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ROZHODNUTIE

l
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Bratislava, 24.03 .2023

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podra § 117 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisoÝ (d'alej len ,,stavebný zákon") v spojení s § 5? Oísm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre.0i;

iňÍúzemné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znóňí neskorších predpisov a,o zmene a doplnení zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebn3 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 znenf neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný úrad"), pódra § 66 stavebného zákona a § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,správny poriadok") vydáva

stavebné
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povolenie.

Stavebníci: Ing. arch. Peter Brezina a Ing. arch. Jana Brezinová, Gabčíkova 6, 841 05 Bratislava
Názov stavby: ,,Stavebné úpravy v byte č. 16"
Miesto stavby: byt č. 16 na 7. poschodí v bytovom doze Gabčíkova 2, 4, 6, vchod č. 2, súpis. č. domu 427,
pozemok parc. č. }247 v k.ú. Karlova Ves ? .'
Úěel stavby: zlepšenie užívatel'ských vlastností bytu '
Spósob uskutočnenia stavby: dodávatersky '

Stručný popis stavby:

realizácia nového dverného otvoru rozmerov 800 x,202Ó mm v nosnej stene medzi šatníkom a izbou
odstránenie stÍpika medzi balkónovými dverami aaola'iom a odstránenie parapetnej časti obvodovéhoverami

sa vytvipanelu pod oknom v obývacej izbe, čím sa vytvorí jeden kompaktný otvor pre novú zasklenú stenu
rozínerov 2800 x 23 70 mm s posuvnými dverami
priestor loggie bude nad'alej slúžiť svojmu póvodnému účelu, t. j. bude slúžiť ako loggia a nebude
z hradiska využitia ako aj požiarneho zat'aženia funkčne pripojená k obývacej izbe a obytnej bunke
ako takej

Podrobnejšie podra stavebným úradom overen:j projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing.
arch. Peter Brezina, autorizovaný arc-hitekt s reg. č. 211 8'AA, v novembri 2022.

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:
i ír

Stavba bude uskutočnená podra stavebným úradom overenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval
Ing. arch. Peter Brezina,a autorizovaný architekt 's reg. č.' 2118 AA,' v no'vembri-202-2-,-a kt'or-á -tvo';:
neoddeliternú súčast' tohto rozhodnutia-. Každú zménu v projektovej dokumentácii je nutnéaprerokovat' so
stavebným úradom.
So stavbou momno-začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú vyznačí stavebný úrad
v záhlaví tohto rozhodnutia.
Stavba sa povoruje ako trvalá.
Stavebnfk-je povinný do 15 dní od ukončenia výberqvého konania oznámit' stavebnému úradu zhotoviteraierqví

zákoistavby v súlade s § 6.2 ods. 1 písm. d) stavebného ll l?na.

Stavebník je povinný písomne oznámit' tunajšiemu stavebnému úradu, podra § 66 ods. 2 písm. h)

1.

2.

3.

4.

5.
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stavebného zákona, teímín začatia stavebných prAc.Všetky práce týkajúce sa zásahu do nosnýc"h 'konštrukcií je potrebné uskutočňovat' pod dohl'adom
sťavebného dozoru,len podl'a statického posudku (vypracovaného Ing. Ladislavom Jágerským
v októbri 2022), ktorý je súčast'ou overenej projektovej dokumentácie, a za dodržania v ňom
uvedeného pracovného postupu.

7. Stavebník je povinný v súlade s § 43i ods. 3 stavebného zákona zabezpečit' počas realizácie stavby
vytyorenie-takých opatrení, ktorým-i bude minimalizovaný negatívny vplyv-stavby na okolie a na životné

(X:ň0'
prostrcdňe.
Stavebník je povinný dbat' na to, aby pri uskutďčňovaní staveťjných prác nedošlo k spósobeniu škód na
cudzích nehnutel'nostiach a majetku.
Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavat' predpisy a nornny týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbat' na ochranu zdravia osób na stavenisku v zmysle vyhlášky MPSVaR č.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti aochrany zdrayia pri
stavebných prácach aprácach snimi súvisiacich apodrobnosti oodbornej spósobilosti na výkon:ach aprácach snimi súvisiacich apodrobnosti oodbornej

ivných činností a ustanovenia § 4ji ods. 3 písm. e), g), h) stavebii ods, 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.niektorých pracoa
10. Zo stavby musí byt' zabezpečený odvoz álebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3 písm. f) stávebriého

zákona) na riadenú skládku odpadu.
11. Stavebník je povinný mat' zariadenie staveniska astavebný materiál uložený výlučne vpriestore

predmetného bytu, pnpadne na pozemku, ku ktorému má vlastnícke alebo iné právo.
12. Stavebník je povinný mať na stavbe overený prpjekt stavby, právoplatné stavebné povolenie a o stavbe

musí byt' vedený stavebný denník. :? ,
13. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, sú povínru' umo>nit'

orgánom štátnelio stavebného dohl'adu a řiimi prizvaných znalcom vstupovat' na stavenisko a do stavby,
nazerať do jej dokumentácie a utvárat' predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohradu (§ 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 icli vlastníka, v zmysle § 134 stavebného
zákona. .14. Sravebník je povinný zabezpečiť, aby počas reaalizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do vlastníckych
alebo iných práv dotknutýchaprávnických, alebo 'fyzických osób. V prípade potreby stavebníka vstupo'vat'
na cudzie pozemky, či už pri realizácffa stavby, prípadne dovozu stavebného materiálu, resp. likvidácií
odpadu, je stavebník povinný zabezpečit' písomnú dohodu s jeho vlastníkmi.

15. Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona použit' vhodné stavebné výrobky.
16. Stavebník je povinný zabezpečit' dodržiavanie čistoty a poriadku v okolí stavby, počas realizácie stavby

tak, aby nebola narušená pohoda bývania v okolítak, aby nebola narušená pohoda bývania v okolí .stayby.
17. Odpady vzniknuté počas stavebnej činnosti musi4' Syt' spracované v súlade s osobitnými predpismi.
18. Stavba bude ukončená do 3 mesiacov od začatiá stavby (§ 66 ods.3 písm. d) stav. zákona). V prípade,

že nie je možné z vážnych dóvodov stavbu dokončit' v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o.e nl,e Jl
iredlžeipredÍženie lehoty na ukončenie stavby pred jej uplynutím.

19. Stavebný úrad upúšt'a od kolaudácie vyššie uvedenej stavby.
20. Vzhl'adom k tomu, že stavebný úrad upúšt'a od kolaudácie stavby, stavebník je povinný pripojit' k ním

uchovávanej dokumentácii aj: .domrady-o-'mn"ožstve-a -spó'sobe zneškodnenia:'odpadu zo stavby, prípadne o ich prevzatí zmluvnou
stranou, pričom budú dÓdržané ustanovenia zákón@ č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niekto0ch
zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne závuzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č.
12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR
Bratislávy s jeho doplnením nariadenfm č. 14/201 1 a Všeobecne závuzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves č. 2/20 13 o dodržiavaní ppriadku a čistoty,
doklady o overení požadovaných vlastností stavet7ných výrobkov, pričom na stavbu budú použité iba také
stavebné výrobky (§ 66 ods. 3 písm. g) a § 43f stavebného zákona), ktoré sú podl'a osobitných predpisov
(zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch) vhodné na použitie v stavbe na zamýšraný účel, v
súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh.

Upozornenie: Stavebnfk sa upozorňuje na povinnost' zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnejčinnosti neobt'4oval obyvaterov a dodržiavat' ustanovenia "Vyhlášky Ministerstva ;dravotníctva SR č.
549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Orípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
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9.
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požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí ako aj na dodržanie
ostatných právnych predpisov, smerníc, hygienických predpisov a zákonníka práce.

Il

Platnost' rozhodnutia: Stavebné povolenie stráca platrÍost', ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo
dria kedy nadobudlo právoplatnost'. Toto rozhodnuti; platí aj pre právnych nástupcov stavebníkov.

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

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 09.Ol.2023 od stavebníkov Ing. arch. Peter Brezina aIng. arch. Jana
Brezinová, obaja bytom Gabčíkova 6, 841 05 Bratislava žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu
,,Stavebné úpíavy v byte č. 16" navrhovanú na 7. poschodí v bytovom dome Gabčíkova 2, 4, 6, vchod č. 2,
súpis. č. domu 427, pozemok parc. č. 1247 v k.ú. Karlova Ves. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné
konanie.

Vpodaní zo dňa 09.01.2023 boli predložené nasledovné doklady: doklad ozaplatení správneho
poplatku vo výške 100 €; 2 x projektová dokumentá@ia stavby - Ing. arch. Peter Brezina, autorizovaný
architekt s reg.-č. 2118 AA, november 2022, ktorej súčast'ou bol 'aj statický posudok -Ing. LadÍslav Jágerský',
autorizóvaný stavebný inžinier s reg. č. 4789*SP*I3, október 2022, a riešenie protipožiarnej bezpečnosti- -
Mgr. L'uboš Vyrúbal, špecialista požiarnej ochrany sreg. č. 2/2015 BČO, novernber 2(522, stanovisko
Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy č. FJZUBA3-2022/002828-002 zo dňa 19. 12.2022.

Dňa 06.02.2023 bolo do spisu doplnené potvrdenie správcu bytového domu o výsledku písomného
hlasovania k stavebným úpravám bytu č. 16. (od Bytkornfort-IM, a.s. zo dňa 02.02.2023).

Žiadost' po jej doplnení dňa 06.02.2023 poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanejzaaaost' po )e) cloplneni úria U5.U2.2U23 poskytqvala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej
stavby, a preto stavebný úrad listom č. KV/SU/103572023/4699/KK zo dňa 14.02.2023 oznámil začatie
stavebného konania znárnym účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky. Zároveň
v zrnysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zist'ovania a ústneho pojednávania, a v súlade s
§ 61 ods. 3 stavebného zákona určil lehotu na podanie námietok apripomienok k žiadosti stavebníkov
a upozornil, že na néskór podané námietky a pripomienky nebude prihliadať.

V lehote určenej stavebným úradom neboli pWdané námietky' apripomienky účastníkov
a dotknutých orgánov.

Stavebný úrad vstavebnom konaní posúdil predloženú projektovú dokumentáciu apredložené
doklady aich súlad so stavebným zákonom -asúvisiacimi predpismi-anezistil dóvody brániace vydaniu
stavebného povolenia.

konania

Pouč?ěnieiQluXC ,

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom stavebnom úrade,
ktorý rozho4nutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší stavebný úrad sárn 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 poriad:u.
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'hl::š?Doručí sa úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1 . Ing. arch. Peter Brezina, Gabčíkova 6, 841 05 Bratislava
2. Ing. arch. Jana Brezinová, Gabčíkova 6, 841 05 Bratislava
3. Wastníci bytov bytového domu so súpis. č. 427 (Gabčíkova 2, 4, 6) v Bratislave

Doruěí sa dotknutým orgánoi
.hramiý í avy.

m:

4. Hasičský a-záchramiý útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava

'i

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky (nemá účinky doruěenia):
5. Miestny úrad MČ B-ratislava-Karlova Ves, Nám. sv. 'Františka 8, 842 62 Bratislava 4, so žiadost'ou

o vyvesenie na úradnej tabuli MČ
6. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, PrimacQ41ne nám. 1, 814 99 Bratislava,

.il

o zverejnenie verejnej vyhláškyU LNCŇ G.JuCŇŘFC WCI (;JulGJ lJXŇ%vaůkJ , ,i i
Bytkomfort - BA, a.s., Zelezničiarska 13, 811 04 Bratislava, so žiadost'ou ovyvesenie
rozhodnutia v bytovom dome na obvyklom mieste

žiadost'ouSO

7.

Na vedomie úěastníkom konania (nemá úěinky doručenia):
8. Ing. arch. Peter Brezina, Gabčíkova 6, 841 05 Byatislava
9. Ing. arch. Jana Brezinová, Gabčíkova 6, 841 05 Bratislava
10. Bytkomfort - BA, a.s., Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Na vedomie:
11 . MČ Bratislava-Karlova Ves - starostka
12. spis 2x
13.a/a

,Il%l.
:oií
Í:l

Verejná vyhláška:

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli ,
Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia

rozhodnutia. Zároveň sa rozhodnutie zverejňuje:Qa úradnej tabuli Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslat'

potvrdenú verejnú vyhlášku spát'.

R.3.13 ,4. '7- )JDátum vyvesenia: ....."...::'....:4';a'.... Dátum doručenia: ,..l.'í:..'..'..i!.4.... Dátum zvesenia: ......................
:':Í
l{(

pečiatka a podpis: ' 7, 1, pečiatka a podpis:pečiatka a podpis: I?'(?
l!4gstská časť Bratisíava 7 Karlav:i ?h'-,;?Atí8tská čaist' 3ratisíaaya - Karksva Ve;';o«?ie úzen;né.)io ko+íahia : . ?- -- -xí-iuoía'jd' aa ržanůVg$le u'Z9n;n6hů konahíaa 8Ťa!'e5nl]IJ pO,'aíadk.u a St&V'3bíl"-IIJ pCrladku

Alj-? 'Nám. so. . ř'r,iiítiška 8 . --- x=wí ía ;I l J !l(!l lauKu
Nám. &! ř iaAl)tiška 8842 62 8í-ai:slava 4 842 G2 F-';a.::slQya 4':l%tD

02 707 11309

l

Vybav'uje: Mgr. Katarína Klačková katarina.klackova@karlovaves.sk
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