
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVÁ VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

C. j.: KV/SÚ/2935/2021/18752/VS Bratislava 08.11.2021

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podl'a § 117
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
(d'alej stavebný zákon), v spojení s § 5 písm. a) 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, v znení neskorších predpisov, § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady
č. 37711 990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, rozhodujúc
podl'a e, 40 ods. 3 stavebného zákona a § 46 a e)47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (d'alej správny poriadok),

predlžuje platnost' stavebného povolenia č. KV/SU/1544/2019/15070/VŠ zo dňa 1l.09.20l9,
ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 16.10.2019

Stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Hlaváčikovej 37-47, zastúpení
Spoločenstvom vlastníkov Hlaváčikova 3 7-47, Hlaváčikova 45, 841 05 Bratislava,

Názov stavby:
Miesto stavby:

Ůěel stavby:
Dóvod predÍženia:

,,Významná obnova bytového domu Hlaváčikova 37 - 4T'
Hlaváčikova 37-47, parc. reg. C č. 3651/261, 3651/283, 3651/282, 3651/263, súpis.
č. stavby 3176, 31 77 v k. ú. Karlova Ves
zníženie energetickej náročnosti a obnova bytového domu
vzhl'adom na pandemické opatrenia nebol obstaraný dodávater stavby

Stručný popis:
Jedná sa o samostatne stojaci podpivničený objekt s pódorysom v tvare písmena L. Pozemok pod objektom
je svahovitého charakteru s hlavným prístupom z Hlaváčikovej ulice. Objekt je prestrešený viacerými typmi
strešných plášťov, pričom prevládajúcim tvarom je oblúková strecha v kombinácii s manzardovou strechou.
Ďalšími použitými typmi striech je plochá strecha, plochá strecha - terasa a plochá strecha s obráteným
poradím vrstiev - strecha nad podzemnou hromadnou garážou. Bytový dom je rozdelený na 5 dilatačných
celkov, resp. vstupov, pričom jednotlivé dilatačné celky majú premenlivý pocet podlaží v závislosti od
sklonu terénu (max. jedno podzemné podlažie a max. šesť nadzemných podlaží). Každý vstup má vlastný
hlavný vchod, pričom všetky dilatačné celky sú vzájomne prepojené spoločnou chodbou v suterénnych
priestoroch, ktorá sprístupňuje tri vedl'ajšie vchody zo zadnej strany objektu. Riešený bytový dom obsahuje
okrei'n obytných jednotiek samostatné garáže, hromadnú podzemnú garáž a polyfunkčné priestory.
Predmetom obnovy bytového domu je:

kompletná demonMž póvodného zateplenia obvodových stien vrátane póvodných exteriérových roliet
apóvodného fasádneho obkladu z asfaltového šindl'a a následné nové zateplenie obvodových stien
vrátane montáže nových exteriérových roliet a nového fasádneho obkladu
sanácia soklov a odkvapových chodníkov
zateplenie stien lodžií
sanácia loaif a balkónov
sanácia terás
výmena vseíkých póvodných otvorových konštrukcif a zasklených stien v spoločných priestoroch (okná,
vchodové dvere, zasklené steny a fasády)
výmena všetkých presklených plóch polyfunkčných priestoroch (okná, vchodové dvere, zasklené steny a
fasády)
výmena všetkých póvodných otvorových konštrukcif a presklených plóch bytových jednotňek (vonkajšie
okná a dvere)



dodatočné zateplenie strešných plášt'ov
zateplenie stropov medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi
zateplenie vnútorných stien medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi
bleskozvod (póvodná zberacia sústava je vyhovujúca a zostane zachovaná)
modernizácia vstupných a spoločných priestorov (nová mal'ba stien a ocerových konštrukcií, parapety,
nášl'apné vrstvy poštové schránky - tvoria súčast' zasklených stien spoločných priestorov, zvončekové
tablá a videowátnik, svietidlá)
modernizácia výt'ahov
výmena póvodných klampiarskych výrobkov a ich doplnenie na chýbajúcich miestach (oplechovania,
strešné žraby a zvody)
výmena póvodných klampiarskych, zámočníckych, stolárskych a iných výrobkov
rekonštrukcia lokálne sadnutých a odtrhnutých odkvapových chodníkov, spevnených plóch a
exteriérových schodísk
sanácia obrátenej strechy nad podzemnou garážou
sanácia priestorov, póvodného vetrania vrátane svetlíkov a vjazdu do podzemnej garáže

Podmienky pre predíženie platnosti rozhodnutia:
1. Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel'nú súčasť rozhodnutia č. j. KV/SU/1544/2019/15070/VŠ zo dňa

1l .09.20l9, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 16. 10.2019.
2. Stavebník je povinný dodržat' podmienky pre realizáciu stavby uvedené vrozhodnutí č. j.

KV/SU/14.'7/201 7/ 13350/VŠ zo dňa 21 .07.2017,- ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 16.08.20l7 okrem
podmienok číslo 3 a 4. Tie sa týmto novým rozhodnuffm rušia a nahrádzajú novými:

3. So stavebnými prácami na stavbe možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 52
zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnost' potvrdí stavebný úrad.

4. Rozhodnutie stráca platnost' ak s so stavebnými prácami na stavbe nezačne do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 67 stavebného zákona).

5. Stavebník je povimiý oznámiť stavebnému úradu začatie stavby, písomne do podatel'ne stavebného
úradu.

V konaní neboli vznesené námietky účastnfkov konania.

Platnost' rozhodnutia: Toto rozhodnutie stráca platnost', ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa,
ked' nadobudlo právoplatnost' podl'a § 67 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie o predÍžení platnosti
stavebného povolenia je podl'a § 70 stavebného zákona závLné aj pre právnych nástupcov účastníkov
konania.

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 27.07.2021 od žiadatel'a Vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového
domu Hlaváčikova-37-47, zastúpení Spoločenstvom vlastníkov Hlaváčikova-37-47 žÍadost' o predÍženie
platnosti stavebného povolenia-č. KV/SU/1544/2019/15070/VŠ zo dňa 11.09.20l9, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 16. 10.2019 na stavbu ,,Významná obnova bytového domu Hlaváčikova 37 - 47", ktorý sa
nachádza na Hlaváčikovej ulici, parc. reg. C č. 3651/261, 3651/283, 3651/282, 3651/263, súpis. č. stavby
3176, 31 77 v k. ú. Karlova Ves. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predížení platnosti stavebného
povolenia.

Stavebný úrad po posúdení žiadosti a priložených dokladov oznámil začatie konania účastníkom konania
a dotknutým orgánom-listom č. KV/SÚ/2935/2021/ 14779N Š zo dňa 06.09.2021. Nakol'ko boli stavebnému
úradu dobre známe pomery stavby a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie v navrhovanej
veci, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovanfm v súlade s §6 1 ods. 2
stavebného zákona. Stavebný úrad v oznámení o začatí predmetného konania určil lehotu, v ktorej mohli
účastníci konania adotknuté orgány uplatniť svoje námietky,pripomienky a stanoviská. Uvedeným
spósobom stavebný úrad umožnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania vyjaóiť sa
k podkladom rozhodnutia. V určenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

- Stavebník predložil nasledovné doklady: žiadost' o predÍženie platnosti predmetného stavebného
povolenia s odóvodnen?ím tejto žiadosti, doklad o zaplatení správneho poplatku podra zákona NR SR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien adoplnkov vo výške 30 €; kópiu
stavebného povolenia č. KV/SU/-1544/2019/15070/VŠ zo dňa 1l.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnost'
dňa l 6.10.2019; inforrnatívny výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
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Stavebný úrad dóvody žiadatel'a akceptoval, oznámil začatie konania účastníkom konania a dotknutým
orgánom, a ked'že neboli zistené prekážky, ktoré by bránili predÍžit' platnosť stavebného povolenia, rozhodol
na podklade predložených dokladov tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom stavebnom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o
odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej politiky. Toto
rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je možné
preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovenf Správne5o sQdneho poriadku.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškoii:
-vlastn?íci bytov bytového domu Hlaváčiková 3 7 - 47 , súpis. č. stavby 3176, 31 77 v k.ú. Karlova Ves,
-M&H project s.r.o., Karpatské nám. IOA, 831 06 Bratislava - prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. - projektant
-Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava l

Doruěí sa:

1. Spoločenstvo vlastníkov Hlaváčiková 37-47, Hlaváčikova 45, 841 05 Bratislava - so žiadost'ou
o-zverejnenie verejnej vyhlášky v bytovom dome na obvyklom mieste a po jej zverejnení zaslanie do
spisu

2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou o zverejnenie
verejnej vyhlášky
Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, so žiadost'ou o
vyvesenie na úradnej tabuli MČ

3.

Doruěí sa dotknutým orgánom:
4. Okresný úrad-Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

- orgán ochrany prírody
- referát odpadového hospodárstva
Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava5.

Na vedomie:

6. M&H project s.r.o., Karpatské nám. IOA, 831 06 Bratislava - prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
7. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1
8. MČ Bratislava-Karlova Ves - starostka
9. spis
l0.2xa/a

Verejná vyhláška:

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho
úradu MČ ]E3ratislava-Karlova Ve's. P»tnásty deň vyvesenia na úradnej tabuli MČ Bratislava-Karlova
Ves je dňom doručenia oznámenia. Zároveň sa oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslať
verejnú vyhlášku spát'.

IMtum vyvesenia:

pečiatka a podpis:ao-?aÁ
&ra:=J3ská časť ěratislava - Ka? %m
OSjdeňl€ uzen;náĎo kOnanffl

a stavebného pcr'íadku
Nám. sv. Franuška l
842 82 Bratíslava 4

/(o,ůl....2o21
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Dátum zvesenia: .................

pečiatka a podpis:




