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

č. 3905/ 11792/2020/STA/Jaa/G/l 7 v Bratislave dňa 27. 02. 2020 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 117 ods. (1) zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), 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 súlade s § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), podľa § 66 stavebného zákona, podľa 
§ 1 O vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z." ) vydáva 

stavby 

stavebník 

miesto stavby 

druh stavby 

účel stavby 
účastníci konania 

stavebné povolenie 

Bytový dom Štúrova 13 v Bratislave 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Štúrova 
13 v Bratislave v zastúpení Bytové spoločenstvo Štúrova 13 
Bratislava, Štúrova 13, 811 02 Bratislava, IČO: 42183740 v zastúpení 
Investment solution s.r.o., Karpatská 104/53, 900 33 Marianka, 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo : 112988/B, IČO: 50 415 841 na základe 
plnomocenstva zo dňa 20.08.2018 

Štúrova 13 v Bratislave, súpisné číslo 24, na pozemku registra „C
KN" parcelné číslo 8893/1 v katastrálnom území Staré Mesto 
v Bratislave 

zmena dokončenej stavby 

pozemná stavba - bytová budova - bytový dom 
-Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Štúrova 13 
v Bratislave - stavebník 
-MAPA architekti s .r.o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava -
projektant 
-osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 
a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich 
vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byt' 
stavebným povolením priamo dotknuté. 

Stavba sa nachádza v pamiatkovo chránenom území. 
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Stavebník zaplatil správny poplatok 

- podľa položky č. 60 písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumu 100,-€ 
(slovom: sto eur) dňa 03.07.2019 v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. 

Miestny poplatok za rozvoj 

- súčet podlažných plôch nadzemnej časti stavby (údaj od zodpovedného projektanta) je 
nezmenený. 

Stavba sa povoľuje ako trvalá v rozsahu 

- uskutočnenie zmeny dokončenej pozemnej stavby, bytovej budovy, bytového domu, bytu 
na Štúravej ulici č . 13 v Bratislave, súpisné číslo 24, na pozemku registra „C-KN" parcelné 
číslo 8893/l v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave. Všetky ostatné časti 

a podrobnosti týkajúce sa stavby sú povoľované podľa projektovej dokumentácie overenej 
stavebným úradom, ktorú vypracovala oprávnená osoba, autorizovaný architekt Ing. arch. 
Patrícia Botková, reg. č. 2286AA a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto stavebného 
povolenia. Týmto stavebným povolením sa nepovoľuje žiadna iná zmena dokončenej ako 
stavby, ktorá je uvedená vo výroku rozhodnutia. 

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala 
oprávnená osoba, autorizovaný architekt Ing. arch. Patrícia Botková, reg. č. 2286AA, 
a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto stavebného povolenia. 

2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú 
potvrdí stavebný úrad. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo 

do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Podľa§ 70 stavebného zákona 
stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

3. Podľa § 48 ods. (1) stavebného zákona stavba sa musí uskutočňovať v súlade 
s overeným projektom a stavebným povolením a musí spÍňať základné požiadavky 
na stavby. Bez osobitného povolenia stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť 
od schválenej projektovej dokumentácie. 

4. Stavba musí byt' úplne ukončená do 2 rokov odo dňa jej začatia, pričom pod pojmom 
začatie stavby sa nepovažujú „tzv." prípravné práce, napr. osadenie staveniskového 
oplotenia, zhrnutie kultúrnej vrstvy pôdy (ornice), vytýčenie stavby a pod .. 

5. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označiť 
štítkom „Stavba povolená" s týmito údajmi: 
a) označenie stavby, 
b) označenie stavebníka, 
c) kto stavbu uskutočňuje, 
d) kto a kedy stavbu povolil, 
e) termín začatia a ukončenia stavby, 
f) meno zodpovedného stavbyvedúceho, 

a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby. 

6. Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom, ktorý bude určený vo výberovom konaní, 
a ktorého oznámi stavebník stavebnému úradu najneskôr spolu z oznámením o začatí 
stavebných prác. 

7. Stavebník v zmysle § 66 ods. (3) písm. h) stavebného zákona ešte pred začatím 
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stavebných prác oznámi listom stavebnému úradu termín ich začatia. 

8. Stavebník je povi1mý zabezpečiť počas uskutočňovania stavby vytvorenie takých 
opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné 
prostredie. 

9. Počas uskutočnenia stavby stavebník spolu so zhotoviteľom stavby zabezpečí čistenie 
priľahlých komunikácií, ktoré budú znečistené mechanizmami zo stavby. Po ukončení 
výstavby je povinný vyčistiť aj všetky priľahlé uličné vpusty. Stavebník je povinný 
zabezpečiť pri vyvazaní stavebného odpadu čistenie motorových vozidiel 
pred výjazdom zo staveniska. 

10. Počas stavebných prác musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmysle zákona 
č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

11. Stavebník je povinný dodržať Vyhlášku Ministerstva Životného prostredia Slovenskej 
republiky č . 532/2002 Z. z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

12. Stavebník je povinný dodržiavať Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

13 . Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Stavebník je povinný dbať 
na to, aby pri realizácií stavby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo 
stavieb nad prípustnú mieru a aby vykonávanými prácami nevznikli škody na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku, ktorým možno zabrániť; po skončení prác je stavebník 
povinný uviesť stavebnými prácami poškodené pozemky alebo stavby do pôvodného 
stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť poškodeným 
vlastníkom náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 

14. V zmysle § 135 stavebného zákona sa ukladá vlastníkom susedných nehnuteľností, 
aby v nevyhnutnej miere trpeli vykonanie prác zo svojho pozemku. 

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

16. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných 
inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné 
pásma v zmysle príslušných platných predpisov a noriem. 

17. Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu 
a používať stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie 
na stavbe na zamýšľaný účel. 

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia o ktoré stavebník požiada stavebný úrad v zmysle § 76 stavebného zákona. 

19. V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu 

na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu 
zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 

20. Stavebník je povinný nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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21. Stavebník je povinný dodržiavať Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 9/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 

22. Podľa § 4 ods. ( 1) zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom právoplatnosti 
stavebného povolenia vzniká poplatková povinnosť (miestny poplatok za rozvoj). 
A však súčet podlažných plôch nadzemnej časti stavby (údaj od zodpovedného 
projektanta) je nezmenený. 

23. Stavebník je povinný splniť pri uskutočňovaní a užívaní stavby podmienky vyplývajúce 
zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov: 
a. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 
odpadové hospodárstvo, č. OÚ-BA-OSZP3-2019/87140/HEL/I zo dňa 
16.07.2019: 
Držiteľ odpadov je povinný 
1. Zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich 

pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 
2. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva, a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci svojej 
činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné 
použitie inému, recykláciou v rámci svojej činnosti , ak nie je možné 
alebo účelné zabezpečiť j eho prípravu na opätovné použitie; odpad takto 
nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, zhodnotením v rámci svojej 
činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad 
takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, zneškodnením, ak nie 
je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciou alebo iné 
zhodnotenie. 

3. Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 
zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo 
zneškodnenie sám. 

4. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov 
a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky 
MŽP SR č. 366/20 15 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti, 

5. 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 kalendárneho roka tunajšiemu 
úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, 
do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené 
údaje. 

6. 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 veľkoobjemového kontajnera), 
následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi . 

Strana 4 z 9 



7. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu 
spôsob nakladania s odpadom 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako 
uvedené v 17 05 03. 

8. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) 
bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie stanoviska je 
potrebné doložiť doklad/y preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi 
zo stavby (t.j., vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe 
pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové 
doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad 
pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie 
musí byt' predložený originál uvedených dokladov. 

9. Podľa § 77 ods. (2) zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, 
vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre 
fyzické osoby ten, kto uvedené práce vykonáva. 

10. Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím 
podľa predpisov o správnom konaní. Vyjadrenie je záväzným 
stanoviskom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov 
rozhodnutia o umiestnení, povolení a užívaní stavby. 

11. V prípade, že dôjde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa 
odpadového hospodárstva (množstvo a druhy odpadov), toto vyjadrenie 
stráca platnosť a je potrebné požiadať o nové vyjadrenie. 

b. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, č. HZUBA3-2019/000922-002 zo dňa 24.04.2019: 
1. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho 

dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby ho 
požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní. 

· c. Hlavné mesto Slovenskej republiky, oddelenie životného prostredia 
č. MAGS OZP 43298/2019-166184/Re z 10.05.2019 súhlasí s povolením 
stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia 1 ks plynových kondenzačný 
kotol BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 172-24 TSO s výkonom 6,6 až 22,5 
kW: 
1. Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) 

odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu komínom 
s ústím vo výške 21,660 m nad úrovňou +- O,OOOm, s prevýšením 1,000 
m nad hrebeňom strechy. 

2. Obmedziť pri realizácií stavby maximálne znečistenie ovzdušia 
sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave 
materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami 
zakapotovať. 

3. Zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia 
organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, 
zadymovanie susedov) vzdialenosť komínov od hranice susedného 
pozemku v súlade s § 4 ods. (2) a § 6 ods. ( 1) a (2) vyhlášky MŽP SR 
č. 532/2002 z. z .. 
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d. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č. KPUBA-2018/17352-
2/76550/AUG zo dňa 26.09.2018: 
1 . V platnosti naďalej ostávajú podmienky právoplatného rozhodnutia KPÚ 

BA o zámere obnovy NKP č. KPUBA-2018/17352-2/76550/AUG zo d11a 
26.09.2018. 

2. Farebnosť nových klampiarskych a zámočníckych prvkov, náterov fasád 
a náterov v priestoroch schodiska schváli KPÚ BA vopred na základe 
predloženého vzorkovníka. 

3. Výrobnú dokumentáciu novej vstupnej brány z ulice predložiť KPÚ BA 
vopred na schválenie. 

4. Každú závažnú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii a 
zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné 
prerokovať a schváliť na KPÚ BA. 

e. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č. KPUBA-2019/10453-
2/39024/AUG zo dňa 21.05.2019: 
1. Nová dverná výplň hlavného vstupu z ulice bude drevená, konkrétne 

tvarové, materiálové a farebné riešenie dvernej výplne prerokovať 

na KPÚ BA. Na KPÚ BA predložiť výrobnú dokumentáciu riešenia 
novej výplne na schválenie. 

2. Spracovať návrh obnovy travertínových obkladov na úrovni 1. NP uličnej 
fasády obsahujúci technologický postup obnovy vrátane konkrétnych 
materiálov a návrh nového spôsobu kotvenia obkladov. Zachovať všetky 
existujúce kamenné platne vo vyhovujúcom technickom stave a časť 
obkladu s nápisom z obdobia 2. svetovej vojny. V prípade uplatnenia 
doplnkov a nových obkladov použiť travertínové platne, ktoré budú 
z hľadiska štruktúry a farebnosti čo najviac príbuzné existujúcim 
obkladom. Zachovať rozmery existujúcich obkladov a spôsob skladby 
obkladov bez viditeľných škár. 

3. Farebnosť dvorovej fasády bude vychádzať z nálezov primárnej 
historickej farebnosti preverenej sondážnym prieskumom omietok. Výber 
farebnosti fasád odsúhlasí KPÚ BA vopred na základe vyhotovených 
vzoriek priamo na fasádu. Výber konkrétnych farebných odtieňov 

určených na vyhotovenie vzoriek vopred prerokovať na KPÚ BA podľa 
predloženého vzorkovníka. 

4. Spracovať návrh obnovy terazzových a kamenných prvkov schodiska, 
obsahujúci technologický postup obnovy vrátane konkrétnych materiálov. 
Návrh predložiť vopred na KPÚ BA na schválenie. 

5. Existujúce súdržné prvky a časti omietkovej a plastickej výzdoby stien 
schodísk zachovať a konzervovať, chýbajúce a nesúdržné prvky a časti 
rekonštruovať ako kópie podľa zachovaných originálov. 

6. Nátery schodiskového zábradlia a madla vopred prerokovať a schváliť 

na KPÚ BA na základe vzoriek farebnosti. 
7. K navrhovaným stavebným úpravám v priestoroch 1. NP a 1. PP 

spracovať projektovú dokumentáciu. Projektovú dokumentácie 
v priebehu spracovania prerokovať s KPÚ BA a predložiť na KPÚ BA 
na schválenie. 

8. Začiatok a predpokladaný koniec obnovy ohlási vlastník alebo ním 
poverená osoba minimálne 15 dní vopred písomnou formou na KPÚ BA. 
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9. Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo 
nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť na KPÚ BA. 

25. Stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť o. i. doklady a náležitosti 
podľa § 17 a§ 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z„ 

26. Stavebník je povinný v kolaudačnom konaní preukázať splnenie všetkých 
podmienok tohto stavebného povolenia. 

27. Stavebník musí pri uskutočňovaní a užívaní stavby dodržiavať všetky vlastnícke práva, 
oprávnenia z vecných bremien a iné práva. 

V stavebnom konaní nebolo oznámené žiadne nesúhlasné stanovisko dotknutého orgánu 
a neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. 

Odôvodnenie 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Štúrova 13 v Bratislave v zastúpení 
Bytové spoločenstvo Štúrova 13 Bratislava, Štúrova 13, 811 02 Bratislava, IČO: 42183740 
v zastúpení Investment solution s.r.o„ Karpatská 104/53, 900 33 Marianka, zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 112988/B, 
IČO: 50 415 841 na základe plnomocenstva zo dňa 20.08.2018 (ďalej len „stavebník") podal 
dňa 06.06.2019 so zaplatením správneho poplatku dňa 03.07.2019 na stavebný úrad žiadosť 
o stavebné povolenie na stavbu uvedenú vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Dňom podania 
žiadosti začalo stavebné konanie. 

Vzhľadom k tomu, že žiadosť nebola úplná stavebný úrad rozhodnutím 
č. 8401/30334/2019/STA/Jaa/L/43 zo dňa 18.06.2019 prerušil konanie a vyzval stavebníka 
na doplnenie dokladov, náležitostí a informácií uvedených vo výzve, ktorá bola súčasťou 
rozhodnutia. 

Stavebný úrad, po tom ako stavebník doplnil žiadosť dňa 23.07.2019, oznámil začatie 
stavebného konania listom č . 8401/37846/2019/STA/Jaa zo dňa 08.08.2019 účastníkom 
konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. Účastníkov konania upozornil 
na možnosť uplatnenia si námietok a dotknuté orgány na možnosť oznámenia záväzných 
stanovísk. 

V stavebnom konaní nebolo oznámené žiadne nesúhlasné stanovisko dotknutého 
orgánu a neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. 

Súčasťou žiadosti je predpísaná projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracovala 
oprávnená osoba, autorizovaný architekt Ing. arch. Patrícia Botková, reg. č. 2286AA a ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto stavebného povolenia, a ku ktorej sa vyjadrili dotknuté orgány, 
ktorých podmienky sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia: 

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, odpadové hospodárstvo, č. OÚ-BA
OSZP3-2019/87140/HEL/I zo dňa 16.07.2019, 

- Hlavné mesto Slovenskej republiky, oddelenie životného prostredia č. MAGS OZP 
43298/2019-1 66 184/Re z 10.05.2019, 

- Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
č. HZUBA3-2019/000922-002 zo dňa 24.04.2019, 

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č. KPUBA-2018/17352-2176550/AUG zo dňa 
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26.09.2018, 
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č . KPUBA-2019/ 10453-2/39024/AUG zo di1a 

21.05.2019. 

Stavebný úrad v konaní preskúmal najmä, či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce 
sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života 
ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným 
zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby. 

Stavebný úrad určil záväzné podmienky uskutočnenia stavby, lehotu na dokončenie 
stavby, povinnosť oznámiť začatie stavby a požiadavky na označenie stavby. 

Určenými podmienkami stavebný úrad zabezpečil najmä ochranu verejných záujmov 
spoločnosti pri výstavbe, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia, dodržanie 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických 
noriem, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140b dotknutými 
orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej 
užívania na životné prostredie a plnenie požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného 
dopravného technického vybavenia a komplexnosť stavby. 

Stavebný úrad preskúmal podrobne a v celom rozsahu žiadosť na začatie konania 
spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ju s príslušnými 
hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom 
konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky, zabezpečil procesné práva účastníkov konania a na základe 
skutkového stavu konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie stavebného 
povolenia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Poučenie 

Podľa § 53 a§ 54 správneho poriadku proti rozhodnutiu má právo podať odvolanie 
účastník konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) tohto rozhodnutia. Dňom 
doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia. 

Odvolanie sa podáva na Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 
814 21 Bratislava 1, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Účastník konania môže 
odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vezme odvolanie späť, 
nemôže sa znova odvolať. 

Toto rozhodnutie Je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
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Príloha: 

-projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Štúrova 13 v Bratislave -
stavebník 
MAPA architekti s. r.o„ Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava - projektant 
osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich 
vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byt' stavebným povolením priamo dotknuté 

Ďalej sa doručuje: 
1. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a so žiadosťou o zvesenie a doručenie verejnej vyhlášky 

2. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na webovom sídle 
(na internetovej stránke) Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Na vedomie: 

3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Finančné oddelenie, Vajanského nábrežie 3, 814 21 
- TU 

4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
5. Investment solution s.r.o., Karpatská 104/53, 900 33 Marianka - splnomocnenec 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Pečiatka a podpis: 

Dátum zvesenia: Pečiatka a podpis: 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/ stavebný úrad, 2 x k spisu 
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