MESTSKÁ ČASŤ BRATISLÁVA-KÁRLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č.j.: KV/SÚ/997/2022/9188/VŠ

Bratislava 27.04.2022

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad"), podl'a e) 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"), v spojení s § 5 písm.
a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanf
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, §7a ods. 2 písm. i)
zákona Slovenskej národnej rady č. 3 77/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení neskorších predpisov, v konaní podra ustanovenia § 66 stavebného zákona v spojení
s ustanovením F§ 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (vyhláška č. 453/2000 Z. z.) v platnom znení a
podl'a ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (d'alej správny poriadok), vydáva
stavebné povolenie
nastavbu: ,,Stavebnéúpravybytuč.l22"
stavebník: Emil Bilčík, Jamnického 6, 841 05 Bratislava
Iveta Bilčíková, Jamnického 6, 841 05 Bratislava

miesto stavby: byt č. 122 na 13. podlaží bytového dom so súpis. č. 3019, na ul. Jamnického 6 v
Bratislave, na pozemku parc. č. 1674/180, k.ú. Karlova Ves
účel stavby: zmena užívania časti chodby (spoločných priestorov) na miestnost' patriacu k bytu.
Spósob uskutočnenia stavby: dodávatel'sky - Protecta group, s.r.o., Jamnického 6, Bratislava,
IČO: 46 075 976
Struěný popis:
Stavebné úpravy v byte č. 122 na 12. poschodí bytového domu budú pozostávat' z vybúrania
nového dverného otvoru v nosnej stene, ktorá odderuje predmetný byt od spoločných priestorov
chodby azvymurovania novej deliacej konštrukcie na spoločnej chodbe bytového domu,
čím vznikne na spoločných priestoroch bytového domu nová miestnost', ktorá bude prístupná len
z bytu č. 122. Novovzniknutá miestnost' (komora/šatník) nebude vybavená vykurovacím telesom
napojeným na ústredné vykurovanie bytového domu. Osvetlenie v miestnosti bude zabezpečené
pomocou stojacej lampy napojenej cez predlžovací kábel z vedl'ajšej izby.
Pri prestavbe sa vyreže v nosnej stene otvor so svetlou šírkou max. 900 mm a výškou max. 2200
mm, do ktorého sa vloží ocel'ový rám zo zvarených ocel'ových profilov 2 x U 50 z ocele S 235.
Rám bude osadený tak, aby od okraja obvodovej steny ostalo zachovaných min. 500 mm
neporušeného póvodného panela. Nová deliaca konštrukcia je navrhnutá z pórobetónu o hrúbke 150
i'nm s predpísanou požiarnou odolnost'ou podra projektovej dokumentácie.
Podrobnejšie podra predloženej projektovej dokumentácie, vypracovanej v 09/2021, zodpovedný
projektant Ing. Ivan Ihnát, autorizovaný stavebný inžinier s reg. č. 6635 Il.

Plošné bilancie:

Póvodná podlahová (úžitková) plocha bytu: 82,6 m2 (podl'a PD požiarna ochrana)
Nová podlahová (úžitková) plocha bytu: 91,3 m2 - úžitková plocha bytu bude vučšia o navrhovanú
miestnost' s úžitkovou plochou 8,7 m2 (zastavaná plocha novej miestnosti9 m2).
Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie vypracovanej v09/2021,
zodpovedný projektant Ing. Ivan Ihnát, autorizovaný stavebný inžinier s reg. č. 6635 I1,
overenej stavebným úradom, tvoriacej neoddelitel'nú súčast' tohto rozhodnutia. Každú zmenu
v projektovej dokumentácii (§ 1l ods.3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) je nutné prerokovat' so
stavebným úradom.
2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú vyznačí
stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia.
3. Stavba sa povoruje ako trvalá.
4. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámit' stavebnému úradu
zhotovitel'a stavby v súlade s e) 62 ods. (1 ) písm. d) stavebného zákona.
5. Stavebník je povinný písomne oznámit' listom tunajšiemu stavebnému úradu, podl'a F3 66 ods. 2
písm. h) stavebného zákona, termín začatia stavebných prác.
6. Všetky práce týkajúce sa zásahu do nosných konštrukcií je potrebné uskutočňovat' pod
dohl'adom stavebného dozoru,len podl'a statického posudku (vypracovaného
v januári/2021, Ing. Marekom Bolcarovičom), ktorý je súěast'ou overenej projektovej
dokumentácie a za dodržania v ňom uvedeného pracovného postupu.
7. Stavebník je povinný na viditel'nom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označit' štítkom
"Stavba povolená" s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, kto stavbu
realizuje, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno zodpovedného
stavbyvedúceho a ponechat' ho tam až do kolaudácie stavby.
8. Stavebník je povinný v súlade s § 43i ods. 3 zabezpečit' počas realizácie stavby vytvorenie
takých opatrenf, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné
prostredie.
9. Stavebník je povinný dbat' na to, aby pri uskutočřiovaní stavebných prác nedošlo k spósobeniu
škód na cudzích nehnutel'nostiach a majetku.
10. Počas stavebných prác musí stavebnfk dodržiavat' predpisy a norrny týkajúce sa bezpečnosti
práce a technických zariadení a dbat' na ochranu zdravia osób na stavenisku v zmysle vyhlášky
MP SVaR 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 a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e), g), h)
stavebného zákona.

11. Počas prác musí stavebník dodržiavat' ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
12. Stavenisko musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3 písm. f)
stavebného zákona) na riadenú skládku odpadu. Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o
množstve a spósobe zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou stranou), pričom
budú dodržané ust. zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a Všeobecne závázného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č.12/2001 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR
Bratislavy jeho doplnení nariadením č. 14/201 l a VZN č. 2/2013 mestskej časti Bratislava Karlova Ves o dodržiavaní poriadku a čistoty.
13. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde móže dójst'
kohrozeniu života, ato prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. astavebného
zákona).
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14. Stavebník je povinný mat' zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený Ýýlučne v priestore
predmetného bytu, prípadne na pozemku, ku ktorému má vlastnícke alebo iné právo.
15. Stavebník je povinný mat' na stavbe overený projekt stavby, právoplatné stavebné povolenie a o
stavbe musí byt' vedený stavebný denník.
16. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, sú povinní
umožnit' orgánom štátneho stavebného dohradu animi prizvaných znalcom vstupovat' na
stavenisko a do stavby, nazerat' do jej dokumentácie a utvárat' predpoklady pre výkon dohl'adu
(§ 100 písm. a) stavebného zákona). Týmto poučením má stavebný úrad za to, že vstup na cudzí
pozemok, na stavenisko, na stavbu alebo do nej bude vykonané s vedomím ich vlastníka,
v zmysle § 134 stavebného zákona.
17. Stavebník je povinný zabezpečit', aby počas realizácie stavby nedošlo kzasahovaniu do
vlastníckych alebo iných práv dotknutých právnických, alebo fyazických osób. Vprípade
potreby stavebníka vstupovat' na cudzie pozemky, či už pri realizácií stavby, prípadne dovozu
stavebného materiálu, resp. likvidácií odpadu, je stavebník povinný zabezpečit' písomnú dohodu
s jeho vlastníkmi.
18. Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona použit' vhodné stavebné výrobky.
19.Stavebník je povinný zabezpečit' dodržiavanie čistoty aporiadku vokolí stavby, počas
realizácie stavby tak, aby nebola narušená pohoda bývania v okolí stavby.
20. Odpady vzniknuté počas stavebnej činnosti musia byt' spracované v súlade s osobitnými
predpismi.
21 . Pri výkone stavebných prác je potrebné zabezpečiť ochranu existujúcej zelene.
22. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 81c písm. a ) stavebného zákona upúšt'a od
kolaudácie vyššie uvedenej stavby.
23. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od začatia stavby (§ 66 ods.3 písm. d) stav. zákona). V
prípade, že nie je možné z vážnych dóvodov stavbu dokončit' v určenej lehote, stavebn'ík

požiada stavebný úrad o predÍženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s
uvedením dóvodu podra § 68 stavebného zákona.

V lehote určenej stavebným úradom neboli podané námietky a pripomienky účastníkov konania.
Upozornenie:

Stavebník je povinný zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval

obyvaterov adodržiavat' ustanovenia Vyhláškfy Ministerstva zdravotnfctva č. 549/2007 Z. z.
z 16.08.2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti oprípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií, ako aj na dodržiavanie ostatných právnych predpisov, smerníc, hygienických predpisov
a zákonníka práce.

Stavebný úrad móže vodóvodnených prípadoch predÍžit' lehotu na ukončenie stavby ak oto
stavebník písomne požiada pred uplynutím lehoty uvedenej v podmienkach tohto rozhodnutia.
Platnost' rozhodnutia: Stavebné povolenie stráca platnost', ak sa so stavbou nezačalo do dvoch
rokov odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost'. Toto rozhodnutie platí aj pre právnych nástupcov
stavebníkov.
Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 06.10.2021 od stavebníka Emil Bilčík, Jamnického 6, 841 05
Bratislava, žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Stavebné úpravy bytu č. 122"
navrhovanú v bytovom dome na ul. Jamnického 6 v Bratislave. Dňom podania žiadosti bolo začaté
stavebné konanie. Ked'že žiadost' neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie v navrhovanej
veci, stavebný úrad vyzval stavebníka prostredníctvom mailovej komunikácie na doplnenie podania
v požadovanom rozsahu. Stavebník svoju žiadost' doplnil dňa lO.02.2022 o požadované informácie
a doklady.

Nakol'ko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska ažiadosť poskytovala
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad vzmysle § 61 ods. 2
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stavebného zákona upustil od miestneho zist'ovania a ústneho pojednávania, oznámil účastníkom
konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania listom č. KV/SU/997/2022/5394/V Š zo

dňa 10.03.2022, pričom určil lehotu na podanie námietok a pripomienok k žiadosti stavebníkov
a upozornil, že na nesk5r podané námietky a pripomienky nebude prihliadat'.
V lehote určenej stavebným úradom neboli podané námietky apripomienky účastníkov
konania a dotknutých orgánov. Stavebný úrad má v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona zato, že
dotknutým orgánom, ktorým bolo oznámenie o začatí konania na predmetnú stavbu doručené

a 'sí určenej alebo predÍženej lehote sa nevyjadrili, z hl'adiska ich sledovaných záujmov s návrhom
súhlasia.

V stavebnom konaní boli predložené nasledovné doklady: doklad o zaplatení správneho
poplatku vo výške 100 €; 2x projektovú dokumentáciu - čast' architektúra, vypracovanú
oprávnenou osobou sdátumom 09/2021; statický posudok stavebných úprav vypracovaný
oprávnenou osobou vl/2021, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracované
špecialistom požiarnej ochrany v 11/2020, nájomná zmluvu onájme spoločných priestorov
v predmetnom bytovom dome, súhlas spoločenstva vlastníkov bytov s predmetnýrni stavebnými
úpravami v bytovom dome, stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR
Bratislavy.

Stavebný úrad vstavebnom konaní posúdil predloženú projektovú dokumentáciu
a predložené doklady a ich súlad so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi a nezistil dóvody
brániace vydaniu stavebného povolenia.
Pouěenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom
stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dnf odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší
stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolanf 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.
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Dana Čahojová
starostka

Prílohy: - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom - pre stavebníka
Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
Z dóvodu vel'kého počtu účastníkov konania - doručuje sa {oto oznái'nenie verejnou vyhláškou (podl'a § 61,
ods.4 stavebného zákona).
1 . Emil Bilak, Jamnického 6, 841 05 Bratislava - stavebník

2. Iveta Bilčíková, Jamnického 6, 841 05 Bratislava - stavebník
3. Ing. Ivan Ihnát, Pri Hrubej Lúke 3634/ 1, 841 02 Bratislava - projektant
4. Vlastníci bytov v bytovom dome Jamnického 6, so súpis. číslom 3019 v k.ú. Karlova Ves
Na vedomie úěastníkom konania (nemá účinky doručenia):
5. Emil Bilčík, Jamnického 6, 841 05 Bratislava - stavebník
6. Iveta Bilčíková, Jamnického 6, 841 05 Bratislava - stavebník
7. Ing. Ivan Ihnát, Pri Hrubej Lúke 3634/ 1, 841 02 Bratislava - projektant

8. Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP na ul. Jamnického 6, predseda - Štefan Horecký, Jamnického 6, 841
05 Bratislava
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Doručí sa (nemá úěinky doručenia):

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

11. Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP na uí. Jamnického 6, predseda - Štefan Horecký, Jamnického 6, 841
05 Bratislava - so žiadosťou o vyvesenie oznámenia v bytovom dome a po jeho zvesení zaslanie spát'
Doruěí sa dotknutým orgánom:
12. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
13. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1
Na vedomie:

14. MČ Bratislava - Karlova Ves
15. Spis
16. lxad/acta

Verejná vyhláška:
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho

úradu MČ Bratislava-Karlova Ves-. Putnásty 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 sput'.
Dátum vyvesenia:

Z.'5l2L

pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia: .................

';>Ě-#1 nuěeíqiA=

Á?í

a-S,2!L

čast" er,atislava - Kaáva Ves
o?nis úzen;náho konahia

a stavebného pcíiadku
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842 62 Brati'sla?ia 4
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