
9 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č. j.: KV/SU/61/2017/7644/DH Bratislava 12.4.2017

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podl'a § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadváznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 3 77/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o hlavnom meste") a čl.
67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvuznosti na § 1 písm. c) 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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadváznosti na § 2 písm. e)
zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov, v stavebnom konaní preskúmal podl'a § 62 stavebného zákona žiadost'
o stavebné povolenie, ktorú dňa 14. 12.2016, s posledným doplnením zo dňa 30. 1.2017, podali stavebníci

vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Púpavová 26 v Bratislave,
(d'alej len ,,stavebníci"),

a podra § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok"), vydáva toto

stavebné povolenie

na zmenu dokončenej stavby s názvom:

,,Obnova bytového domu Púpavová 26, Bratislava?

objektu bytového domu súp.č. 682 na ulici Púpavová 26 v Bratislave, nehnutel'nost' zapísaná na LV č. 3033, na
pozemku registra ,,c" KN parc.č. 78 (v registri ,,E" KN ako pozemok parc.č. 3663/1 zapísaný na LV č. 5102 a
pozemok parc.č. 3662/2 zapísaný na LV č. 497 1) v k.ú. Karlova Ves (d'alej len ,,stavba"),

podl'a projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. arch. Peter Valenta, v auguste 2016, vrátane statického
posudku stavby, ktorý vypracoval Ing. Jozef Augustín, z augusta 2016, overenej v stavebnom konaní, ktorá je
neoddelitel'nou súčast'ou tohto rozhodnutia.

Architektonické a stavebno-technické riešenie zmeny dokončenei stavby:

Predmetom projektovej dokumentácie, je zmena dokončenej stavby - stavebné úpravy bytového domu, za
účelom odstránenia systémovej poruchy loggií, výmeny stúpacích vedenf TZB a elektroinštalácie a
modernizácie spoločných priestorov domu, v nasledovnom rozsahu:

Súvisiace búracie práce:
- odstránenie nášl'apných vrstiev na loggiách
- odstránenie keramického soklíka

- odstránenie uvornených častí omietky na čele loggií
- demontáž oplechovania parapetov okien a dverí
- odstránenie oplechovania loggií
- demontáž zábradlia loggií odrezaním
- demontáž oplechovania strechy nad loggiami



A. Odstránenie systémovej poruchy predsadených loggií bytového domu s rebierkovými stropnými panelmi -
(odstránenie systémovej poruchy loggií f)):
odstránenie póvodnej skladby podlahy až po nosnú čast' železobetónového (d'alej len ,,žb") panelu;
ošetrenie odhalených častí výstuže antikoróznym náterom a nahradenie chýbajúcich častí betónu
reprofilačnými maltami;
realizácia novej nášl'apnej vrstvy zo spádových klinov EPS 150S min. hr. 20-50mm, ktoré budú
potiahnuté 2x výstužnou vrstvou, hydroizoláciou a novou protišmykovou keramickou dlažbou;

a) v prípade vel'kých defektov loggiového panelu - v mieste žb škrupiny bude realizovaná nadbetonávka
hr. 40 mm, ktorou sa spriahne existujúci loggiový panel. Do bočných rebier sa zhora osadí vlepená
výstuž každých 150 mm a spriahne sa s kari siet'ou. Následne sa celá doska zadební po bokoch, loggiový
panel sa montážne podoprie a nadbetónuje sa betónovým poterom hr. 40 mm. Následne sa realizuje
hydroizolácia a keramická dlažba;

b) ak budú zistené pozdÍžne trhliny a praskliny na loggiovom paneli v mieste rebier a panel bude
vykazovat' vel'ké priehyby (ak je priehyb loggiového panela od zat'aženia stáleho váčší ako 25 mm),
navrhuje sa kompletné zosilnenie rebierkového loggiového panelu pridaním jedného rebra a
nadbetonávkou hr. 40 mm nad loggiový panel. Po odstránení všetkých vrstiev nad loggiovýt'n paneloín
bude zhotovené nové rebro s vaysekaním časti v existujúcich paneloch pre uloženie výstuže a inontážne
podopretie loggiových panelov. Nové rebro je navrhované ako jednopol'ový prostý nosník s rozpátím 6,3
ma prierezom-180x220 mm s pozdÍžnou v3stužou 2R12 a 3R16 a -strmienkami-R 8 / 175 mm. Výstuž
bude kotvená do loggiových panelov vlepením tmelom HILTI HIT RE 500. Nadbetonávka hr. 40 mm je
uvažovaná spriahnutá s existujúcim loggiovým panelom. Následne bude realizovaná hydroizolácia a
keramická dlažba;

c) v miestach, kde je uloženie loggiov'ých panelov do stien úplne porušené na vzdialenost' viac ako 30% z
dížky uloženia, sa navrhuje dodatočné podopretie loggiových panelov do stenových pridaním
uholníka L lOOxlOOxlOmm, dÍžky 1200-mm,- s prepojením-svorníkmi 3x M16 a následne všetko
dobetónovat' a opravit' reprofilačnou maltou;
spodná čast' žb dosky bude vyspravená a ošetrená fasádnym silikónovým náterom. Čelo žb dosky bude
očistené od uvol'nených častí omietky a betónu, odhalené časti výstuže sa ošetria antikoróznym náterom a
chýbajúce časti budú nahradené reprofilačnými maltami. Následne bude celá plocha čela potiahnutá
výstužnou vrstvou a silikónovou omietkou hr. 1,5 mm;
úprava bočných stien loggií penetráciou, výstužnou vrstvou a silikónovou hladenou omietkou hr. 1,5 mm;
úprava čelných stien loggií je navrhnutá koiitaktným zetepl'ovacím systéi'nom doskami z minerálnej vlny
MW FK?D-S hr. 60 mm, výstužnou vrstvou a silikónovou hladenou omietkou hr. 1,5 mm a ostení okien a
dverí doskami z minerálnej vlny FKD-S hr. 20 mm;
výmena všetkých zábradlí na loggiách za iiové, s výškou 1410 mm nad úrovňou podlahy. Nosná
konštrukcia zábradlí je navrhnutá zo stÍpikov 4 HR- 40x40x3, ktoré budú pripojené votknutím do
loggiového panela, troch horizontálnych výstuh, privarených k stÍpikom a madla 4 'HR 60x60x3 v hornej
časti. Výplň je navrhnutá z mliečneho skla SGG STADIP hr. 6mm. Pozdížne výstuhy zábradlia budú
pripojené k loggiovým stenám kotvami do betónu 2 M 12;
úprava strechy nad poslednou loggiou výmenou oplechovania a doplnením izolačných vrstiev (EPS 150S
hr. 50 mm + OSB 3 hr. 18 mm).

B. Výmena spoločných rozvodov kanalizácie, vody, cirkulácie teplej vody a vzduchotechniky v bytovom dome:
a) vým-ena existujúcich stúpacích rozvodov ZTI (studenej -vody, T'ÚV a cirkulácie-teplej vody), d'alej
ležatých rozvodov teplej vody a cirkulácie teplej vody v priestoroch 1.PP, a odpadového potrubia
splaškovej vody.
existujúce stúpacie potrubia, vedené v inštalačných jadrách, budú demontované a nahradené novými,
vedenými v póvodnej trase. Jednotlivé bytové jednotky budú napojené na stúpacie rozvody v póvodnom
mieste s podružným meraním spotreby. Pri realizácii nových rozvodov sa vytvoria odbočky na napojenie
jestvujúcich zariad'ovacích predmetov v bytoch. Materiálové riešenie vodovodu - plasthliníkové potrubie
UPONOR MLC, alt. REHAU RAUTITAN STABIL, rozvody teplej vody a cirkulácie budú izolované
izolačnými hadicami PE. Materiálové riešenie kanalizácie: protihlukového potrubia REHAU
RAUPIANO PLUS, alt. GEBERIT Silent;
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b) výmena stúpacích potrubí vzduchotechniky pre zabezpečenie vetrania hygienických zariadení a
kuchýň v bytoch;
existujúce vzduchotechnické potrubia budú vymenené po celej svojej výške, vrátane pripojovacích
potrubí na každom podlaží, s ukončením na hranici WC, kúpel'ne a kuchyne s napojením na ventilátor
alebo mriežku a digestor (v závislosti od riešenia v byte), opatrené sputnou klapkou a novou rotujúcou
hlavicou LOMACO na konci potrubia na streche. Budú použité kruhové potrubia typu SPIRO atypu

dlžkeštvorhranné potrubia z pozinkovaného plechu. Stúpacie potrubie bude v celej svojej dÍžke izolované
izoláciou hr. 40 mm a na závesoch podložené tlmiacou gumou z hradiska hlukovej izolácie);
vyregulovanie ústredného kúrenia;

C. Iná modernizácia bytového domu:
kompletná modernizácia elektroinštalácie - v rámci stavebných úprav je navrhovaná výmena hlavných
jestvujúcich stúpacích vedení NN na l'avej a pravej strane bytového domu a výmena náplne jestvujúcich
stúpačkových rozvádzačov na jednotlivých poschodiach. K jestvujúcemu vedeniu budú nové stúpacie
vedenia realizované káblom 3x N2XH lx50 + N2XH lx35 pripojené v úrovni 1.NP zo skrine SR3
káblami N2XH-J 4x50 do stúpačkových svorkovníc. V priestore schodiska budú vymenené núdzové
únikové svietidlá za nové;
modernizácia osvetlenia a núdzového osvetlenia v spoločných priestoroch;
obnova vestibulu;
modernizácia interiéru spoločných priestorov.

Podmienky uskutočnenia zmeny dokončenej stavby:

1. podl'a § 66 ods. l a 2 stavebného zákona :
a) dodržiavat' platné aúčinné predpisy týkajúce sa bezpečnosti aochrany zdravia pri práci, aochrany

životného prostredia;
b) zmenu dokončenej stavby realizovat' v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu

podra § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie
stavieb podl'a § 48 až 53 stavebného zákona, av súlade s príslušnými technickými normami, zvlášt'
normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými;

c) lehota na dokončenie stavby - stavba bude dokončená najneskór do 3 rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

d) stavebníci sú povinní splnit' požiadavky uplatnené v stanoviskách dotknutých orgánov, odborných
organizácií a oprávnenej právnickej osoby:
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia: č. OÚ-BA-OS-ZP3-20 16/0 103566/GIB/IV zo dňa 2. 12.2016:
držiter odpadov je povinný:
zhromažd'ovat' vytriedené odpady podra druhov odpadov a zabezpečit' ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom;
zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho:

- prípravou na oputovné použitie v rámci svojej činnosti. Odpad takto nevyužitý ponúknut' na prípravu na
opátovné pouŽitie inému;

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho prípravu na oputovné
použitie. Odpad takto nevyužitý ponúknut' na recykláciu inému;

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu. Odpad
takto nevyužitý ponúknut' na zhodnotenie inému;

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie;
odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podl'a zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje
ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám;
viest' a uchovávat' evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi;
ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§2 vyhláška
MŽP SR č. 36-6/2015 Z.z.), ak nakladá ročne-v súhrne s "viac ako 50 'kg nebezpečných odpadov ale'bo-viac
ako jednou tonou ostatných odpadov. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie
kalendárneho roka Okresnému úradu Bratislava, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
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hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka;
póvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povol'uje odpad zhromažd'ovat' v mieste jeho vzniku, t.j.
v mieste stavby, iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia vel'koobjemového kontajnera), následne sa musí
odviezt' k oprávnenému odberaterovi;
ku kolaudaěnému konaniu je potrebné doložit' závuzné stanovisko OÚ BA podl'a § 99 ods. l písm. b)
bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie stanoviska je potrebné doložit' doklad, preukazujúci
spósob nakladania s odpadmi zo stavby, (t.j. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre
jednotlivé druhy odpadov podl'a vyjadrenia OÚ BA v stavebnom konaní); V dokladoch musí byt'
taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný;
podl'a § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch póvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri
servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste
podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pósobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby -
podnikatera, je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikater, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu
vykonávajú;
za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii je zodpovedná
osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údrzbu, rekonštrukciu alebo demoláciu a plní
povinnosti podra § 14 zákona o odpadoch. Táto osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto
činnosti a odpady z demolácií, materiálovo zhodnotit' pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe;

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia: č. OÚ-BA-OSZP3-20 1 6/ 1 06497/VSM zo dňa 1 . 12.2016:
stavebníci sa upozorňujú, že dreviny v blízkosti stavby 3e potrebné chránit' opatreniami podra STN 837010
Ochrana prírody - ošetrovanie, udížiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4. l pri stavebných prácach
sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Upozorňujú sa aj na práva a
povinnosti pri ochrane drevín vyplývajúce z § 47 zákona OPK;
v SúvisloSti so záujmami druhovej ochrany sa stavebníci upozorňujú na možný výskyt chránených
živočíchov, napr. róznych druhov netopierov alebo vtákov, ktoré osídl'ujú vetracie šachty, rózne štrbiny a
podkrovné priestory najmá v starších budovách, čím sa aj stavby v urbanizovanom prostredí stávajú ich
prirodzeným areálom. Za chránené živočíchy sa podra § 33 ods. 3 zákona OPK považujú aj všetky druhy
vol'ne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských státosi európskej únie;
podl'a § 35 ods. 1 a 2 zákona OPK chráneného živočícha je zakázané úmyselne odchytávat' v jeho
prirodzenom areáli, úmyselne zraňovat' alebo usmrcovat' v jeho prirodzenom areáli, úmyselne rušit' v jeho
prirodzenom areáli, najmá v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mlád'at, zimného spánku, alebo
migrácie, zbierat', alebo úmyselne poškodzovat' alebo ničit' vajcia chráneného živočícha v jeho prirodzenom
areáli vo vornej prírode alebo dížat' ich vrátane prázdnych vajec, odstraňovat', alebo úmyselne poškodzovat'
alebo ničit' hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli, poškodzovat', alebo ničit' miesta
rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli, atd'. Nedodržanie
zákazu činnosti uvedených v § 35 citovaného zákona OPK je protiprávnym konaním, za ktoré móže byt'
uložená pokuta, prepadnutie veci, ako aj povinnost' vykonat' opatrenia na nápravu následkov protiprávneho
konania;
podra § 4 ods. 1 zákona OPK každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou móže ohrozit', poškodit' alebo zničit'
rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovat' tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému
úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. Ak činnost' uvedená v § 4 ods. 1 zákona OPK vedie k ohrozeniu
existencie druhov rastlína živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností
alebo zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny túto činnost' po predchádzajúcom
upozornení obmedzí, alebo zakáže;
s ohradom na hniezdenie vtákov a letných kolónií netopierov vykonávanie stavebných prác je vhodné
najmenej v období od začiatku apríla do začiatku septembra. V prípade zistenia výskytu chránených
živočíchov je potrebné bezodkladne o tom inforínovat' Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia a stavebné práce
prispósobit' požiadavkám druhovej ochrany. O výnimke zo zákazov ustanovených v F3 40 zákona OPK móže
rozhodnút' len Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky;
stavebníci sú povinní oboznámit' zhotovitel'a s týmto vyjadrením;

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave: stanovisko
č. 30/2017 zo dňa 30.1.2017:
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aby sa s určitost'ou vylúčil, alebo potvrdil výskyt chránených druhov živ.očíchov na bytovom dome, je
potrebné pred začiatkom stavebných prác kontaktovat' pracovisko ŠOP SR, alebo ínú odborne
spósobilú organizáciu (t.j. aby ohliadku domu vykonala osoba s príslušnými odbornými skúsenost'ami v
oblasti ochrany uvedených druhov chránených živočíchov, ktorá je taktiež držiterom výnimky zo zákazov v
zmysle zákona OpaK). V prípade pozitívneho nálezu pobytových znakov alebo jednotlivcov chránených
druhov živočíchov je potrebné za účelom kompenzovania stratených úkrytových a hniezdnych možností
inštalovat' búdky. Búdky odporúčame inštalovat' až v d'alšej fáze zatepl'ovacích prác, resp. až počas
zateprovania vonkajšej fasády mimo bytových loggií;
stavebníci sa upozorňujú, že v zmysle zákona o OpaK a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon o OpaK, na odchyt a akúkorvek manipuláciu s chránenými druhmi, ich hniezdami a
vývinovými štádiami je potrebná výnimka z príslušných zákazov uvedených v zákona OpaK, ktorú uderuje
príslušiiý orgán štátnej správy;

* Technická inšpekcia, a.s.: odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 3567/1/2016 zo dňa 8. 12.2016:
z hl'adiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických
zariadení je potrebné doriešit' a odstránit' v procese výstavby pripomienky v bodoch 2.1 . - 2.4 odborného
stanoviska;

e)
f)

g)

stavba bude uskutočnená dodávatel'sky;
na uskutočňovanie stavby použit' iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na
zamýšraný účel (podl'a zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch);
začatie stavby oznámit' stavebnému úradu do 5 dní, písomne na adresu uvedenú v záhlaví rozhodnutia;

2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

podl'a § 66 ods. 3 stavebného zákona:
po odstránení nášl'apných povrchových vrstiev loggiových panelov, keramického soklíka,
oplechovania loggií a poškodených a uvol'nených ěastí betónu a očistení loggiových panelov, sú
stavebníci povinní prňzvat' statika na posúdenie a vyhodnotenie rozsahu poškodenia a priehybu
jednotlivých loggiových panelov - na základe uvedeného v tejto fáze stavby predložit' stavebnému
úradu doplnenie statického posudku pre vyhotovenie stavby a podrobnejšiu dokumentáciu s
návrhom individuálneho riešenia každého loggiového panelu;
požiadavky na uskutočnenie stavby z hl'adiska komplexnosti a plynulosti, napojení na siete a zariadenia
technického vybavenia, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vód, úpravy okolia stavby,
podinienky ochrany zelene - stavba bude realizovaná podl'a dokumentácie overenej stavebným úradom v
stavebnom konaní, vrátane časti POV (projekt organizácie výstavby), ktorá je prílohou tohto rozhodnutia;
vzhl'adom na záber časti prirahlých pozemkov registra ,,E," parc.č. 3662/1 a 3662/2 v k.ú. Karlova Ves pre
umiestnenie ]ešenia, zariadenia staveniska a skladovanie stavebných materiálov je zhotovitel' povinný
požiadat' o povolenie na zaujatie verejného priestranstva magistrát hlavného mesta SR Bratislavy;
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
počas stavby udržiavat' čistotu na stavbou znečist'ovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a
výstavbu zabezpečit' bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky;
pri realizácii prác nesmie dójst' k výrubom jestvujúcich drevín ani k ich poškodeniu. Stavba musí byt'
realizovaná v súlade so záváznou STN 83 70 10 0šetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie;
zachovávané dreviny v blízkosti stavby zabezpečit' pred poškodením nasledovným spósobom:

zabránit' úniku tekutých stavebných materiálov a odpadových vód zo stavebných činností v priestore
okolo stromu;
realizovat' debnenie kmeňov stromov alebo celých drevín;
neskladovat' a nenahřňat' zeminu na bázu kmeňa stromu;
neskladovat' v priemete koruny stromu t'ažké stavebné materiály ani neparkovat' t'ažké stavebné
mechanizmy;
neodkrývat' nad mieru nevyhnutne potrebný koreřiový systém drevín;
v prípade potreby realizovat' debnenie kmeňov stromov alebo celých drevín, prípadne vayviazanie
konárov (po konzultácii s orgánom vykonávajúcim v prvom stupni ochranu drevín);
pred samotnou realizáciou výstavby je nutné poučit' všetkých pracovníkov o predpisoch podmienkach
ochrany prírody a krajiny;

v prípade nutnosti výrubu drevín požiadat' o povolenie oddelenie dopravy a životného prostredia, referát
životného prostredia, Mestskej časti Bratislava Karlova Ves;
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h)

i)

j)

k)
l)

v prípade poškodenia trávnika sú stavebníci prostredníctvom zhotovitel'a povinní na vlastné náklady ho
uviest' do póvodného stavu (podl'a potreby naviezt' ornicu, vyrovnat' povrch, ak po mechanizmoch ostali
preliačiny, vysiat' semeno);
stavebníci a zhotovitel' stavby sú povinní dbat', aby čo najmenej rušili užívanie bytov predmetného
bytového domu, susedných stavieb a pozemkov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým
možno zabránit' a nadmieru neznečist'ovali spoločné priestory bytového domu a pril'ahlé pozemky. Po
skončení stavebných prác sú stavebníci prostredníctvom zhotovitera povinní uviest' spoloěné priestory
bytového domu a prirahlé pozemky do póvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné,
poskytnút' vlastníkom náhradu podl'a všeobecných predpisov o náhrade škody;
prípadné nároky zo škody spósobenej stavebnou činnost'ou na susedných alebo výstavbou dotknutých
nehnuternostiach reguluje šiesta čast', prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov;
zhotoviter stavby - PS STAVBY, s.r.o., so sídlom Letná 5, 831 03 Bratislava , IČO: 35 873 612;
požiadavky na označenie stavby na stavenisku - počas celej doby uskutočňovania stavebných prác stavbu
označit' na viditernom mieste z verejne dostupného miesta, dostatočne zretel'ným a čitatel'ným písmom,
formou zabezpečujúcou trvanlivost' označenia voči poveternostným vplyvom. Označenie stavby obsahuje
údaje: názov stavby, meno apriezvisko stavebníkov, číslo stavebného povolenia, dátum nadobudnutia
právoplatnosti stavebného povolenia, dátum dokončenia stavby, meno apriezvisko (názov asídlo)
zhotovitera stavby, meno a priezvisko osoby vykonávajúcej stavebný dozor, meno a priezvisko projektanta
stavby;

3.

a)
ostatné podmienky:
stavenisko (§ 43i stavebného zákona):
zabezpečit' pred vstupom cudzích osób na miesta, kde rm5že dójst' k ohrozeniu života alebo zdravia, a to
prípadne aj úplným ohradením;
musí mat' zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun
stavebných výrobkog na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej
ochrany, ktorý sa musí čistit';
musí umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a umiestnenie zariadenia staveniska;
musí umožňovat' bezpečný pohyb osób vykonávajúcich stavebné práce;
musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu;
musí mat' vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osób vykonávajúcich stavebné
práce;
musí byt' zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia l'udí na stavenisku a v jeho
okolí, ako aj ochrana životného prostredia podra osobitných predpisov;
na stavenisku musí byt' po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom,
potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohl'adu;

b)

c)

stavebný denník (§ 46d stavebného zákona):
stavebný denník musí byt' súčast'ou dokumentácie uloženej na stavenisku; do stavebného denníka sa
zapisujú všetky dóležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohradu, štátneho
dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach
ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebníci od
prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác;
za realizovaternost' projektu zodpovedá projektant (§ 46 stavebného zákona);

d)

e)

stavba sa musí uskutočňovat' v súlade s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom a
právoplatnýmstavebným povolením amusí spÍňat' základné požiadavky na stavby-(§48 ods. 1
stavebného zákona); Stavebný úrad móže v odóvodnených prípadoch na žiadost' stavebníka povolit' zmenu
stavby pred jej dokončením (§ 68 ods. 1 stavebného zákona).
Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená v rozpore so stavebným povolením zrealizovaním
podstatných odchýlok, z vlastného podnetu začne konanie o dodatočnom povolení stavby, v ktorom móže
byt' nepovolená čast' stavby, alebo nepovolená zmena stavby dodatočne povolená, alebo rnóže stavebný
úrad rozhodnút' o jej odstránení (§ 88a stavebného zákona);
neprekročit' prípustné hodnoty určené Vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
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hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí;
f) pri realizácii stavebných prác je nutné dodržat' príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej

úprave vedení technického vybavenia v bytovom dome;
g) toto rozhodnutie nenahrádza povolenie na rozkopanie komunikácií, ktoré v prípade potreby vydá

príslušný správca komunikácie;
h) vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdat' oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo

zneškodnit' na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;

i) stavebníci sú povinní počas výstavby dodržiavat' všetky všeobecne závázné nariadenia mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves, Všeobecne závázné nariadenie č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj Všeobecne závázné nariadenie hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladarrí s komunálnym odpadom na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy;

j) uskutoěnenú zmenu dokončenej stavby, možno užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia (§
76 ods. 1 stavebného zákona). Stavebný úrad m6že s kolaudačným konaním spojit' konanie o zmene stavby
(§81 ods.4 vnadváznosti na § 68 stavebného zákona), pokiar sa skutočné realizovanie podstatne
neodchyruje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Ak zmena stavby spočíva
iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní - ak sa nemení
umiestnenie, pódorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie, možno
zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačit' priamo v overených vyhotoveniach póvodnej projektovej
dokumentácie stavby a prerokovat' v kolaudačnom konaní (§ 1l ods. 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona). Podstatné odchýlky (iné ako nepodstatné, uvedené
vyššie) vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu budú predmetom konania
o dodatočnom povolení stavby v zmysle § 88a stavebného zákona, ak dójde k zákonným predpokladom na
začatie konania o dodatočnom povolení stavby;

k) vzhl'adom na to, že sa realizuje zmena existujúcej stavby, ktorá bude zároveň užívaná, ako stavba určená na
bývanie, nesmie dójst' uskutočňovaním stavby k zásahu do užívanej časti stavby takým spósobom, že
p-restane spíňat' základné požiadavky na stavby, uvedené v § 43d sta;ebného zákona;

l) stavebníci, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastníci bytov, sú
povinní umožnit' orgánom štátneho stavebného dohl'adu animi prizvaných znalcom vstupovat' na
stavenisko a do stavby, nazerat' do jej dokumentácie a utvárat' predpoklady pre výkon 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 ich vlastníka, v zmysle § 134 stavebného zákona.

4. podmienky vyplývajúce z námietok účastníkov konania:
a) pri. spracovaní dodatku statického posudku a podrobiiejšej dokumentácie s návrhom riešenia jednotlivých

loggiových panelov, v zmysle podmienky 2 a) tohto rozhodnutia, zohl'adnit' prit'aženie a konštrukčné
riešenie jestvujúceho zasklenia niektorých loggií. Do podrobnejšej dokumentácie zapracovat' konkrétny
spósob realizácie stavebných prác na týchto loggiách s ohradom na zachovanie, prípadne oputovnú montáž
zasklenia;

b) pri realizácii búracích prác je zhotovitel' povinný zvolit' taký postup búrania a použit' také mechanizmy, aby
nebola narušená stabilita nosných konštrukcií a stykov otrasmi alebo pádom vybúraných častí na podlahu.

V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona toto stavebné povolenie stráca platnost', ak sa so stavbou nezačalo do
dvoch rokov odo dňa ked' nadobudlo právoplatnost', pokial' stavebný úrad v odóvodnených prípadoch neurčil
na začatie stavby dlhšiu lehotu. So stavbou nesmie byt' začaté, pokial' stavebné povolenie nenadobudne
právoplatnost'.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V určenej lehote uplatnili k navrhovanej stavbe námietky účastníci konania Ing. Dušan Sokol, bytom Púpavová
26, 841 04 Bratislava, v stanovisku zo dňa 20.2.2017, ktoré bolo stavebnému úradu doručené dňa 21.2.2017 a
následne účastníci konania Doc. Ing. arch. Mgr. Dušan Sokol, PhD, Mgr. L'udmila Sokolová, MUDr. Stanislav
Matuška a MUDr. Marta Matušková, všetci bytom Púpavová 26, 841 04 Bratislava, v spoločnom stanovisku zo
dňa 21 .2.2017, ktoré bolo stavebnému úradu doručené dňa 2 7.2.2017. Námietky účastníkov konania sa týkali :
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postupu stavebného úradu pri doručovaní oznámenia o začatí stavebného konania a žiadosti o predÍženie
určenej lehoty na uplatnenie námietok, vzhl'adom na potrebu individuálneho prístupu pri rekonštrukcii
loggií a možnost' nahliadnutia do PD;
preukázania súhlasu vlastníkov pozemkov pod stavbou bytového domu s uskutočnením navrhovanej
zmeny dokončenej stavby;
požiadavky zohradnenia jestvujúcich zasklení niektorých loggií pri realizácii stavebných prác;
požiadavky na doplnenie podmienky statika na zabezpečenie stability nosných konštrukcií počas búracích
prác do závuzných podmienok stavebného povolenia;
nedostatkov projektovej dokumentácie - chýbajúceho zámeru výmeny stúpačiek plynu a vodorovných
rozvodov ÚK.

Po posúdení všetkých uplatnených námietok stavebný úrad vyhovel požiadavkám účastníkov konania na
individuálny prístup k rekonštrukcii jednotlivých loggií, najmu z hl'adiska zohl'adnenia jestvujúcich zasklení
niektorých loggií a požiadavke na doplnenie podmienky na zabezpečenie stability nosných konštrukcií počas
búracích prác do závázných podmienok stavebného povolenia. Ostatné námietky stavebný úrad zamietol ako
neopodstatnené, z dóvodov, ktoré sú podrobne uvedené v od6vodnení tohto rozhodnutia.

Ďalšie námietky ani pripomienky účastníkov konania neboli v konaní uplatnené. Stanoviská dotknutých
orgánov neboli záporné ani protichodné.

ODOVODNENIE

Tunajší stavebný úrad prijal dňa 21.9.2016, s doplnením dňa 2.11.2016, ohlásenie stavebných úprav a
udržiavacích prác stavebníkov, ktorého predmetom boli stavebné úpravy a udržiavacie práce objektu bytového
domu súp.č. 682 na ulici Púpavová 26 v Bratislave, za účelom odstránenia systémovej poruchy loggií, výmeny
stúpacích vedení TZB a elektroinštalácie, vrátane modernizácie spoločných priestorov domu v rozsahu vyššie
uvedenej projektovej dokumentácie (Ing. arch. Peter Valenta, z 8/2016). Po podrobnom posúdení ohlásenia,
všetkých predložených dokladov, statického posúdenia a projektovej dokumentácie, stavebný úrad určil
v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 stavebného zákona, že ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce možno
uskutočnit' len na základe stavebného povolenia, nakol'ko ich realizáciou dójde k takým zmenám a zásahom do
stavby, ktoré sú v rozpore s ustanovením § 55 ods. 2 písm. c) a d) stavebného zákona z dóvodov, ktoré boli
stavebníkom a splnomocnenému zástupcovi oznámené listom č. KV/SU/2293/2016/20684/DH zo dňa
16.11.2016, v ktorom stavebný úrad súčasne stavebníkom oznámil rozsah chýbajúcich podkladov pre začatie
stavebného konania.

Následne bola tunajšiemu stavebnému úradu dňa 14.12.2016, s doplnením v dňoch 18.1.2017,
25.1.2017 a 30.l.2017, doručená žiadost' stavebníkov - vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového
domu na ulici Púpavová 26 v Bratislave, na základe splnomocnenia v zastúpení spoločnost'ou PS STAVBY,
s.r.o., so sídlom Letná 5, 831 03 Bratislava, (d'alej len ,,stavebníci"), o vydanie stavebného povolenia na zmenu
dokončenej stavby s názvom: ,,Obnova bytového domu Púpavová 26, Bratislava" objektu bytového domu
súp.č. 682 na ulici Púpavová 26 v Bratislave, nehnutel'nost' zapísaná na LV č. 3033, na pozemku registra ,,c"
KN parc.č. 78 (v registri ,,E" KN ako pozemok parc.č. 3663/1 zapísaný na LV č. 5102 a pozemok parc.č.
3662/2 zapísaný na LV č. 4971) v k.ú. Karlova Ves (d'alej len ,,stavba"). Dňom podania žiadosti bolo začaté
stavebné konanie.

So žiadost'ou o stavebné povolenie boli stavebnému úradu predložené nasledovné doklady:
výpis LV č. 3033-čiastočný
kópia katastrálnej mapy zo dňa 26. 1.201 7;
kópia dokladu o výsledku písomného hlasovania v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 182/1993 Z.z., konaného v
dňoch od 22.4.2016 do 3 .5 .2016 v priestoroch bytového domu Púpavová 26 v Bratislave, zo dňa 8 .5 .201 6;
kópia Zmluvy č. 1/2003 o Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších
dodatkov - Domového spoločenstva vlastníkov bytov, Púpavová 26, 841 04 Bratislava;
kópie Uznesení zo zhromaždenia Domového spoločenstva vlastníkov bytov Púpavová 26 Bratislava zo dňa
30.6.2016 a 9.11.2016;
kópie Zápisníc zo zhromaždenia DSVB Púpavova 26, 841 04 Bratislava zo dňa 3 0.6.2016 a 9. 11 .2016;
2x projektová dokumentácia: čast' Architektonicko-stavebné riešenie (Ing. arch. Peter Valenta, z augusta
2016), vrátane oborného posudku sytémových porúch a POV, statický posudok stavby (Ing. Jozef Augustín,
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z augusta 2016), riešenie protipožiarnej bezpečnosti (Ing. Alojz Padyšák, zo septembra 2006), čast'
Zdravotná technika (Ing. Ingrid Zat'ková, zo septembra 2016), čast' Vzduchotechnika (Ing. Daniela
Mazúrová, z októbra 2016) a čast' Elektroinštalácie (Ing. Jozef jusko, z augusta 2016);
doklad o zaplatení správneho poplatku zo dňa 21.9.2016 a 25 . 1.2017.

V konaní boli d'alej predložené písomné stanoviská dotknutých orgánov, odborných organizácií a oprávnenej
právnickej osoby, ktoré sa k predmetnej zmene dokončenej stavby vyjadrili kladne, prípadne s podmienkami,
ktoré boli zapracované do závázných podmienok tohto rozhodnutia:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek-životného prostredia: č. OÚ-BA-OSZP3-201 6/O 103 566/GIB/IV zo dňa 2. 12.2016:
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia: č. OÚ-BA-OSZP3-20 16/ 1 06497N SM zo dňa 1 . 12.2016:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave: stanovisko
č.30/20l7zodňa30.l.20l7

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy: č. KRHZ-BA-HZUB6-3579/2016 zo dňa
24.1l.2016

Technická inšpekcia, a.s.: odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 3567/1/2016 zo dňa 8.12.20l6.

Po posúdenf žiadosti a všetkých predložených dokladov stavebný úrad podra § 61 ods.l stavebného zákona
listom č. KV/SU/61/2017/2042/DH zo dňa 31.1.2017 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom oznámil začatie stavebného konania a súčasne podl'a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od
miestneho zist'ovania aj od ústneho pojednávania, pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadost'
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných úprav. Stavebný úrad v oznámení
určil lehotu, v ktorej mohli účastníci konania využit' svoje procesné práva auplatnit' námietky
alebo pripomienky k navrhovanej zmene dokončenej stavby, a dotknuté orgány oznámit' svoje stanoviská.
Súčasne icli upozornil, že na neskoršie podané nái'nietky sa neprihliadne.
Oznámenie bolo v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona doručované verejnou vyhláškou, vzhl'adom na vel'ký
počet účastníkov konania.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní v súčinnosti s dotknutými orgánmi a na základe ich
stanovísk podl'a osobitných predpisov preskúmal predloženú žiadost' a priložené doklady z hl'adísk uvedených
v § 62 a § 64 ods. 1 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a zistil, že uskutočnením a ani
účinkami budúceho užívania navrhovanej zmeny dokončenej stavby, nie sú ohrozené verejné záujmy chránené
stavebným zákonom a osobitnými predpismi, a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené
záujmy-účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na
výstavbu. Stavebný úrad v uskutočnenom konaní nezistil žiadne dóvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného
povolenia.

Podl'a § 61 ods. 3 stavebného zákona v tomto konaní stavebný úrad umožnil všetkým účastníkom konania
využit' svoje procesné práva a uplatnit' námietky a pripomienky k navrhovanej zmene dokončenej stavby. V
určenej lehote uplatnili k navrhovanej stavbe námietky Doc. Dušan Sokol, bytom Púpavová 26, 841 04
Bratislava, v stanovisku zo dňa 20.2.2017, ktoré bolo stavebnému úradu doručené dňa 21.2.2017 a následne
účastníci konania Doc. Ing. arch. Mgr. Dušan Sokol, PhD, Mgr. L'udmila Sokolová, MUDr. Stanislav Matuška a
MUDr. Marta Matušková, všetci bytom Púpavová 26, 841 04 Bratislava, v spoločnom stanovisku zo dňa
21 .2.2017, ktoré bolo stavebnému úradu doručené dňa 27.2.2017.

Doc. Sokol vo svojom prvom stanovisku zo dňa 20.2.2017 namieta, že:
žiada o predÍženie- lehoty na podávanie námietok;
orgány a členovia DSVB nemali čas sa k veci vyjadrit';
k rekonštrukcii loggií treba pristupovat' individuálne s možnost'ou nahliadnutia do PD.

V spoločnom stanovisku zo dňa 21.2.2017 účastníci konania Doc. Ing. arch. Mgr. Dušan Sokol, PhD, Mgr.
L'udmila Sokolová, MUDr. Stanislav Matuška a MUDr. Marta Matušková, všetci bytom Púpavová 26, 841 04
Bratislava, namietajú, že:

len z oznámenia o začatí stavebného konania sa dozvedeli o aktuálnom stave vlastníctva pozemkov pod
bytovým domom Púpavová 26, súp.č. 682 v k.ú. Karlova Ves. Vydaniu rozhodnutia o povolení stavby by
mal podl'a ich tvrdenia predchádzat' súhlas uvedených vlastníkov pozemkov (a ich právnych zástupcov) s
realizáciou stavby ,,Obnova BD Púpavová 26, Bratislava";
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neboli dósledne naplnené uznesenia zhromaždenia vlastníkov bytov v tom zmysle, že bolo uložené
predsedníčke DSVB rokovat' s vlastníkmi 17 bytov, ktorí si na vlastné náklady zasklili svoje loggie, čím
ich významným spósobom, okrem iného, chránili pred poveternostnými vplyvmi. Z predloženej
projektovej dokumentácie nemožno určit', či sa pri obnove bytového domu s touto skutočnost'ou počíta.
Navrhujú, aby v stavebnom povolení bola táto skutočnost' zohl'adnená;
žiadajú, aby stavebné povolenie obsahovalo podmienku statika, aby pri prípadných búracích prácach boli
použité také mechanizmy, ktoré nenarušia nosné konštrukcie a styky otrasmi alebo pádom vybúraných
ČastÍ;
v projekte obnovy sa predpokladá (podra účastníkov nepotrebná) výmena existujúcich stúpacích potrubí
vzduchotechniky, vrátane zánovných rotujúcich hlavíc a ležatých rozvodov TUV a SV. Naopak chýba
zámer výmeny stúpačiek plynu a vodorovných rozvodov UK;
námietky žiadajú zahrnút' do rozhodnutia.

Námietky účastníka konania Doc. Sokola, týkajúce sa postupu stavebného úradu pri doručovaní oznámenia o
začatí stavebného konania a žiadosti o -predÍženie -určenej lehoty na uplatnenie námietok a možnost'
nahliadnutia do PD, v priebehu konania stratili opodstatnenost', pretože následne po ich podaní dňa 22.2.20l7
účastník konania nahliadol do projektovej dokumentácie stavby, vyžiadal si fotokópie jej častí a svoje
pripomienky konzultoval so stavebným úradom. Bol oboznámený so skutočnost'ou, že lehota na uplatnenie
námietok a nahliadnutie do podkladov rozhodnutia začína plynút' až nasledujúci deň po dni doručenia
oznámenia vyvesením na úradnej tabuli, t.j. dňa 25.2.2017. Vzhl'adom na to, že Doc. Sokol svo3e procesné
právo oboznámit' sa s podkladmi rozhodnutia preukázatel'ne využil a následne v konaní uplatnil podrobnejšie
námietky k navrhovanej stavbe v spoločnom stanovisku zo dňa 21.2.2017, ktoré účastníci konania stavebnému
úradu doručili v určenej lehote dňa 27.2.2017, stavebný úrad v záujme zachovania rovnosti procesných práv
všetkých účastníkov konania žiadosti o predÍženie lehoty na uplatnenie námietok nevyhovel a vyššie-uvedené
námietky zamietol ako neopodstatnené.

Rovnako nebola preukázaná opodstatnenost' požiadavky namietajúcich účastníkov konania, vyjadrenej v
stanovisku zo dňa 21.2.2017, požadovat' súhlas vlastníkov pozemkov registra ,,E" parc.č. 3662/1 a 3662/2 v
k.ú. Karlova Ves, na ktorých časti je postavený predmetný bytový dom v rozsahu pozemku registra ,,C" parc.č.
78 v k.ú. Karlova Ves. Povol'ovanú zmenu dokončenej stavby vzhl'adom na jej rozsah možno definovat' v
zmysle pojmov stavebného poriadku ustanovených v § 139 b ods. 5 písm. c) stavebného zákona ako stavebné
úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pódorysné aj výškové ohraničenie stavby. Stavebné úpravy
jestvujúceho objektu bytového domu sú povolené a budú realizované na základe preukázania výsledku
písomného hlasovania vlastníkov bytov v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorí sú v zmysle platných ustanovení vyššie uvedeného
zákona súčasne spoluvlastníkmi spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, ktoré budú
stavebnými úpravami dotknuté. V konaní neboli preukázaiié žiadne skutočnosti, na základe ktorých by boli
vlastnícke práva vlastníkov pozemkov pod stavbou bytového domu dotknuté. Na základe uvedeného stavebný
úrad v konaní nepožadoval preukázanie vlastníckeho, alebo iného práva k pozemkom pod stavbou, ani
vyjadrenie ich vlastníkov, a preto námietku účastníkov konania zamieta ako neopodstatnenú.

Stavebný úrad v zmysle predložených dokladov o hlasovaní spoluvlastníkov bytového domu a kópií
zápisníc a uznesení zo zhromaždení Domového spoločenstva vlastníkov bytov, Púpavová 26 Bratislava (d'alej
len ,,DSVB") vyhodnotil aj námietku, ktorá poukazovala na neúplný rozsah žiadosti o stavebné povolenie,
konkrétne chýbajúci zámer výmeny stúpačiek plynu a vodorovných rozvodov UK. Zo znenia zápisníc zo dňa
30.6.2017 a 9.11.2017 je zrejmé, že vlastníci bytov mali na zhromaždeniach DSVB opakovane možnost'
nahliadat' do vypracovanej projektovej dokumentácie a diskutovat' o rozsahu navrhovaných stavebných prác a
podanej žiadosti o stavebné povolenie. Uvedené je výlučným právom vlastníkov bytov, vyplývajúcim z ich
spoluvlastníckeho podielu na bytovom dome, a nie je v kompetencii stavebného úradu. Námietke stavebný úrad
v zmysle uvedeného nevyhovel. Stavebníci majú však možnost' v prípade potreby, na základe zistenia
skutkového stavu počas výstavby, upravit' rozsah navrhovaných stavebných úprav v zmysle § 68 stavebného
zákona podaním žiadosti o zmenu stavby pred dokončením.

Požiadavku účastníkov konania na individuálny prístup k rekonštrukcii jednotlivých loggií, najmá z
hl'adiska zohradnenia jestvujúcich zasklení niektorých loggií a požiadavku na doplnenie závázných podmienok
stavebného povolenia o povinnost' zabezpečenia stability nosných konštrukcií počas búracích prác, vyhodnotil
stavebný úrad ako opodstatnené a vyhovel im. Stavebný úrad vychádzal pri vyhodnotení námietok z toho, že na
podklade dókladného preskúmania predložených podkladov rozhodnutia v uskutočnenom stavebnom konaní
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bolo potrebné do závázných podmienok tohto rozhodnutia v bode č. 2 jeho výrokovej časti, v súlade s § 66 ods.
3 stavebného zákona, učit' stavebníkom povinnost' predložit' podrobnejšiu dokumentáciu v určitej fáze stavby.
Ióvodom určenia tejto podmienky je potreba podrobnejšieho statického posúdenia jednotlivých loggiových
panelov a následný individuálny návrh ich zosilenia, podra zisteného rozsahu poškodenia ich nosnej
konštrukcie. Uvedená skutočnost' vyplýva z predloženého statického posúdenia, ktoré vypracoval Ing. Jozef
Augustín, v auguste 2016, podra ktorého rozsah poškodenia jednotlivých loggiových panelov móže byt' rózny,
a je lio možné vyhodnotit' až po odhalení a otlčení poškodeného betónu na každej loggii individuálne, teda po
začatí stavby a ukončení búracích prác.

Stavebný úrad v zmysle uvedeného mohol požiadavke účastníkov konania vyhoviet' a premietol do
závázných podmienok tohto rozhodnutia v bode č. 4 výroku tohto rozhodnutia aj povinnost' v podrobnom
statickom posúdení a návrhu konečného riešenia jednotlivých loggií zohl'adnit' jestvujúce zasklenia niektorých
loggií a súčasne povinnost' zabezpečit' stabilitu nosných konštrukcií počas vykonávania búracích prác. Vol'ba
najvhodnejšieho technologického postupu prác pri realizácii stavebných úprav jednotlivých loggií na podklade
vyžiadanej podrobnejšej dokumentácie je predmetom zi'nluvného vzt'ahu zhotovitel'a a stavebníkov
vlastníkov jednotlivých bytov, ako vyplýva aj so znení zápisníc zo zhromaždení DSVB, a nie je v kompetencii
stavebnélio úradu.

V zi'nysle všetkého uvedeného v konaní neboli zistené skutočnosti alebo okolnosti preukazujúce, že
povolenie zmeny dokončenej stavby by mohlo akýmkol'vek negatívnym spósobom nad prípustné miery
ovplyvnit' užívanie susedných pozemkov alebo stavieb, ani užívanie jednotlivých bytov predmetného bytového
domu. V zi'nysle § 61 ods. 1 a 3 stavebného zákona, a v spojitosti s príslušnými ustanoveniami správneho
poriadku, účastníci konania mali a aj využili právo uplatňovat' námietky k predmetnej stavbe, pričom stavebný
úrad sa s uplatnenými námietkami musí zodpovedne zaoberat', čo stavebný úrad v tomto konaní uskutočnil
a zamietnutie námietok zdóvodnil.

Ďalšie námietky ani pripomienky účastníkov konania neboli uplatnené. So zretel'om na všetko uvedené,
stavebný úrad nezistil dóvod, ktorý by bol prekážkou povolenia predmetnej zmeny dokončenej stavby.

Stavebný úrad na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku
rozliodnutia.

tohto

POUČENIE

Proti toinuto 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 a bytovej politiky.í, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov' nadobudne právoplatnost', je
i'nožné preskúi'nat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku

!='}'4.;?o ? 'I)ana Ča'hojovi
starostka

/

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu
MČ Bratislava-Karlova Ves. Za deň do-ručenia sa považuje 15. deň vyvesenia. Zároveň sa toto rozhodnutie
zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk.

Doruěí sa účastníkom konania - verejnou vyhláškou:
vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 682 na Púpavovej ulici č. 26 v
Bratislave na pozemku registra ,,C" KN parc.č. 78 v k.ú. Karlova Ves (podl'a LV č. 3033)

vlastníkom pozemku registra ,,E" KN parc. č. 3663/ 1 v k.ú. Karlova Ves (podl'a LV č. 5102), v
zastúpení správcom Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava

vlastníkovi pozemku registra ,,E" KN parc.č. 3662/2 v k.ú. Karlova Ves (podl'a LV č. 497 1) - Hlavné
mesto SR Bratislava, primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava

Ing. arch. Peter Valenta, Košická 49, 821 08 Bratislava - projektant
1l
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Na vedomie (nemá účinky doručenia):
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
2. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava

- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OPK)
- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OH)

3. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
4. Štátna ochrana prírody v Bratislave, Region. centrum ochrany prírody v Bratislave, Jeséiiiova 17D,

831 0l Bratislava

5. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
6. PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
7. Domové spoločenstvo vlastníkov bytov, Púpavová 26, Bratislava, so sídlom Púpavová 26, 841 04

Bratislava, predseda spoločenstva RNDr. Judita Slámová - so žiadost'ou o vyvesenie oznámenia
v bytovom dome na obvyklom mieste

8. MČ-Bratislava Karlova Ves - starostka
9. MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie dopravy a životného prostredia, referát životného prostredia
10. Spis
ll.a/a2x

Dátum vyvesenia: ?tíqí? Dátum doruČenia: fr,y/úq Dátum zvesenia:
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