
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratisla~a 

č. 9227/52483/2018/ST A/Kam/G-36 v Bratislave, dňa 6.12.2018 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej 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 (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 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.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 
ods.3 zákona o hlavnom meste, 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 

povoľuje 

stavebníkom: Ing. arch. Lucii Švecovej, Révová 26, Bratislava, Petrovi Vlašičovi, Lešková 4, 
Bratislava, Mannion Thomas James, Dobrovičova 1 O, Bratislava, Svetozárovi Kollárovi, 
Mickiewiczova 14, Bratislava, Mgr. Zuzane Lajčiakovej, Mickiewiczova 14, Bratislava, Ing. Dušanovi 
Stenchlákovi a Alexandre Stenchlákovej, obaja bytom Astrová 8, Bratislava, Ing. Jurajovi Gigacovi, 
PhD. a Ing. Zite Gigacovej, obaja bytom Mickiewiczova 14, Bratislava, Martinovi Hánovi, Drotárska 
cesta 62, Bratislava, PhDr. Ivane Gregorovej, Mickiewiczova 14, Bratislava, MVDr. Ľubošovi 

Stollárovi a RNDr. Ingrid Stollárovej, PhD., obaja Mickiewiczova 14, Bratislava, Lenke Grellnethovej, 
Široká 29, Bratislava, Radoslavovi Tóthovi a Ing. Martine Tóthovej, MBA, obaja bytom Donská 101, 
Bratislava, Eve Englišovej, Ružová dolina 8, Bratislava, Lenke Lofajovej, Obchodná 9, Bratislava, 
Mgr. Miroslavovi Makytovi a Mgr. Márii Makytovej, obaja bytom Alžbetin Dvor 1322, Miloslavov, Sky 
Group Slovakia s.r.o., Nálepkova 7122/28, Piešťany, Martine Spišiakovej, Blaue Kreuz Gasse 10, 
Kittsee, Rakúsko, Natálii Zieglerovej, Kresánková 7 A, Bratislava, zmenu dokončenej stavby - Zmena 
vykurovania bytu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 17, č. 20, č. 25, č. 
26, č. 28, č. 29 a nebytového priestoru č. 9-NP01 v bytovom dome na Mickiewiczovej 14, 
Bratislava, nehnuteľnosť na pozemku pare. č. 8248/1, k. ú. Staré Mesto, spočívajúca v zmene 
vykurovania na elektrické vykurovanie elektrickom kotlom, podľa projektu vypracovaného Ing. Petrom 
Holkom, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3885 * A * 5-3, 05/2017. 

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 

tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu. 

2. Predmetom povolenia je elektrické vykurovanie bytu č. č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 11, č. 
12, č. 13, č. 14, č. 17, č. 20, č. 25, č. 26, č. 28, č. 29 a nebytového priestoru č. 9-NP01. 

3. 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 predÍženie. 



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

5. 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. 

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

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

technických zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku. 
9. Pri realizácii stavby používať stavebné materiály v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z„ 
1 O.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), 
nariadenie č. 5/2014 z 11.3.2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných 
a udržiavacích prácach 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. 

11.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. 

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

13.V zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov je stavebník povinný 
počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách 
a výstavbu zabezpečiť bez porušenia plynulosti a bezpečnosti cestnej a pešej premávky. 

14.V prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie 
na Mickiewiczovej ulici primátora hl. m. SR Bratislavy. 

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

16.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. 

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

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

19.Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov a obce: 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava. rozhodnutie č. KPUBA-2018116698-22167737/MAL zo dňa 
23.8.2018: 
• Každú závažnú zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť 

správnym orgánom. 

Pripomienky účastníkov konania vznesené neboli. 

ODÔVODNENIE 

Stavebníci: Ing. arch. Lucia švecová, Révová 26, Bratislava, Peter Vlašič, Lešková 4, Bratislava, 
Mannion Thomas James, Dobrovičova 1 O, Bratislava, Svetozár Kollár, Mickiewiczova 14, Bratislava, 
Mgr. Zuzana Lajčiaková, Mickiewiczova 14, Bratislava, Ing. Dušan Stenchlák, a Alexandra 
Stenchláková, obaja bytom Astrová 8, Bratislava, Ing. Juraj Gigac, PhD. a Ing. Zita Gigacová, obaja 
bytom Mickiewiczova 14, Bratislava, Martin Hán, Drotárska cesta 62, Bratislava, PhDr. Ivana Gregorová, 
Mickiewiczova 14, Bratislava, MVDr. Ľuboš Stollár a RNDr. Ingrid Stollárová, PhD., obaja Mickiewiczova 
14, Bratislava, Lenka Grellnethová, Široká 29, Bratislava, Radoslav Tóth a Ing. Martina Tóthová, MBA, 
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obaja bytom Donská 101, Bratislava, Eva Englišová, Ružová dolina 8, Bratislava, Lenka Lofajová, 
Obchodná 9, Bratislava, Mgr. Miroslav Makyta a Mgr. Mária Makytová, obaja bytom Alžbetin Dvor 1322, 
Miloslavov, Sky Group Slovakia s.r.o. , Nálepkova 7122/28, Piešťany , Martina Spišiaková, Blaue Kreuz 
Gasse 1 O, Kittsee, Rakúsko a Natália Zieglerová, Kresánková 7 A, Bratislava, podali dňa 5.9.2018 na 
stavebný úrad návrh na začatie konania vo veci povolenia zmeny dokončenej stavby - Zmena 
vykurovania bytu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 17, č. 20, č. 25, č. 26, č . 
28, č . 29 a nebytového priestoru č. 9-NP01 v bytovom dome na Mickiewiczovej 14, Bratislava, 
nehnuteľnosť na pozemku pare. č. 8248/1, k. ú. Staré Mesto. 

Stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 1 a 4 (stavba s veľkým počtom účastníkov konania) 
stavebného zákona oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného 
konania o povolení zmeny dokončenej stavby listom č. 9227/46950/2018/STNKam zo dňa 2.11.2018 
a na prerokovanie predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovan ím, 

ktoré sa konalo 3.11.2018. 
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. 

Dokumentácia stavby spÍňa 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. HZUBA3-2018/002143-002 zo dňa 30.8.2018 

a HZUBA3-2018/001839 zo dňa 25.7.2018 
• Západoslovenská distribučná, a. s., stanovisko zo dňa 13.7.2018, 21.8.2018 

K žiadosti boli predložené tieto ďalšie doklady: 
Výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva č. 8139 
Kópia katastrálnej mapy 

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

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

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ 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. 

Prílohy: overený projekt stavby + štítok 
Poplatok: 100 €zaplatený bankovým prevodom 
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Doručí sa: 
účastníci konania - verejnou vyhláškou 
1. Ing. arch. Lucia Švecová, Révová 26, Bratislava 
2. Peter Vlašič, Lešková 4, Bratislava 
3. Mannion Thomas James, Dobrovičova 1 O, Bratislava 
4. Svetozár Kollár, Mickiewiczova 14, Bratislava 
5. Mgr. Zuzana Lajčiaková , Mickiewiczova 14, Bratislava 
6. Ing. Dušan Stenchlák, Astrová 8, Bratislava 
7. Alexandra Stenchláková, Astrová 8, Bratislava 
8. Ing. Juraj Gigac, PhD., Mickiewiczova 14, Bratislava 
9. Ing. Zita Gigacová, Mickiewiczova 14, Bratislava 
1 O.Martin Hán, Drotárska cesta 62, Bratislava 
11. PhDr. Ivana Gregorová, Mickiewiczova 14, Bratislava 
12.MVDr. Ľuboš Stollár , Mickiewiczova 14, Bratislava 
13.RNDr. Ingrid Stollárová, PhD., Mickiewiczova 14, Bratislava 
14.Lenka Grellnethová, Široká 29, Bratislava 
15.RadoslavTóth, Donská 101 , Bratislava 
16.lng. Martina Tóthová, MBA, Donská 101 , Bratislava 
17.Eva Englišová, Ružová dolina 8, Bratislava 
18. Lenka Lofajová, Obchodná 9, Bratislava 
19.Mgr. Miroslav Makyta, Alžbetin Dvor 1322, Miloslavov, 
20.Mgr. Mária Makytová, Alžbetin Dvor 1322, Miloslavov, 
21 .Sky Group Slovakia s.r.o., Nálepkova 7122/28, Piešťany , 
22.Martina Spišiaková, Blaue Kreuz Gasse 10, Kittsee, Rakúsko 
23.Natália Zieglerová, Kresánková 7A, Bratislava 
24.lng. Peter Holko, Viveca s.r.o., Lónyaiová 5, 851 10 Bratislava 
25.Vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľnosti (stavby a pozemku) pare. č . 8248/1 k. ú. 

Staré Mesto 

Na vedomie: 

26.Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava 
27. KPÚ v Bratislave, Lešková 17, Bratislava 
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