
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 

Číslo záznamu: 6558/51776/2018/STA/Kil-H/128 V Bratislave, 16.01.2019 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 377/ 1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa Čl. 67 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v zmysle§ 46 a 47 zákona č.7111967 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 podľa § 82 ods. 1, 2 stavebného zákona ako aj podľa § 20 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa príslušných ustanovení správneho 
poriadku 

stavby: 

miesto stavby: 

stavebník: 

povoľuje užívanie 

„Nadstavba a prístavba objektu - bytový dom na Konventnej ulici č. 5 v 
Bratislave", bytová jednotka č. DSK (ďalej len „stavba") 
Konventná ul. č. 5 
súp.č. 623, na pozemku register "C'1 pare. č. 3222/5,6 (pôvodne pozemok pare. 
č. 3222) v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 
Feiglerov dom, a.s., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava 

Pre umiestnenie predmetnej časti stavby bolo Mestskou časťou Bratislava - Ružinov vydané 
rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. SÚ-2009/21577/6495-3/Hor/Pix zo dňa 17.06.2009, 
právoplatné 30.07.2009, rozhodnutie o predÍžení platnosti územného rozhodnutia č. SÚ/CS 
1575/2011/5/Pix zo dňa 19.04.2011, právoplatné dňa 17.06.2011 a rozhodnutie opredÍžení 
platnosti územného rozhodnutia č. SÚ/CS 10042/2013/3/JCU zo dňa 18.07.2013. Následne bolo 
Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto vydané stavebné povolenie č. 59 1142341/2014/STA/Ors 
zo dňa 29.09.2014, právoplatné dňa 04.11.2014 a stavebné povolenie Okresného úradu Bratislava, 
odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2016/31872/KVJ zo dňa 12.04.2016, 
právoplatné dňa 02.05.2016, ktorým sa mení a dopÍňa rozhodnutie Mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto č. 591/42341/2014/STA/Ors zo dňa 29.09.2014, právoplatné dňa 04.11.2014. Pre 
trvalé užívanie stavby, s yylúčením bytovej jednotky č. D5K, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie 
č. 2220/22074/2017/STA/Kil-H/44 zo dňa 16.05.2017, právoplatného dňa 06.06.2017. 

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

1. Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím až po nadobudnutí 
právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší stavebný úrad. Zmeny účelu 
užívania stavby, ktoré spočívajú 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, vyžadujú rozhodnutie 
stavebného úradu o zmene v užívaní stavby(§ 85 stavebného zákona). 

2. Stavba sa povoľuje na trvalé užívanie. 
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po 

celý čas jej užívania. Pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdáva novému nadobúdateľovi 
a pri odstránení stavebnému úradu. 

4. Vlastník stavby je povinný udržiavať ju v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo 
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu 
a aby sa čo najviac predÍžila jej užívateľnosť. 

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

6. Vlastník stavby je oprávnený využívať terasu, umiestnenú na streche bytového domu 
Konventná 5 v Bratislave, na základe súhlasu v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Účastníci konania neuplatnili v konaní voči vydaniu kolaudačného rozhodnutia námietky. 

ODÔVODNENIE 

Dňa 31.01.2018, bol tunajšiemu stavebnému úradu doručený návrh stavebníka spol. Feiglerov 
dom, a.s., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava, na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: 
„Nadstavba a prístavba objektu - bytová jednotka č. D5K", uskutočňovanej na pozemkoch 
parcelné číslo 3222/5,6 (pôvodne pozemok pare. č. 3222) v katastrálnom území Staré Mesto 
v Bratislave. Dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie. 

Pre umiestnenie predmetnej časti stavby bolo Mestskou časťou Bratislava - Ružinov vydané 
rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. SÚ-2009/21577/6495-3/Hor/Pix zo dňa 17.06.2009, 
právoplatné 30.07.2009, rozhodnutie o predÍžení platnosti územného rozhodnutia č. SQ!CS 
1575/2011/5/Pix zo dňa 19.04.2011, právoplatné dňa 17.06.2011 a rozhodnutie opredlžení 
platnosti územného rozhodnutia č. SÚ/CS 10042/2013/3/JCU zo dňa 18.07.2013. Následne bolo 
Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto vydané stavebné povolenie č. 591/42341/2014/ST A/Ors 
zo dňa 29.09.2014, právoplatné dňa 04.11.2014 a stavebné povolenie Okresného úradu Bratislava, 
odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2016/3 1872/KVJ zo dňa 12.04.2016, 
právoplatné dňa 02.05.2016, ktorým sa mení a dopÍňa rozhodnutie Mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto č. 591/42341/2014/STA/Ors zo dňa 29.09.2014, právoplatné dňa 04.1 1.2014. Pre 
trvalé užívanie stavby, s vylúčením bytovej jednotky č. D5K, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie 
č. 2220/22074/2017/STA/Kil-H/44 zo dňa 16.05.2017, právoplatného dňa 06.06.2017. 

Listom č. 6558/16570/2018/STA/Kil zo dňa 12.04.2018 stavebný úrad oznámil začatie 

kolaudačného konania podľa ustanovenia § 80 stavebného zákona účastníkom konania 
a dotknutým orgánom a súčasne za účelom preverenia skutočného stavu veci určil ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.05.2018. 

Nakoľko pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli na stavbe zistené 
závady brániace užívaniu stavby a stavebník nepredložil všetky doklady potrebné k vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia, stavebný úrad prerušil konanie rozhodnutím č. 

6558/25123/2018/ST A/Kil/L-56 zo dňa 04.06.2018 a vyzval stavebníka, aby v stanovenej lehote 
návrh doplnil a odstránil závady brániace užívaniu stavby. 

Stavebník listom zo dňa 13.06.2018 oznámil stavebnému úradu odstránenie závad zistených 
pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a požiadal o pokračovanie v konaní. 
Následne stavebný úrad vykonal kontrolu odstránenia nedostatkov. 

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia sa kladne vyjadrili dotknuté orgány ochraňujúce záujmy 
podľa osobitných predpisov: 
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Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanoviskom č. HZUBA3-
2018/000918-002 zo dňa 15 .05.2018 z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nemal pripomienky 
k vydaniu kolaudačného rozhodnutia a vyjadril sa súhlasne. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava stanoviskom č. HŽP/3912/2018/M zo dňa 
12.07.2018 taktiež nemal pripomienky k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava stanoviskom č. KPUBA~2018/19726-l/80634/BAL zo dňa 
08.10.2018 súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia. 

V kolaudačnom konaní pre vydanie rozhodnutia na užívanie objektu stavby bolo konštatované, 
že stavba bola zrealizovaná v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavebným úradom 
v stavebnom konaní. 

Stavebník v rámci kolaudačného konania predložil doklady potrebné k vydaniu užívacieho 
povolenia (doklady o použití vhodných výrobkoch a iné). 

Účastníci konania neuplatnili k užívaniu stavby žiadne pripomienky ani námietky. Stavebný 
úrad v uskutočnenom konaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia. 

Tunajší úrad po preskúmaní návrhu, po vykonanom ústnom konaní spojenom s miestnym 
zisťovaním, predložení potrebných náležitostí konštatoval, že užívaním stavby nebudú ohrozené 
verejné záujmy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia a života osôb, ako aj životného 
prostredia, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia. 

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 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 
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ana Aufrichtov 
mestskej časti 

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.14511995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení 
neskorších zmien, zaplatený poplatok 25,00 € v pokladni Miestneho úradu m.č.Bratislava - Staré 
Mesto. 

Doručí sa: 
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. 

§ 61 ods.4 stavebného zákona - pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj 
pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad 
upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred 
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konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne 
pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. §-u 61 stavebného zákona. 

§ 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku - doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v 
prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje 
osobitný zákon. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 
dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny 
orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, 

rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 
Miestom obvyklým je úradná tabuľa na internetovej stránke: www.staremesto.sk 

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie 
dňa doručenia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie 
stanovenej lehoty zverejnenia. 

Doručí sa: 
- účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 

• Feiglerov dom, a.s„ Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava 
• Vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a stavieb) v rozsahu: 

Parcely registra „C" v k.ú. Staré Mesto: 
- Vlastníci pozemku a stavby na ňom pare. č. 3222/5,6 kat.úz. Staré Mesto - LV č. 

9980 
- na vedomie: 

1. Feiglerov dom a.s. , Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava 
2. LUSON s.r.o„ Odborárske námestie 6, 811 07 Bratislava 
3. Lacková Jana, Konventná 5, 811 03 Bratislava 
4. Chalupa Ervín, Rosundavägen 4, 133 36 Saltsjobaden, Švédsko 
5. Jana Chalupová, Rosundavägen 4, 133 36 Saltsjobaden, Švédsko 
6. Ing.arch. Borovička Matej, Budovateľská 35, 821 08 Bratislava 
7. Baláž Martin, Pieskovcová 16, 841 07 Bratislava 
8. Husárová Andrea, Landauova 36, 841 01 Bratislava 
9. Dammer Miloš, Panenská 1, 811 03 Bratislava 
1 O. Andrea Dammer, Panenská 1, 811 03 Bratislava 
11. Ing. Gažíková Viera MBA, Nevädzová 6/F, 821 O 1 Bratislava 
12. MPR, spol. s r.o„ Mostová 1356, 034 01 Ružomberok 
13. JUDr. Jánošková Hana, PhD„ Podhájska 3, 949 01 Nitra 
14. Ing. Chovanec Július, Štefana Králika 55, 841 07 Bratislava 
15. MUDr. Helena Chovancová, Štefana Králika 55, 841 07 Bratislava 
16. Kovár Peter, Blumentálska 1 O, 811 07 Bratislava 
17. JUDr. Zimanová Mária, Moyzesova 31, O 19 O 1 Ilava 
18. lng„Šalamon Peter, Konventná 623/5, 811 03 Bratislava 
19. Ing. Lachkovičová Miriam, Paláriková 12, 811 04 Bratislava 
20. Ing. Ziegler Juraj, Paláriková 12, 811 04 Bratislava 
21. Kollár Richard, Lúčna 4, 900 O 1 Modra 
22. Silvia Kollárová, Lúčna 4, 900 O 1 Modra 
23. Kumát Peter, Dlhý Rad 3358/39, 085 01 Bardejov 
24. Kučeravá Petra, Konventná 5, 811 03 Bratislava 
25. Adrian Kučera, Konventná 5, 811 03 Bratislava 
26. Ing. arch. Duška Richard, Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava 
27. Ing. arch. Duška Juraj , Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava 
28. JUDr. Klanduch Peter, PhD„ Okružná cesta 309, 966 11 Tmavá Hora 
29. Mgr. Eva Klanduchová, Okružná cesta 309, 966 11 Tmavá Hora 
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30. RNDr. Farkas Katarína, Konventná 5, 811 03 Bratislava 
31. Jánoška Peter, Podhájska 2786/3, 949 O 1 Nitra 
32. Emilie Gay, Podhájska 2786/3, 949 01 Nitra 
33. Mgr. Fučíková Lenka, Vajanského nábrežie 59/1 7, 81 l 02 Bratislava 
34. Gilhawley Alexandra, Jabloňová 770/l 8A, 949 05 Nitra 
35. MUDr. Pavlíková Alžbeta, Grosslingová 67, 811 09 Bratislava 
36. Mánik Ivan, Kozičova 12, 841 10 Bratislava 
3 7. Jana Mániková, Kozičova 12, 841 1 O Bratislava 
38. Biermannová Jana, Keltská 39, 851 10 Bratislava 

- dotknutým orgánom (na vedomie): 
39. Hlavné mesto SR Bratislava, v zast. JUDr. Ivom Nesrovnalom, Primaciálne nám. l, 814 99 

Bratislava 
40. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
41. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
42. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 

Bratislava 
43 . Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
44. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, referát ochrany prírody a starostlivosti o životné 

prostredie, TU! 
45. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, OH, Tomášikova 46, 832 

05 Bratislava 
46. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 

Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
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