
l MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SÚ/8l 8/2022/l 5552/DB Bratislava, 19.07.2022

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podl'a § 117 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o úzeínnom 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 plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 7a ods. 2
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný úrad"), podl'a § 66 stavebného zákona a 8) 46 a 47 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny
poriadok") vydáva

stavebné povolenie

na zmenu dokončenej stavby

Stavebníci: Milan Mocik, Jamnického 3, 841 05 Bratislava,
Iveta Mociková, Jamnického 3, 841 05 Bratislava

Názov stavby: ,,Rozdelenie bytu č. 8"
Miesto stavby: byt č. 8 na 2. podlaží bytového domu Jamnického 3, súpis. č. domu 3525, pozemok parc. č.
C: 1550/6 v k. ú. KarlovaVes, LV č. 3120
Stručný popis stavby: Predmetom projektu je stavebnými úpravami rozdelit' byt č. 8 na dva samostatné
byty 8a (3,5 izbový) a 8b (2 izbový). Rozdelenie bude realizované vymurovaním akustickej medzibytovej
steny s požiarnou odolnosťou EI 45 Dl, bez zásahu do existujúcich vertikálnych konštmkcií. Jestvujúci byt
ma dva sarnostatné vstupy. Súčast'ou projektovej dokumentácie je úprava elektroinštalácie s vytvorením
nového odberného miesta v byíe 8b a zdravotechniky s vytvorením samostatného merania studenej vody.
Zabezpečenie teplej vody v byte 8b bude v sprchovom kúte pomocou elektrického zásobníkového ohrievača
vody Elíz ELX 12 osadenom na stene v kúperni, pre kuchynský drez pomocou elektrického zásobníkového
ohrievača vody Elíz EURO 15H osadenom pod drezom. Vykurovanie vbyte 8b bude zabezpečené
elektrickými radiátormi. Pre byt 8a bude elektroinštalácia, zdravotechnika a vykurovanie bez zíneny.
Projektové dokumentácie: ,,Stanovisko statika" od autorizovaného stavebného inžiniera - Ing. Juraja
Lovása, č. osv. 4514*Z*?3, dátum 12/2020, ,,Rozdelenie bytu č. 8" od autorizovaného stavebného iížiniera -
Ing. Jána Šelca, dátum 12/2020, ,,Elektroinmtalácia" od autorizovaného stavebného inžiniera - Ing. Vladimíra
Jurkoviča, č. osv. 3384*A*5-3 dátum 7/2021, ,,Zdravotechnika" od autorizovaného stavebného inžiniera -
Ing. Miloslava Hod'ovského, č. osv. 1541 *Z*5-1,2 dátum 1 1/2021, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčast' tohto
rozhodnutia.

Spósob uskutoěnenia stavby: dodávatel'sky

Podmienky pre realizáciu stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podl'a stavebným úradom overeného statického posudku, ktorý vypracoval Ing.
Juraj Lovás, č. osv. 4514*Z*I3, dáturn 12/2020, ktorý je neoddelitel'nou súčast'ou rozhodnutia

2. Za kvalitu a presnosť zrealizovania stavebných a montážnych prác, za striktného dodržania navrhnutých
materiálov apostupov, uvedených v projekte stavby pre stavebné povolenie, uvedenom v bode 1.,
zodpovedá v plnej miere dodávatel' stavebných prác, ktorý bude určený výberovým konaním.

3. Sostavebnými prácami na stavbe možno zaěat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia (§ 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnost' potvrdí stavebný úrad.
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4. Rozhodnutie stráca platnost' ak sa so stavebnými prácami na stavbe nezačne do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 67 stavebného zákona).

5. Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia, t. j. v prípade ak
nezačne so stavebnými prácami na stavbe do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia, zobjektívnych dóvodov, móže vprimeranej lehote pred jej vypršaním, požiadat'
o predÍženie jeho platnostÍ.
Toto rozhodnutie a prípadné rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti sú záv?é aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania (§ 70 stavebného zákona ). Stavebník sa nesmie odchýliť od schválenej pro3ektovej
dokumentácie. Každú zmenu stavby je moié uskutočnit' len po predchádzajúcom odsúhlasenf na
stavebnom úrade.

7. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác (§66 ods. 2, písm. h/
stavebného zákona).

8. V prípade že uskutočnenie stavby sa bude realizovat' svojpomocne, bez zabezpečenia odborného
vedenia stavby nesmie byť začaté so stavebnýrni prácami.

9. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od začatia stavby (§ 66 ods.3 písm. d) stav. zákona).
V prípade, že nie je moié z vážnych dóvodov stavbu dokončit' v určenej lehote, stavebnfk požiada
stavebný úrad o predÍženie lehoty n:a ukončenie stavby pred jeho uplynutíín s uvedením dóvodu podra §
68 stavebného zákona.

10. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby trvania stavebných prác bola na stavbe k dispozícii
príslušná pro3ektová dokiunentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní (§ 43i,ods. 5 stav.
zákona), stavebné povolenie a stavebný, príp. montážny denník. (§ 46d stav. zákona a v § 28 vyhlášky
MŽP SR č.453/20'C)O Z. z.), t. j. podklady- potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho
stavebného dohl'adu.

1l. Pri výstavbe budú dodr'zané príslušné ustanovenia § 48 -§ 53 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie a príslušné normy STN EN.

12. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržat' predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osób na stavenisku aj v zmysle vyhl. SÚBP a SBÚ č.
147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. a ustanovenia E§ 43i
ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.

13. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použit' iba stavebný výrobok (§ 66 ods. 2, písm. g) a F3 43f
stav. zákona), ktoíý je podl'a osobitných predpisov (zákon č.133/2013 Z. z. o stav. výrobkoch) vhodný
na použitie v stavbe-na-zarnýšraný účel, v súlade s Nariadením Európskeho parlaínentu a rady (EÚ) č.
305/2011.

14. Stavenisko musí:

byť zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miestach, kde rnože «B3sť k ohrozeniu života alebo
zdravia a to prípadne aj úplným ohradenfm (§ 43i ods. 3 písm. a) stav. zákona),
byt' označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe (§ 43i ods. 3, písm. b) stavebného
zákona) - na stavbe na viditernom mieste sa bude nachádzat' stavebné povolenie.
umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mateíiálov na mieste stavby.
Stavebník je povim'iý uskutočňovať stavebné práce v priestoroch stavby (byt č. 8, na 2.posch. ul.
Jamnického 3 vBratislave), v prípade potreby zaujatia verejného priestranstva stavebník požiada
príslušný cestný správny orgán o povolenie na zaujatie verejného priestranstva.
mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3, písm. f) stav. zákona) na riadenú
skládku.

umofflovat' bezpečný pohyb osób vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3 písm. e) stav. zákona),
mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb os6b vykonávajúcich stavebné práce
(§ 43i ods. 3 písm. g) stav. zákona),
byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia rudí na stavenisku a v jeho
okolí

(§ 43i ods. 3 písm. h) stav. zákona, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia.), ako aj ochrana životného prosíredia podl'a osobitných predpisov (zák.č.543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov).
Stavebník je povinný pri búracích prácach dodržat' nasledovné podmienky:
Na búracie práce nebudú použité trhaviny.

6.
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Časti stavby sa musia odstraňovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života
a zdravie osób, k vzniku požiaru a nekontrolovaternému porušeniu stability stavby alebo jej časti .
Časti stavby sa odstraňujú podl'a vopred určeného technologického postupu .
Pri odstraňovaní častí stavby nesmie byť ohrozená jej stabilita a ani stabilita žiadnej inej stavby ani
prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenie v dosahu stavby .
Sutina aodpadový materiál zodstraňovaných častí stavby musia byt' odvážané bezodkladne
a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti pohybu osób v bytovom dome Jatnnického
3, v Bratislave, v ktorom sa byt nachádza a nenarúšalo sa životné prostredie.

16. Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržat' tieto
podmienky:
Znížit' negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia aozmene adoplnení
niektorých zákonov, najmu § 27-29.
Dodržiavat' ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku avibrácii aopožiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Neporušovať hlavne v noci av dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok
aprávo na priaznivé životné prostredie vyjadrené vzákone č.. 460/1992 Zb. Ústava SR, vznení
neskorších predpisov - Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel - c}.44-ods. 1.
zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval obyvatel'ov adodržiavať
ustanovenia dodávatel' stavby je povinný dodržat' Vyhlášku MPSVaR 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.

17. Stavebník je povinný na zabezpečenie kvality ovzdušia zabezpečiť:
denne pravidelné čistenie komunikačných a iných spoločných priestorov v bytovom dome Jamnického
3 v Bratislave, v ktorom sa byt č. 8 nachádza.
nepretržité prekrytie kontajnerov, prípadne iných nádob na odpad, uložených na stavbe a pri ich
preprave.

18. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia l'udí a
životného prostredia a d'alších podmienok pre uskutočnenie stavby (§ 66 ods. 2, písm. b/ a ods. 3 stav.
zákona):
pri realizácii stavby maximálne obmedzit' znečist'ovanie ovzdušia sekundárnou prašnost'ou vznikajúcou
pri stavebných prácach a preprave materiálu.
zabezpečit' dodržiavanie čistoty v okolí stavby (komunikačné a iné spoločné priestory v bytovom
dome, v ktorom sa byt nachádza),
dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a aby
vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
v prípade poškodenia susedných bytov a nebytových prňestorov v bytovom dome a majetku uvňesť ich
do póvodného stavu a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu
podl'a všeobecných predpisov o náhrade škód .

19. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 81c písm. a ) stavebného zákona upúšt'a od kolaudácie
vyššie uvedenej stavby.

20. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 75a bod l stavebného zákona upúšt'a od vytýčenia
stavby oprávnenými osobami podl'a ustanovenia § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad
priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, v súlade s ustanovením
§ 75a ods. 2 stavebného zákona, zodpovedá stavebník.

21. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 75a ods. 4 stavebného zákona, vzhl'adom k tomu, že
stavebný úrad upúšťa od kolaudácie stavby pripo@ k ním uchovávanej dokumentácii:
doklady o množstve a spósobe zneškodnenia odpadu zo stavby, prípadne o ich prevzatí zmluvnou
stranou, pricom budú dodržané ustanovenia zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektoíých
zákonov vznení neskorších predpisov aVšeobecne závuzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy
č.l2/2001 o nakladanf 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,
doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov, pričom na stavbu budú použité iba
také stavebné výrobky (§ 66 ods. 2, písm. g) a § 43f stav. zákona), ktoré sú podl'a osobitných predpisov
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(zákon č.133/2013 Z. z. o stav. výrobkoch) vhodné na použitie v stavbe na zamýšl'aný účel, v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a rady' (EÚ) č. 3 05/20 1l.

22. Stavebný úrad týmto oznamuje, že na stavbe móže byt' vykonaný štátny stavebný dohl'ad
povereným zamestnancom stavebného úradu, v súlade s § 98 v nadv»znosti na § 134 stavebného
zákona, a za tým účelom vstúpit' na cudzí pozemok a stavby. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či
právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umoiiť orgánom štátneho
stavebného dohl'adu a nimi prizvaných znalcom vstupovat' na stavenisko a do stavby, nazerat' do jej
dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohl'adu (§ 100 písm. a) stavebného zákona). Týmto
poučením má stavebný mad 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.

UPOZORNENIE:

Stavebník sa upozorňuje na povinnosť zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti
neobt'ažoval obyvatel'ov a dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti oprípustných hodnotách hluku, infrazvuku avibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí ako aj na dodržanie
ostatných právnych predpisov, smerníc, hygienických predpisov a zákonníka práce.

V konaní si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania.

Platnost' rozhodnutia: Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo
dňa, ked' nadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie platí aj pre právnych nástupcov stavebníka.

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 09. 03. 2021 od stavebníkov Milana Mocika, Jaínnického 3, 841 05
Bratislava, a Ivety Mocikovej, Jamnického 3, 841 05 Bratislava žiadost' o vydanie stavebného povolenia
na vytvorenie dvoch samostatných bytových jednotiek navrhovanú v byte č. 8 na 2. podlaží bytového
domu Jamnického 3, súpis. č. domu 3525, pozemok parc. č. 1550/6 v k. ú. Karlova Ves, LV č. 3120.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Stavebník vstavebnom konaní predložil: vyjadrenie statika vypracované oprávnenou osobou
v dvoch vyhotoveniach, doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 100 Eur, projekt elektroinštalácie,
projekt zdravotechniky, stanovisko od Západoslovenskej distribučnej, a. s. zo dňa 17. 10. 2021 a projekt
stavby.

Stavebný úrad preskúmal žiadost' spolu s prílohaíni a listom č. KV/SU//2020/12970/DB listom zo
dňa 16. 06. 2022 oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom
foimou verejnej vyhlášky v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona. Nakol'ko boli stavebnému
úradu dobre známe pomery staveniska a podanie poskytovalo dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného
smiestnym zist'ovanínn. Následne stanovil lehotu 10 pracovných dní na vyjadrenie pripomienok
a náínietok v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona a upozornil, že k neskoršie podaným námietkam
a pripomienkam nebude prihliadat'. Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom úrade. V určenej
lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Stavebný úrad vstavebnom konaní posúdil žiadosť apredložené doklady, pričom zistil, že
povolením realizácie predrnetnej stavby nebudú ohrozené celospoloěenské záujmy, ani ohrozené práva
a právom chránené záujmy dotknutých úěastníkov konania. Na základe uvedených skutočností stavebný
úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokove3 časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podnť odvolanie na tunajšom stavebnom úrade
v lehote 15 dní odo dňa jeho doničenia. Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolanf, rozhodne o
odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní
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riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, je moié preskúmat' súdom podl'a príslušných
ustanovení Správneho súdneho poriadku.
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Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. Milan Mocik, Jamnického 3, 841 05 Bratislava - stavebník
2. Iveta Mociková, Jamnického 3, 841 05 Bratislava - stavebník
3. Ing. Jum3 Lovás, Školská 48/9, 900 41 Rovinka - statik
4. Vlastníci všetkých bytov a nebytových priestorov bytového domu Jamnického 3 v Bratislave

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo 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

6. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky

5.

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):

Milan Mocik, Jamnického 3, 841 05 Bratislava - stavebník
Iveta Mociková, Jarnnického 3, 841 05 Bratislava - stavebnfk
Ing. Juraj Lovás, Školská 48/9, 900 41 Rovinka - statik

7
8

9

Na vedomie:

10 K. R. S., s.r.o., Hany Meličkovej 1/e, P. 0. BOX č. 54, 840 04 Bratislava, so žiadost'ou o vyvesenie
oznámenia v bytovom dome na obvyklom mieste

11 MČ Bratislava-Karlova Ves - starostka
12 2xspis
13 2xa/a

Verejná vyhláška:

Toto oznárnenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ Bratisl:ava-Karlova Ves. Za deň -doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia.

Zároveň sa toto oznámenie zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí
uvedenej lehoty žiadarne zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku sp(it'.

Dátum vyvesenia: ?'!.'l.g.F«g8."'...... Dátum doručenia: 2'ť..ť:K.a.'!.'ÍtÍ].... Dátum zvesenia:
pečiatka a podpis:
u«ir %,lraít%57ý

BF lallh%

:S

atka a podpis:

M
o

842 62 ,S='-iATISLAVA 4
Vybavuje: Ing. Dominika Bartošová

»-@ -ď- i-

02/ 7Ó7 11 312 dominika.bartosova@karlovaves.sk
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