MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Bratislava 03.ll.2021
Č. j.: KV/SÚ/70/202 1/ l8390/AF

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad") podra § 117 ods. (1) zákona. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podra § 7a ods. (2)
pfsm. i) zákona Slovénskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky

Bratislave v znení neskorších predpisov a podra čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovénskej republiky
Bratislavy, preskúmal podra § 62 stavebného zákona žiadost' o stavebné povolenie a rozhodujúc
podra § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákoná
(d'alej len ,,vyhláška -č. 453/2000 Z. z.") a v zmysle § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
3onaní (správny poriadok) v zneríf neskorších predpisov (d'alej len ,,správriy poriadok") vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE
stavby:

,,Rekonštrukcia bytu ě. 13, 7. poschodie, ulica Majerníkova 38ý
Bratislava";

miestostavby: byt č. 13 vo vchode Majerníkova 38 v Bratislave, bytového domu
Majerníkova 36, 38, 40 v Bratislave, súpisné číslo 3041, pozemok parc. č.
stavebníka:

Ján Štofan, Majerníkova 38, 841 05 Bratislava 4 a
Denisa Štofaí'iová, Majerníkova 38, 841 05 Bratislava 4
(d'alej len ,,stavebník");

druh stavby:

zmena dokončenej stavbý;

úěel stavby:

na bývanie - bytový dom, podl'a §43b ods. (l) písm. a) stavebného zákona;

š

}'

zodp. projektant:

Ing. Martin Magura, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5887*I3,
v oblasti statika stavieb, ktorú vypracoval v 0 1/2020.

Struěný popis stavby:
Riešený byt sa nachádza na poslednom podlaží bytového domu. V byte sú navrhnuté
stavebné úpravy:

vybúr@nie bočného ostenia otvoru.v šfrke cca 600 mm, v časti nosnej steny,
prestavba kúperne - výmena rozvodov, zariad'ovacích predmetov, povrchoÝých úprav,
posun dverí v malej izbe v nenosnej stene
obnova povrchových úprav stien a podláh.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
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1669/5l k.ú. Karlova Ves;

r

Podmienky pre realizáciu stavby:
1. Stavba sa bude realizovat' podl'a predloženej projektovej dokumentácie, ktorú v januári 2020
vypracoval Ing. Martin Magura, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5887*I3,
v oblasti statika stavieb, overenej v stavebnom konaní, a ktorá tvorí nedelitel'nú súčast' tohto
rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byt' vopred
odsúhlasená v stavebnom konaní.
2.

F'ri realizácii stavby musia byť do4ržané ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spósobilosti na výkon niektorých
pracovných činností.
3.
4.

Stavbu možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
Podl'a ustanovenia § 67 ods. (2) stavebnéMo zákona toto rozhodnutie stráca platnost', ak sa
so stavBou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost'.

5.

Stavebné povolenie a rozhodnutie 'o predÍžení jeho platnosti sú podra § 70 stavebného zákona

6.

záviné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
Každú zmenu stavby nad rámec tohto rozhodnutia je možné uskutočnit' lerr

po predchádzajúcom povolení stavebného úřadu. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník
7.

nesmie odchýlit' od schválenej projektovej dokumentácie.
Stavba bude realizovaná dodávatersky. Stavebník oznámi najneskór do 15 dní po výbere meno

aadresu právnickej osoby arebo f2yzickej osoby oprávnenej na vedenie stavebníých prác
a vedenie: uskutočňovania stavby (stavbyvedúci).
8.

Stavebník doloží oprávnenie zhotovitera na uskutočňqvanie stavieb a stavbyvedúceho (§ 44
ods. (l) stavebného zákona).

9.

Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. (3) písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť
stavebnému úradu začatie stavebných prác.

10.

Po celú dobu výstavby musia byt' zabezpečené podrnienky pre výkon štátneho stavebného
dohradu a vykonávaný autorský dozor projektanta.

1l.
12.

Stavebník musí zabezpeí'it', aby počas celej doby výstavby bolo na stavbe k dispozícii stavebné
povolenie, overená projektová dokumentácia a stavebný denník.
Stavebník musí mat' zabezpeč'ený odvoz alebo likvidáciu odpadu. (§43i ods. (3) písm. f)
stavebného zákona). Po ukončení stavebných prác stavebník doloží na stavebný úrad doklady
o množstve a spósobe zneškodnenia odpadu zo stavby, pričom budú dodržané ust. zákona č.
79/20 15 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.

Stavebné píáce budú podl'a § 66 ods. (3) písm. d) stavebného zákona ukončené do dvoch rokov
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že nie je možné z vážnych

d8vodov stavbu ukončit' v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o predÍženie lehoty
na dokončenie stavby, pred jej uplynutím s úvedením dóvodu.
14.

Stavebník je povinný zabezpečit' bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa
stavba dotkne.

15.

Stavebník je povinný zabezpečit' realizáciu stavebnýcli prác tak, aby nedošlo k obmedzovaniu,
resp. ohrozovaniu obyvatel'ov. Všetky plochy, ktoré budú stavebnými prácami porušené, uÝiest'
do póvodného stavu do doby ukončenia stavebných prác.

16.

Stavebník je póvinný zabezpečit' realizáciu stavebných prác a stavby y zmysle výhlášky č.

532/2002 Z.z-., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách
navýstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie.
17.

Stavenisko musí byt' označené ako stavenisko suvedením potrebných údajov ostavbe
a účastníkoch stavby (§ 43i ods. (3) písm. b) stavebného zákona). Stavenisko je potrebné
označit' identifikačnou tabul'kou, ktorá musí byt' umiestnená pri vstupe na stavenisko s týmito

18.

údajmi: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotovitel'a a stavbyvedúceho, d)
termíri začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f) meno stavebného dozoru.
Stavebník je povinný mat' zariadenie staveniska astavebný materiál uložený výlučne
na pozemku, ku ktorému má vlastnfcke a.lebo iné právo.
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19. V prípade potreby zaujatia verejného priestranstva stavebnou činnost'ou je stavebník povinný

požiadat' o zaujatie verejného priestranstva príslušného vlastníka pozemku.
20. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavat' čistqtu na stavbou znečistených komunikáciách
averejných priestranstvách avýstavb?u zabezpečit' bez porušenia plynulosti cestnej apešej
premávky.

2L Stavebník je povinný zabezpečiť dodržiavanie čistoty aporiadku vokolí stavby, počas

realizácie stavby tak, aby níebola narušená pohoda bývania v okolf stavby.
22. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde móže d«5jst'
k ohrozeniu života, ato i»rípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. (3) písm. a) stavebného
zákona).

23. Stavebník je povinný použit' na stavbe vhodné stavebné výrobky podl'a zákona č. 133/2013 Z.z.
24. Stavebník je povinn;í dodržiavat' požiadavky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvo5S verejného zdravia a príslušných predpisov a ust. Nariadenia vlády SR č, 549/2007
Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácif.

l

25. Stavebný úrad v zmysle § 81c písm. a) stavebného zákona upúšt'a od kolaudácie stavby.
Platnost' stavebného povolenia:

Podl'a § 67 ocls. (2) stavebného zákona stráca stavebné povolenie platnost', ak sa so stavbou
. nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost'.
Námietky účastníkov konania:

'Vkonaní neboli vzákonom stanovenej lehote vznesené námietky účastníkov. Stanoviská
dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné.
Odóvodnenie

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves obdržala dňa 07.03.2020 žiadost' o vydanie stavebného
povolenia stavby snázvom ,,Rekonštrukcia bytu č. 13, 7. poschodie, ulica Majerníkova 38,

Bratislava': v byatovom dome Majerníkova 36, 38, 40 'v Bratislave, súpisné číslo 3041, pozemok

parc. č. 1609/51 k.ú. Karlova Ves, ktorú podali: stayebníci Ján Štofan, Majerníkova 38-, 841 05
Bratislava 4 a Denisa Štofanová, Majerníkova 38, 841 05 Bratislava 4.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Predložená žiadost' spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie
žiadosti, apreto stavebný úrad vyzval stavebníka výzvou srozhodnutím oprerušenf konania
č. KV/SU/l 737/2020/7566/AF zo dňa 09.04.2020, aby žiadost' v určenej lehote doplnil o chýbajúce
podklady.

- Stavebný úrad oznámil listom č. KV/SÚ/70/2021/12251/AF zodňa 14.07.2021 začatie

stavebného konania vo vyššie uvedenej.veci známym účastníkom konania a dotknutým orgánom,
ktorým zároveri upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a účastníkom
konania stanovil lehotu na uplatnenie námietok najneskór do 7 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia.

Dokumentácia stav'6y - statické posúdenie boli k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným
postupom správny orgán umožnil v súlade s § 33 ods. (2) správneho po;iadku účastníkom konania
vyjadíit' sa k podkladom stavebného povolenia.
Vstavebnom konanf stavebný úrad preskúmal žiadost' apriložené doklady vzmysle
ustanovení § 61, § 62, § 64 zákona č. 50/1976 Zb. v zn;ení neskorších predpisov, pričom zistil, že
povolením realizácie predmetnej stavby riebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené
práva a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania. Tiež skúmal, či dokumentácia

spÍňa požiaďavky týkajúce sa verejných -záujmov predovšetkým ochrany životného prostredia;
3

ochrany zdravia a života rudí a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,
tak ako je uvedené v ust. § 62 písm. b) stavebného zákona.
V konaní neboli v zákonom stanovenej lehote vznesené námietky účastníkov. Stanoviská
dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné.
Stavebnému úradu boli v stavebnom konaní predložené ngsledovné podklady:

Statické posúdenie úpravy v byte č. 13, 7. poschodie, bytový dom Majeníkova 3041/38, Bratislava Karlova Ves; Projekt interiéru; Zápisnica z písomného hlasovania vlastníkov bytov bytového domu
na ul. Majerníkova 36 - 40 v Bratislave, konaného v dňoch od 24.2.202 do 29.2.2020; Výpis z listu
vlastníctva č. 2840 a doklad o zaplatení správneho poplatku podl'a zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100 €, zaplatený na účet mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8 v Bratislave.

Vlastníkom bytu č. 13 vo vchode Majerníkova 38 bytového domu Majerníkova 36, 38 a 40
v Bratislave je stavebník.

Vlastníkmi stavby bytového domu so súp. č. 3041, bytového domu Majerníkova 36, 38 a 40
v Bratislave, sú vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí sú uvedení v liste vlastníctva č. 2840.
Stavebný úrad v konaní primerane postupoval podra ustanovení § 3 ods. (l), (2), (4), (5)

a (6) správneho poriadku, pričom podra § 3 ods. (l) dbal na súlad so zákonmi El inými právnymi
predpismi, podl'a § 3 ods. (2) mali účastníci konania možnost' sa v konaní vyjadrit', podra § 3 ods.
(4) správny orgán dbal na to, aby sa zaoberal vecou bez zbytočných priet'ahov apouži]l
najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby
konanie prebiehalo hospodárne bez zbytočného zat'ažovania účastníkov konania, podl'a § 3 ods. (5)
rozhodoval podl'a sporahlivo zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47
správneho poriadku.

- Na základe hore uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výroková casť
tohto rozhodnutia.
Pouěenie

Iproti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat: odvolanie na tunajšom
stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho domčenia. Ak tunajší
stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor
výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je
možné preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.
Príloha:

1. ?x overené statické posúdenie stavby, ktoré si stavebník po predchádzajúcom telefonickom
dohovore osobne prevezme na stavebnom úrade v čase stránkových hodín (pondelok a steda
od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.).
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Dana Čahojová
starostka
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Doruěí sa:

I. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
Ján Štofan, Majerníkova 38, 841 05 Bratislava 4
Denisa Štofanová, Majerríkova 38, 841 05 Bratislava 4
Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo íné práva k stavbe so súp. č. 3041
v k.ú. KarloÝa Ves ak pozemku parc. č. 1669/51 v k.ú. Karlova Ves, vrátane susediacich
pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k ýmto pozemkom El stavbám mížu byt'
stavebným povolením priamo dotknuté

Ing. Martin Magura, PhD., Mariánska 48, 900 31 Stupava - projektant, statik
II. Doruěí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so žiadost'ou
o vyve?senie verejnej vyhlášky ria úradnej iabuli
Na vedomie: (nemá právne účinky doruěenia)
III. Úěastníkom konania:

2. Ján Štofan, Majernfkova 38, 841 05 Bratislava 4
3. Denisa Štofanová, Majerníkova 38, 841 05 Bratisláva 4
4. Ing. Martin Magura, PhD., Mariánska 48, 900 31 Stupava - projektant, statik
IV. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám:

5. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám.l, 814 99 Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 - Odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vy5ranýc'h zjožiek životného prostredia
V. Na vedomie:

7. Karloveská realizačná spoločnost', s.r.o., Hany Meličkovej 1/E, 841 05 Bratislava - správca
8. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves - starostka

9. spis-2x
1.0. a/a - 2x

Verejná vyhláška
Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli Miestneho ůradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Za deň doruěenia sa považuje 15. deň
vyvesenia. Zároveň sa toto rozhodnutie zverejňujé aj na stránke www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

Dátum doruěenia:

Jllf. /7!', loÁf

Dátum zvesenia

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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