parc,č. 1464/7 v k.ú, Staré Mesto so 
zachovaním zastavanej plochy pôvodného objektu skladu (kotolne) súp,č. n05. 

Pôdorysné rozmery v úrovn i I.NP: 
Celková zastavaná plocha objektu: 
Celková úžitková plocha objektu: 

I.PP: 
Celková úžitková plocha (bez terasy): 
- plocha parkovania: 
- sklady: 

LNF: 
Celková úžitková plocha: 
- plocha parkovania: 
- plocha administratívy: 
- sklady, šatne: 

2.NF: 
Celková úžitková plocha (bez balkónov): 
- plocha ubytovania: 

3 ,NI': 
Celková úžitková plocha (bez balkóna a terasy): 
- plocha ubytovania: 

4.NP: 
Celková úžitková plocha (bez terás): 
- plocha ubytovania: 

11,20 m x 29,10 m 
349,00 m2 

1611,80 m' 

265,65 m' 
178,32 ml 
67,28 m' 

277,38 m' 
182,80 m' 
22,24 m' 
44,62 m' 

263,09 m2 

218,02 m2 

258,22 m' 
219,35 m' 

197,59 m' 
174,37 m' 

Napojenie /la roz.ody inžinierskych sietí: , 
zmena zdroja tepla - vybudovanie vlastnej plynovej kotolne pre vykurovanie a prípravu nN v I.NP 
objektu s vyvedením spalín z dvoch kotlov Viessmann Vitodens 200-W nerezovým dymovodom po fasáde 
objektu; 
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upustenie od realizácie "pravy rozvodu plynu v rozsahu Jlovoleného objektu SO 02 Prekládka trasy plynu; 
napojenie na areálové rozvody elektriny. vody a kanalizácie - ostáva bez zmeny. 

Dopravllé napojenie a statickií doprava: 
dopravné napojenie na ulicu Partizánska po jestvujúcich areálových spevnených plochách a vjazdoch
ostáva bez zmeny 
parkovanie pre 14 osobných automobilov je zabezpečené v troch garážach v LPP a LNP objektu. 

Ked'že nepovolená zmena rozostavanej stavby je úplne dokončená, neurčnje stavebný Ílrad podmienl{v 
na jej uskutočnenie. 

V konaní vo veci povolenia predmetnej zmeny rozostavanej stavby neboli uplatnené žiadne námietky ani 
pripomienky. Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné, určené podmienky boli splnené. 

Súčasne sa týmto rozhodnutím v zmysle § 82 stavebného zákona v spojení s § 20 vyhlášh.'Y č. 453/2000 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona navrhovateľovi PODPORA, družstvo pre 
sociálny a teclmic1:ý rozvoj, so sídlom Vajnorská 137, P.O.BOX 28, 830 OO Bratislava, na základe návrhu 
zo dňa 22.8.2011 

povol'uje užívanie 

zmeny dokončenej stavby s názvom: 

"Ubytovacie zariadenie pre zamestnancov Evanjelického domu starostlivosti" 
(ďalej len "stavba"), 

súpisné číslo: 
miesto stavby: 
l1a pozemku: 
v katastrálnom území: 

7205 
Partizánska ulica č. 2 v Bratislave 
registra "C" parc.č. 1464n 
Staré Mesto 

v rozsahu stavebného objektu: SO Ol Ubytovacie zariadenie, 

podľa projektovej dokumentácie overenej v konaní o dodatočnom povolení zmeny rozostavanej stavby 
spojenom s kolaudačným konaním. 

Doba trvania stavby: trvalá 
Účel stavby: prechodné ubytovanie, administratíva, parlwvanie motorových vozidiel 

Podľa zamerania skutočrrého stavu nového objektu na pozemku parc.č. 146417, vyhotovené11O Ing. Slavomírom 
Hitkom - Slavomír HITKA geodetické práce, so sídlom Bebravská 5, 821 07 Bratislava, zo dtla 12.112012, je 
uskutočnená zmena dokončenej stavby - objekt SO O l Ubytovacíe zariadenie, postavený na mieste pôvodnej 
kotolne v dovolenej odchýlke O-IO cm, bez zmeny polohy. 

Technické parametre a kapacity kolaudovanej stavby: 

Celková zastavaná plocha objektu: 
Celková úžitková plocha objektu: 

plocha administratívy: 
- plocha parkovania: 

pľÍestOly na prechodné ubytovanie (apartmány): 
- plocha skladov a šatní: 

Celkový počet apartmánov: 
Izbovitosť: lx3-izbový, 4x2-izbový, 8xl -izbový 
Počet parkovacích miest v garážach: 

349,00 m' 
1611,80 m' 
22,24 m' 
361,l2 m' 
611,74m' 
111,90m' 

13 

14 
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Plošflé údaje ajJartnuílloJl; 
2.NP: 
A (l-izb.): 
B (l-izb.): 
C (I-izb.): 
D (l-izb.): 
E (I-izb.): 
F (2-izb.): 

3.NP: 
G (2-izb.): 
H (l-izb.): 
l (l-izb.): 
J (2-izb.): 

4.NP: 
K (2-izb.): 
L (l-izb.): 
M (3-izb.): 

56,72 m' + balkón 0,99 n/ 
25,91 nl 
27,79 nľ 
28,82 m' 
32,55 nľ 
46,23 m' 

64,70 m' + balkón 0,99 m' 
40,02 m' 
39,89 m' 
74,77 m' + terasa 15,25 m2 

47,41 m' + terasy 20,05 m' 
2 ' 34,23 m + terasa 7,25 nr 

92,73 m2 + terasy 33,14 m' 

OsobJlý vý/'a": typ: Schindler 3300 675 TL 90, výr. č. 10567354, rok výroby 20 II 
Nosnosť: 675 kg 
Menovitá rýchlosť: 1,0 m/S 
Zdvih: 11,74 nl 

Počet staníc/nástupísk: 5/5 

Stavebný úrad určuje pre užívanie podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky: 
1. Stavbu možno užívať len na účel určený stavebným povolením a týmto kolaudačným rozhodnutím. Každá 

zmena v užívaní, spočívajúca v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene 
spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo 
životné prostredie, vyžaduje rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby (§85 stavebnéllO 
zákona). 

2. Stavba sa môže užívať na povolený účel až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a príslušné rozhoduutia 

uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri 
odstránení stavebnému úradu (§!O3 stavebuého zákona). 

4. Vlastník stavby je povinný v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a príslušnými 
rozhodnutiami (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave 
tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiamych a hygienických závad, aby nedochádzalo kjej 
znehodnoteniu a aby sa čo najviac predížilajej uŽÍvatel'nosť (§86 stavebného zákona). 

5. Počas užívania stavby musia byť stále dodržiavané platné predpisy týkajúce sa ochrany životného 
prostredia, zdravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany. 

6. Vlastnik stavby je povinný počas jej užívania v pluej miere plnit' podmienky uvedené v stanoviskách 
dotknutých orgánov: 

• Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie životného prostredia: č. MAGS OZP 53655/2012/4 I 9248/Si zo dňa 
23.11.2012 - súhlas na dodatočné povolenie a prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia v rámci 
predmetnej stavby: 
prevádzkovať plynové kotly v súlade s technicko-prevádzkovým i podmienkami výrobcu. Vykonávať 
pravidelnú kontrolu kotlov podl'a zákona č. 17/2007 Z.z., čistenie a kontrolu komína podľa vyhlášky MV 
SR č. 40112007 Z.z.; 
oznámiť, v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 40111998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, každoročne 
do 15. februára na Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy úplné a pravdivé údaje o zdroji znečisľovania, 
potrebné pre určenie výšky poplatku podľa skutočnosti uplynulého roka; 
viesť prevádzkovú evidenciu s uvedením technicko-prevádzkových parametrov a teclmicko-organizačllých 
opatreni na zabezpečenie ochrany ovzduš.ia a o spotrebe palív, používaných v prevádzke; 
tunajšiemu úradu všetky zmeny súvisiace s prevádzkou tepelného zdroja. 
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• Obvodný Úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ...QQj;>adového hospodárstva: č. 
ZPH120 I 2/07807/lfKOK zo dňa 14.11.2012: 
ak bude prevádzkou ~bj"ektu vznikať viac ako 100 kg nebezpečných odpadov za rok, je pôvodca odpadov 
povinný požiadať OU ZP o udelenie súhhlSU na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pod!'a § 7 ods. 1 
písm. g) zákona o odpadoch. 

Pri miestnom zisťovaní v konaní vo veci dodatočného povolenia zllleny rozostavanej stavby spojenom 
s kolaudáciou neboli na stavbe zistené žiadne nedostatky. Stavba bola dokončená a odovzdaná bez závad a 
nedorobkov, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb, a ktoré by bránili riadnemu a bezpečnému 
užívaniu stavby na určený účel. 
Účastníci konania neuplatnili žiadne pripomienky ani námietky, týkajúce sa povolenia užívania zmeny 
dokončenej stavby. Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné, ani protichodné. 

Stavebníkovi sa súčasne predpisuje podľa položky 60 písm. g), 61 a 62a písm. a) zákona č. 14511995 Z. z. 
v znení neskorších noviel správny poplatok vo výške 298,00 € (slovom dvestodeväťdesiatosem eur), ktOlÝ bol 
uhradený v pokladni MÚ pred vydaním tohto rozhodnutia. 

Odôvodnenie 

Dňa 22.8.2011 podal právny nástupca stavebníka - PODPORA, družstvo pre sociálny a technický rozvoj, so 
sídlom Vajnorská 137, P.O.BOX 28, 830 OO Bratislava, tlln,yšiemu stavebnému úradu návrh na kolaudáciu 
časti zmeny dokončenej stavby s názvom: "Ubytovacie zariadenie pre zamestnancov Evaqjelického domu 
starostlivosti" objekt so súpisným číslom 7205, uskutočnenej na ulici Partizánska 2 v Bratislave na pozemku 
registra "C" parc.č. 1464f7 v k.ú. Staré Mesto, v rozsalw stavebného objektu: SO Ol Ubytovacie zariadenie. 
Dňom podania bolo začaté kolaudačné konanie. 

Listom Č. 10330/4024f2011JSTAJBud zo dňa 2.11.2011 stavebný úrad oznámil známym účastníkom 
konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dlla 22.! 1.2011, z ktorého bol spísaný protokoL Pri miestnom 
zisťovaní stavebný úrad zistil, že stavba je uskutočnená v rozpore so stavebným povolením, ktoré bolo vydané 
diía 2.9.2008 pod Č. SU-2008/31656f39098-Gfl23-Bu a právoplatné 13 .10.2008. 

Na základe uvedeného dňa 13.12.2011 podal stavebník žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred 
dokončením, vrátane projektovej dokumentácie, ktoru postupne doplnil o doklady o prerokovaní s dotknutými 
orgánmi, ktorých záujmy sú uskutočnenou nepovolenou zmenou stavby dotknuté. Uvedeným dňom bolo začaté 
v zmysle § 88 ods. 1 písm. b) a § 8Ba stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby uskutočnenej 
v rozpore so stavebným povolením. 

Podľa § 88 ods.] písm. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby 
postavenej bez stal'ebného povolenia alebo v rozpore s nim alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu 
podľa § 57 ods.2 pri stavbách, ktoré treba ohlási!; odstránenie sa nenariadi iba v prípadoch keď dodatočné 
povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými zmifmami. 

Podľa § 88a ods. ] stavebného zákona ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného 
povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej 
lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými t)ímto 
zákonom, nqjmä s cieľmi a zámermi územného plánovania. a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez 
právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými 
záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní. 

Podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona v rozhodnutí o dodatočnom povolení stm,by stm'ebný úrad dodatočne 
povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej 
stavby. 

Podľa § 88a ods. 7 stavebného zákona na konanie o dodatočnom povoleni stavby sa primerane vzťahujú 
ustanovenia § 58 až 66. 

Podla § 88a ods. 9 stavebného zákona s konaním o dodatočnom povolení stavby, ktoráje už dokončená, môže 
stm'ebný úrad spojiť kolaudačné konanie. 

\ 
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'Vzhl'adoIn na to, že predmetná stavba bola už dokončená, stavebný úrad zmysle § 88a ods. 9 stavebného zákona 
spoj il konanie o dodatočnom povolení stavby uskutočnenej v rozpore so stavebným povolením s kolaudačným 
konaním, začatým na základe návrhu zo dlla 22.8.201 L Uvedenú skutočnosť dlla 24.10.2012 listom č. 
1008/4321 2/20 l 2/STA/IJam oznámil účastníkom konania a dotknutým orgáoom a súčasne za (,čelom 

preverenia skutočného stavu veci nariadil nové ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Miestne 
zisťovanie sa uskutočnilo dlla IS .11.2012, z ktoréllO bol spísaný protokol. Staveboý úrad po preskúmaní 
dokladov predložených s návrhom a pri ústnom konaní, ako aj miestnym zisťovaním zistil, že predmetná stavba 
je úplne dokončená a uskutočnená podľa predloženej dokumentácie skutočného vyhotovenia z novembra 201 I, 
bez ďalších zmien. 

Podľa § 62 stavebného zákona - v stavebnom konani stavebný úrad preskúma nqjmä: 
aj či dokumentácia spÍiía zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo poc/mienk)! územného 

rozhodnutia, 
b) či dokumentácia sphia požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovsetkým ochrany životného 

prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 
ustanoveným 0'lI1to zákonom a osobitnými predpismi. 

Stavebný úrad v konaní o dodatočnom povolení zmeny rozostavanej stavby spojenom s kolaudačným konaním 
preskúmal v súčinnosti s dotknutými orgánmi predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a § 88a 
stavebného zákona, pričom zistil, že nepovolená zmena stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami 
chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi Ílzemného plánovania a osobitnými predpismi. 

Vzhľadom na to, že v konaní nebol zistený rozpor stavby s verejnými zálýmami, pričom za verejný 
záujem možno považovať požiadavky definované v platných a účinných právnych normách regulujúcich 
pravidlá pri umiestňovaní, povoľovaní a užívaní stavieb, nie je možné aplikovať prvú časť vety v § 88 ods.l 
písm. b) stavebného zákona (stavebni úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby postavenej bez 
stavebného povolenia alebo v rozpore S ním alebo bez pisomného oznámenia stavebného úradu pri stavbách 
ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prEpadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je 
v rozpore s verejnými zázljmami) a nariadiť odstránenie zmeny rozostavanej stavby. 

Vzhľadom na rozsah zmien oproti overenej dokumentácii boli k dodatočnému povoleniu zmeny rozostavanej 
stavby predložené tieto doklady: 

výpis LV Č. 8273 
súhlas vlastníka pozemkov parc. č. 1464/8 a 1464/7 v k.ú. Staré Mesto s uskutočnenými zmenami oproti 
overenej dokumentácii a s kolaudáciou stavby - zapísaný do protokolu pri miestnom zisťovaní dňa 
15.11.2012; 
dohoda s vlastníkolU pozemkov parc.č. 1464/8 a 1464/7 v k.u. Staré Mesto zo diía 5.12.2012 o uprave 
vzťahov počas prevádzky objektu "Ubytovacie zariadenie pre 7""mestnancov Evanjelického domu 
starostlivosti" a dohoda o využívaní areálových rozvodov médií (plyn, elektrina, kanalizácia) a súhlas 
s využívaním prístupovej komunikácie; 
statické posúdenie zmeny stavby pred dokončením (vypracoval Ing. Vladimír Kohút - PRODIS plus s.r.o., 
Račianska 71, 831 02 Bratislava) z novembra 20 ll; 
riešenie požiarnej bezpečnosti (vypracovala Ing. Barbora Voštiarová - B-PROJEKT, so sídlom Školská 
302/27,972 Ol Bojnice), z mája 2011; 
výpočet potreby odstavných a parkovacích stojísk (vypracoval Ing. Martin Uličný, so sídlom Roľnícka 43, 
03101 Bratislava) z novembra 2012; 
2 x projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením a projekt skutočného vyhotovenia - časť 
Architektúra; 
doklad o zaplatení správneho poplatku zo dňa 31.1 0.20 l O. 

Stavebník so žiadosťou o dodatočné povolenie zmeny rozostavanej stavby stavebnému úradu predložil 
stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa k nepovolenej zmene rozostavanej stavby vyjadrili kladne: 
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave: stanovisko k zmene stavby pred 

dokončením Č. ORHZ-BA2-4041/2011 zo dáa 22.12.201 I; 
• Regionálny Úrad verejného zdravotníctva Bratislava. hlavné mesto: stanovisko Č. HŽP1l9974/2011 zo dňa 

24.1.2012; 
• Krajský t>amiatkoyý úrad Bratislava: záväzné stanovisko Č. BA-2012/1234-2/4615/HOR zo dňa 12.7.2012. 
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Stavebný úrad posúdil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných 
osobitnýnú predpismi a zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického 
vybavenia. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov boli splnené. Predložená projektová 
dokumentácia stavby spílla všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu kOHania 
nezistil dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu zmeny rozostavanej stavby. 

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia navrhovatel' predložil: zápis o odovzclaní a prevzatí časti stavby zo dlla 
15.8.20 ll, zameranie skutočného stavu zo dúa 12.11.2012, doklady preukazlgúce výsledky predpísaných 
skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických noriem - správu o odbornej prehliadke a odbomej 
skúške eJ. zariadenia a bleskozvodu, protokol o kusovej skúške rozvádzača, správa z odbornej skúšky - revízii 
plynového zariadenia, zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia, zápis o napustení plynu a 
odvzdušnení plynovodU, potvrdenie o preskúšaní komína, protokol o tlakovej a tesnostnej skúške kanalizácie, 
vodovodu a UK, záznam o vykonaní vykurovacej skúšky UK, výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, 
protokol z merania hluku z prevádzky kotolne, inšpekčnú správu a celtifiká! o overení zhody výťahu, záznam o 
odovzdaní a prevzatí diela (sekcionálne brány), doklady o likvidácií stavebného odpadu, certifikáty preukázania 
zhody stavebnýcl1 výrobkov a ostatné požadované doklady. 

Stanoviská dotknutých orgánov k vydaniu kolaudačného rozhodnutia boli stavebnému úradu doručené písomne. 
K povoleniu užívania stavby sa kladne vyjadrili: 
• Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie životného prostredia: č. MAGS OZP 53655/201214 l 92481Si zo dňa 

23 .1/.20 12 - súhlas na dodatočné povolenie a prevádzku stavby maléllo zdroja znečisťovania ovzdušia, 
realizovaného v rámci predmetnej stavby; 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto: záväzné stanovisko Č. HŽPfl7487f2012 
zo dňa 16.11.2012; 

• Obvodný úrad životného prosh~edia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva: stanovisko č. 

ZPHf20 l 2f07807fIfKOK zo dúa 14.11.2012; 
• Inšpektorát práce Bratislava: záväzné stanovisko Č. IBA·61·28-2~2/ZS·C22,23- II zo dňa 18.9.2012; 
• Hasičský a záchranný Útvar hlavného mesta SR Bratislavv: stanovisko na účely kolaudácie stavby: č. KRHZ

BA-HZUB6-3547/2012-001 zodúa 20.11.2012. 

V uskutočnenom konaní o dodatočnom povolení zmeny rozostavanej stavby spojenom s kolaudáciou stavebný 
úrad v súčinnosti s dotknutými orgánmi a na podklade ich vyjadrení podľa osobitných predpisov preskúmal 
žiadosť a priložené doklady v zmysle ustanovení §§ 62, 64 ods.l a §§88 ods.1 písm. bl a §88a ods. 7) a 9) 
stavebnéllO zákona, pričom neboli zistené také skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by preukazovali rozpor 
existencie nepovolenej zmeny rozostavanej stavby s verejnými záujmami, ani ohrozenie práv a právom 
chránených záujmov dotknutých účastníkov konania. 

Pri miestnom zisťovaní v konaní neboli zistené žiadne závady ani nedostatky, ktoré by bezprostredne 
ohrozovali bezpečnosť a zdravie ľudí a životné prostredie a bránili by bezpečnému užívaniu predmetnej zmeny 
dokončenej stavby. Účastníci konania neuplatnili k užívaniu stavby žiadne pripomienky ani námietky. Stavebný 
úrad v uskutočnenom konaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného povolenia zmeny 
rozostavanej stavby a povolenia na užívanie predmetnej stavby. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie na tun'\išom stavebnom úrade, ktorý 
rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dúa jeho oznámenia (doručenia). Ak tunajší stavebný úrad sám 
nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Krajský stavebný úrad v Bratislave. 

Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je 
možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení O!l.či",nsk~110 súdneho poriadku. 

li~i:j~;~:}~;~~~~\ ---I 7! I 
lf ',E~;:\ i ~I ~ fi.', 
\. \ ~ ... ~~. -! . ľhDr. Tatiana Rosova 
'\ v .. ~ ..... / ",. / starostka mestskej časti 

, '~'::,'~~~~::in",~~~~~:;/ 
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Doručí sa: 
- účastníkom !wIll1l1in: (doručenky) 
l. PODPORA, družstvo pre sociálny a technický rozvoj, Vqjnorská 137, P.O.BOX 28,830 OO Bratislava 
2. KLC SLOVAKIA 1. s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava 
3. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava, dcérocirkev Legionárska 

Legionárska 6, 811 03 Bratislava 
4. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava, dcérocirkev .Dúbravka, 

Schneidera - Trnavského 2, 841 O l Bratislava 
Bratislava 

5. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 
- oddelenie správy nehnuteľností 

6. projektant: Ing. arch. Martin Simonides, Heydukova 27,81108 Bratislava 
7. projektant: Ing. arch. Martin Lichardus - ART 3D, s.r.o., Holubyho lIB, 811 03 Bratislava 

- dotknutým orgánom 
8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.l, 814 99 Bratislava 

- oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
9. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.!, 814 99 Bratislava 

- oddelenie životného prostredia 
IO. Obvodný (Ifad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2,84233 Bratislava 4 

- odbor odpadového hospodárstva 
ll. Hasičský a záchranný útvar hl. Ul. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
13. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
14. RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, 81101 Bratislava 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAV A -' STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

MENO A PRIEZVISKO POSLAl'fCA (interpelujúceho) ................................................... . 
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V Bratislave, dňa .~~.3,~}9.~ .. 2 ........... . 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r.rf:lr.r 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo 
7180/43079/2013/KST/Hru 

Vybavujellínka 
Hruška Vladimír/ 

Príloha č. 2 

Bratislava 
7.10.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci 
odpredaja podielu pre nájomcova polovičných vlastníkov na Okánikovej ulici Č. 1-3. K Vašej 
interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko: 

Podľa čl. 9 ods. 6 písm. m) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v znení neskorších 
dodatkov primátor udeľuje predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
zvereného do správy mestskej časti. V priebiehajúcich dňoch pošle Mestska časť Staré Mesto žiadosť 
o súhlas primátora s prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku na Okánikovej ulici Č. 1-3. Týmto 
súhlasom je podmienený jeho odpredaj. Následne až po udelení súhlasu primátora bude možné 
pripraviť predmetný materiá! na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

S úctou 

PhDr. Tla~a lS6vá 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246277, fax: (+421 2) 52920003 
e~mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r,pITfr,p 

~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146119 
811 08 Bratislava 

Váš list číslolzo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo 
7180143031120131KSTIHru 

Vybavuje/linka 
Hruška Vladimlrl 

Príloha č. 3 

Bratislava 
7.10.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci odpílenia konára 
organizátormi festivalu Cirkul-art. K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko: 

Mestská časť-Staré Mesto a Nezisková orgánizácia NEO (organizátor podujatia Cirkul-art) majú spolu 
uzavretú zmluvu o spolupráci Č. 200/2013. Túto zmluvu uzavreli aj na základe odporúčacieho stanoviska 
Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie Miestneho zastupiteľstva a mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto zo dňa 14.11. 2012. 

Podľa čl. 3 ods. 8 písm. i) zmluvy je partner povinný zabezpečiť starostlivosť o zeleň ajej údržbu. Podľa čl. 
14 a 1 S zmluvy je partner povinný v priestoroch záhrady chrániť stromy pred mechanickým poškodením; na 
mladé stromy (s priemerom kmeľía menším ako 10 cm), ani medzi ne nesmie umiestňovať žiadne zariadenia, 
ani inštalovať iné objekty a je povinný vhodným spôsobom zabrániť násilnému zaťažovaniu stromov 
konštrukciami alebo upevňovaním lán alebo iných zariadení. Partner zodpovedá za všetku škodu, ktorú 
spôsobí, ako aj za škodu spôsobenú treťou osobou v priestoroch záhrady. 

Odpílenie konára sa stalo bez vedomia a bez súhlasu Mestskej časti-Staré Mesto, ako aj za neprítomnosti 
hlavného organizátora. Uvedené konanie vykonal zamestnanec firmy, ktorú si organizátor prenajal na stavbu 
stanov. Odpílením konára partner porušil podmienky zmluvy, čo namieste riešili naši zamestnanc~ a to tým, 
že mu zabránili v ďalšom konaní ako aj tým, že mu na mieste udelili pokutu v blokovom konaní vo výške 30€. 
Pokuta udelená v blokovom konaní prevyšovala niekoľkonásobne spôsobenú škodu. Rovnako bol aj 
organizátor festivalu poučený, aby sa podobné konanie v budúcnosti neopakovalo. Ak by sa opakovalo 
podobné konanie v budúcnosti bude mu možné udeliť vyššiu pokutu resp. nemusíme uzavrieť s partnerom 
podujatia zmluvu o spolupráci na ďalší rok. 

S úctou 77/( 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 5924 6277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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Mestská časť Bratíslava-Staré Mesto 
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~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list číslolzo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo 
44342/2013/KST/Hru 

Vybavuje/linka 
Hruška Vladimlrl 

Príloha č. 4 

Bratislava 
22.10.2013 

. , . na, základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci 
dbdÍŽiáviuiia pracovného času p. Jaškovej. K Vašej interpelácii si Vám dovol'ujem zaslať nasledovné 
stanovisko: 

Pani Mgr. Viera Jašková, ako vedúca oddelenia sociálnych vecí má určený flexibilný 
pracovný čas v zmysle čl. 1 ods. 9 Rozhodnutia starostky č. 42/2011 o určení pracovného času 
zamestnancom organizačných útvarov miestneho úradu a kancelárie starostu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v platnom znení. Spravidla pracuje nad rámec pracovného času uvedeného 
v Kolektívnej zmluve. 

Agenda oddelenia sociálnych vecí je priamo prepojená s agendou Seniorcentra, čo umožňuje 
racionalizáciu práce, zefektívnenie činnosti v Seniorcentre a vytvára finančnú úsporu nákladov na 

,mzde, nakol'ko pani Mgr. Viera Jašková poberá len jeden plat. 

Vymenovanie a odvolanie riaditeľa Seniorcentra má podľa zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo finálnej fáze v kompetencii miestne 
zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 27. marca 2012 
vymenovalo Mgr. Vieru Jaškovú za riaditeľku Seniorcentra. Pani Jašková požiadala mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto o uvoľnenie z pozície riaditeľky Seniorcentra k 1.1.2014. Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto vypísala výberové konanie na uvedenú pozíciu. 

S úctou 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 


