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V VMESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č.3.: KV/SU/332/2017/2357/AP Bratislava 30.01.2017

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný
úrad), podl'a e) 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v
znení neskorších predpisov (d'alej 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, rozhodujúc
podl'a § 88a ods. 4 a 7 a § 66 a 68 stav. zákona a § 46 a Eg 47 zákona č. 71/1967 Zb. v správnom
konaní v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok) v stavebnom konaní vydáva

Stavebníkovi: Nrealityspol.s.r.o.,sosídlom?lkovičova34,81230Bratislava?ČO:
46 785 981, ktorú v konaní zastupuje spoločnost' APROX Invest spol. s.r.o., so
sídlom Prokopova 24, 851 0l Bratislava
,,Polyfunkčný dvojdom?
ulica Staré grunty, parc. č. 2999/ 103 a 2999/20 v k. ú. Karlova Ves

Úěel stavby: Bytová budova s 5 bytovými jednotkami a administratívnymi priestormi

Názov stavby:
Miesto stavby:

A: dodatoěné povolenie stavby

Struěný popis:

Súčasný stav rozostavanosíi stavby:
Budova sa skladá z dvoch samostatných dilatačných celkov SOO? a SOO2. P6dorysné rozmery sú
12,21x 26,21m. Výška stavby od +0,00 (úroveň podlahy 1.NP) je 12,8 m. konštrukčne je budova
riešená kombináciou ŽB skeletu s nosnými murovanými stena;i. Prvky skeletu sú ŽB -stÍpy, ŽB
stropné dosky, ŽB obvodové vence, prie'vlaky, ŽB steny(výt'ahová šachta) a ŽB steny z DT tvárnic.
Nosné obvodové steny sú murované z tehál Porotherm. Objekt je pát'podlažný, modulová osnova je
premenná.

Zmeny vykonané nad rámec stavebného povolenia č. SÚ-2010/9662/219/EURP-SP/Skk zo dňa
16. 08.201 0, ktoré sa @mto rozhodnutím dodatočne povol'ujú:

zmena tvam a verkosti stavebných otvorov pre výplňové konštrukcie fasády.

Zmena tvam a verkosti stavebných otvorov pre výplňové konštrukcie sa riešila postupným
vybúraním existujúcich častí muriva, ktoré vyhovovalo novým rozmerom atvarom otvorov.
Zrealizované stavebné úpravy otvorov boli zabezpečené pridanou ocel'ovou konštmkciou vzopretou
do 2B parapetných vencov. Popisovaná ocel'ová konštmkcia zabezpečila potrebnú statickú tuhost'
a stabilitu stavby. Stavebné úpravy boli navrhnuté odborným projektantom statiky Ing. Jaroslavom
Kozákom, reg. č. 2873*A*3-1. Finálne dotvorenie tvarov averkosti stavebných otvorov pre
výplňové konštrukcie sa zrealizovalo domurovaním potrebných častí parapetov, alebo ostení z tehál
PPT na vysokopevnostnú expanznú maltu.
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B: povol'uje zmenu hore uvedenej stavby pred dokoněením

Stručtxý popis zmeny síavby pred dokončením:

Projekt rieši zmenu dispozícií jednotlivých podlaží a zmenu stavebno-technického riešenia.
Navrhuje sa zmena časti póvodných bytových priestorov na priestory centrálnej spisovne
spríslušným sociálno-prevádzkovým akancelárskym zázemím pre svojich pracovníkov. Prvá
polovica objektu bude slúžit' na uskladnenie spisov a dokladov spoločnosti a administratívne účely-
kancelárie pre pracovníkov, ktorých pracovná náplň súvisí s archiváciou dokumentov spoločnosti.
Druhá polovica objektu bude mat' obytnú funkciu. V objekte bude situovaných, rovnako ako
v p6vodnom povolení, 5 bytových jednotiek. Dispozičné usporiadanie bytových jednotiek oproti
póvodne vydanému stavebnému povoleniu bolo pozmenené.

Vzhl'adom na požadované plošné požiadavky investora bolo potrebné zváčšit' plošné úžitkové
plochy existujúcej stavby sp6sobom dostavby 4. NP.

V suteréne sú situované parkovacie priestory akomunikačné priestory. Tieto priestory sa
oproti p6vodnému projektu dispozične nemenia.

Na 1. NP sú pí5vodne situované administratívne priestory so svojím zázemím, technické
priestory, priestory vstupu, ostrahy. Navrhovanou úpravou vzniknú nové kancelárske priestory so
svojím hygienickým zázemím. V zadnej časti objektu, ktorá je pod úrovňou terénu budú situované
technické priestory budovy.

Na 2. NP sú póvodne situované bytové jednotky, tie budú čiastočne zmenené na
administratívne priestory. Na tomto podlaží sa nachádza jedna bytová jednotka.

Na 3. NP sú p8vodne situované 2 bytové jednotky so svojím zázemím. Počet bytových
jednotiek sa nezmení, navrhuje sa úprava ich dispozície.

Na 4. NP bola p«"vodne situovaná jedna bytová jednotka so zázemím, po úprave na základe
požiadavky investora, bolo toto podlažie zváčšené a prerobené na d'alšiu bytovú jednotku so svojím
sociálno-hygienickým zázemím. Na tomto podlaží, budú situované po dostavbe- dve bytové
jednotky.

Navrhovanou zmenou stavby pred dokončením dochádza k zmene percentuálneho zastúpenia
pl8ch bytových priestorov a administratívnych priestorov, nedochádza však k zmene charakteru
stavby a stále zostane bytovou budovou, ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na
bývanie.

Navrhovanou zmenou stavby nedochádza k zmene umiestnenia stavby, k zmene odstupových
vzdialeností, kzmene funkcie ani kzmene výškového usporiadania stavby oproti vydanému
stavebnému povoleniu. Napojenie stavby na inžinierske siete vodovod, kanalizácia, NN a plyn budú
riešené v zmysle póvodného stavebného povolenia.

V zmysle prepočtu statickej dopravy, počet a umiestnenie p6vodne navrhovaných parkovacích
stojísk 12 postačuje aj pre navrhovanú zmenu stavby.

Podmienky pre realizáciu zmeny stavby pred dokončením:

1.

2.

3.

Stavba bude dokončená podl'a projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom,
autorizačne overenej Ing. Milanom Kollárom reg. č. 4615*Z*Al s dátumom 05/2017, ktorá
tvorí nedelitel'nú súčast' tohto rozhodnutia.

So zmenou stavby možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú
potvrdf stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia.
Ďalšie zmeny stavby, alebo zmeny v sp6sobe užívania stavby nie je možné uskutočnit' bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Ak by zmena stavby spočívala iba v
nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr.
nemení sa umiestnenie, p6dorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštmkčné ani
dispozičné riešenie) možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačit' priamo v
overených vyhotoveniach p8vodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovat' v
kolaudačnom konaní.
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4. Vlastník stavby 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.

5. Vlastník stavby je povinný v súlade s § 43i ods. 3 zabezpečit' počas realizácie stavby vytvorenie
takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné
prostredie.

6. Vlastník stavby je povinný dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k
spósobeniu škód na cudzích nehnuternostiach a majetku.

7. Počas stavebných prác musí vlastník stavby dodížiavat' predpisy a normy 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 aochrany zdravia pri stavebných prácach aprácach snimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spósobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ustanovenia §
43i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.

8. Stavenisko musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3 písm. f
stavebného zákona).

9. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde móže dí"jst'
kohrozeniu života, ato prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a stavebného
zákona).

10. Vlastník stavby je povinný mat' zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemku,
ku ktorému má vlastnícke alebo iné právo.

1l. Wastník stavby je povinný mat' na stavbe overený projekt stavby, právoplatné stavebné
povolenie a o stavbe musí byt' vedený stavebný denník.

12. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastníci
bytu, sú povinní umožnit' orgánom štátneho stavebného dohradu a nimi 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 cudzf pozemok, na stavenisko, na stavbu alebo do nej bude vykonané s vedomím ich
vlastníka, v zmysle § 134 stavebného zákona.

13. Vlastrrík stavby je povinný zabezpečit', aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do
vlastníckych alebo iných práv dotknutých právnických, alebo fyzických osób. Vprípade
potreby vlastníka stavby vstupovat' na cudzie pozernky, či už pri realizácií stavby, prípadne
dovozu stavebného materiálu, resp. likvidácií odpadu, je vlastník stavby povinný zabezpečiť
písomnú dohodu s jeho vlastníkrni.

14. Vlastník stavby je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona použit' vhodné stavebné výrobky.
15. Vlastník stavby je povinný zabezpečit' dodížiavanie čistoty a poriadku v okolí stavby, počas

realizácie stavby a pri ukončení stavby upravit' pozemky dotknuté výstavbou do stavu
primeranému ich okoliu.

16. Odpady vzniknuté počas stavebnej činnosti musia byt' spracované v súlade s osobitnými
predpismi.

17. Pri výkone stavebných prác je potrebné zabezpečit' ochranu existujúcej zelene.
18. Vlastník stavby je povinný zlikvidovat' zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby,

preberacieho a kolaudačného konania.
19. Dokončenú stavbu možno užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré vlastník

stavby požiada tunajší stavebný úrad v zmysle § 76 stavebného zákona.
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20. Stavba bude ukončená do 31.l2.2018 (v zmysle zmeny lehoty na dokončenie stavby č.
KV/SU/2616/2016/23867/AP zo dňa 14.12.2016).

21. Stavebník je povinný nad'alej primerane (v Súvislosti spodmienkami pre realizáciu tohto
rozhodnutia) rešpektovat' podmienky pre realizáciu stavby uvedené v rozhodnutí č. SÚ-
201 0/9662/2l 9/BURP-SP/Skk zo dňa 16.08.2010.

22. Stavebník je povinný dodržat' podmienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach dotknutých
orgánov, ktoré boli uplatnené v predmetnom konaní, najmá:

Súhlas na povolenie zmerzy stavby pred dokončením vydaný Hlavným mestom SR Eratislavy č.
MA GS OZP 5 001 4/201 735 0 726/Be zo dňa 05. 09. 201 7:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ako vecne príslušný orgán na konanie podra § 27
ods.l písm. c) zákona o ovzduší, vydáva podl'a § 17 ods.l písm. a) zákona o ovzduší
súhlas na povolenie zmeny stavby pred dokončením malého zdroja znečist'ovania ovzdušia

2 ks plynový kotol BUDERUS Logamax Plus 162-45 výkon á 9,6 - 42,5 kW,
statická doprava 12 PM.

Podmienky súhlasu ;
1. Preukázat' v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohl'ad) odvádzanie

znečist'ujúcich látok zo spal'ovania zemného plynu dymovodom s ústím vo výške 13,800 m nad
úrovňou * 0,000 m (= 1 NP), s prevýšením 1,000 m nad atikou.
Obmedzit' pri realizácii stavby maximálne znečist'ovanie ovzdušia sekundárnou prašnost'ou,
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s
prašnými látkami zakapotovat'.
Zohl'adnit' v stavebnom konanf z d«"vodu inožnosti dočasného zhoršenia organoieptických
vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obt'ažovanie susedov) vzdialenost' komínov od
hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods.2 a § 6 ods. 1,2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002
Z. z.

V kolaudačnom konaní preukázať realizáciu ochrannej zelene z dóvodu obmedzenia
znečist'ujúcich látok z prevádzky parkoviska. Na spevnenej ploche parkoviska uprednostnit'
podra možnosti pojazdnú zámkovú dlažbu.
V kolaudačnom konaní vykonávacím projektom preukázat' odvod znečisteného vzduchu z
garáží - v súlade s projektovou dokumentáciou a preukázat' množstvo odsávaného vzduchu na
jedno parkovacie miesto podl'a norrny S'IN 73 60 58 - Hromadné garáže.
Obmedzit' činnosti, pri ktorých vznikajú pachové látky alebo dochádza k obt'ažovaniu
obyvaterov nepriaznivými účinkami hluku.

2.

3.

4.

5.

6.

Stanovisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovemka č. 94/SK/201 6/Ko zo dňa 1 8. 08.201 7:

1.

2.

3.

4.

Presklené dvere a sklené plochy musia byt' označené kontrastným pásom širokým najmenej 50
mm vo výške 1400 až 1600 mm.
Všetky schodiská riešit' podra článku č. 1.3 Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške. Prvý a
posledný stupeň každého schodiskového ramena musí byt' výrazne farebne rozoznaterný od
okolia. Na exteriérových schodiskách použit' varovný pás. Súčasne upozorňujeme, že dížadlá na
oboch stranách musia presahovat' začiatok a koniec schodiskového ramena min. o 150 mm.
Výt'ahy a ich ovládanie je potrebné zrealizovat' z aspektu nevidiacich a slabozrakých
v súlade s článkom č. 1.7 Prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ovládacie zariadenie musí byt'
čitaterné aj hmatom. Hmatatel'né označenie sa nemí"že umiestnit' na tlačidle ovládacieho
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panelu. Odporúča sa vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu umiestnit' hmatatel'né symboly a
vl'avo umiestnit' označenie v Braillovom slepeckom písme. Ovládač pre vstupné podlažie musí
byt' na ovládacom paneli v kabíne výt'ahu výrazne vizuálne a hmatovo odlíšený od ovládačov
pre ostatné podlažia. Chodbový privolávač výt'ahu musí mat' aj hmataterné označenie vrátane
hmatatel'ného označenia čísla podlažia. Príjazd privolanej kabíny musí oznamovat' zvukový
signál. Kabína výt'ahu mus'í byt' vybavená akustickým informačným systémom oznamujúcim
číslo podlažia, v ktorom výť ah zastaví.

Stanovisko Hasičského azáchranného útvaru Hl. m. SR Bratislavy č. KRHZ-EA-HZUB6-
3456/201 7-001 zo dňa 12.10.201 7:

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce
podl'a zákona ;č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho
predložit' pri kolaudačnom konaní.

V konaní neboli v určenej lehote uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania.

UPOZORNENIE:

Počas výstavby rešpektovat' ustanovenia § 5 VZN č. 4/20 13 o pravidlách času predaja v obchode,
času prevádzky služieb, času výstavby arekonštrukcie stavieb abytov, kde v zmysle tohto
nariadenia sa realizácia stavby povol'uje v pracovných dňoch od 7.00 h do 19.00 h a v sobotu od
8.00 h do 18.00 h. Stavebník je povinný zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti
neobt'ažoval obyvatel'ov a dodržiavat' ustanovenia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007
Z.z. z 16.08.2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií, ako aj na dodržiavanie ostatných právnych predpisov, smerníc, hygienických predpisov
a zákonníka práce.

Platnost' rozhodnutia: Toto rozhodnutie je podl'a § 70 stavebného zákona závázné aj pre právnych
nástupcov účastníkov konania .

Odóvodnenie

Orgán štátneho stavebného dohradu vykonal dňa 25.07.20l7 kontrolu na stavbe
,,Polyfunkčný dvojdom" ktorá bola povolená rozhodnutím č. SÚ-2010/9662/219/BURP-SP/Skk zo
dňa 16.08.20l0, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 27.09.20l0 aktorej právnym nástupcom
stavebníka je spoločnost' N reality spol. s.r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava. Pri kontrole bolo
zistené, že nový vlastník zrealizoval stavebné úpravy rozostavanej stavby v rozpore so stavebným
povolením č. SÚ-2010/9662/219/BURP-SP/Skk zo dňa 16.08.20lO. Konkrétne boli rozšírené
okenné otvory, čím došlo k zásahu do nosnej konštrukcie rozostavanej stavby. Uvedené stavebné
úpravy nebolo možné vyhodnotit' ako nepodstatné odchýlky od projektovej dokumentácie overenej
stavebným úradom v stavebnom konaní, ktoré by mohol stavebný úrad prerokovat' v kolaudačnom
konaní.

Stavebný úrad prijal dňa 07.11.2017 od stavebníka N reality spol. s r.o., IČO: 4678598 l so sídlom
Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, ktorú v konaní zastupuje spoločnost' APROX Invest spol. s r.o. so
sídlom Prokopova 24, 851 0l Bratislava, žiadost' o dodatočné povolenie stavby- zrealizovaných
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stavebných úprav spolu s projektovou dokumentáciou a dokladmi, ktoré preukazujú, že stavba nie
je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

Dňa 07.ll.20l7 bola zároveň uvedeným stavebníkom vzastúpení vsúlade s § 68
stavebného zákona a F3 1l vyhlášky podaná žiadost' o zmenu stavby pred jej dokončením hore
uvedenej stavby. Dňom podania žiadosti o zmenu stavby pred dokončením bolo začaté konanie
o zmene stavby pred dokončením. Konanie o dodatočnom povolení stavby bolo začaté z vlastného
podnetu oznámením o začatí konania o dodatočnom povolení stavby.

Stavebný úrad oznámil začatie konania ododatočnom povolení predmetnej stavby akonania
ozmene stavby pred dokončenfm listom č. KV/SU/2914/2017/19989/AP zo dňa 20.1l.20107
účastníkom konania a dotknutým orgánom azároveň určil lehotu na podanie námietok
a pripomienok a súčasne upozornil, že k neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude
stavebný úrad prihliadat'. Uvedeným postupom správny orgán umožnil v súlade s § 33 ods. 2
správneho poriadku účastníkom konania vyjadrit' sa k podkladom rozhodnutia. V určenej lehote
neboli podané námietky apripomienky účastníkov konania. V určenej lehote neboli domčené
stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Dňa 05.12.20l7 bol na základe upozornenia účastníka konania spoločnosti JGS Invest,
s.r.o., so sídlom Staré grunty 1/B, 841 04 Bratislava doplnený svetlotechnický posudok pre
posúdenie možnosti realizácie predmetnej zmeny stavby pred dokončením a3e3 vplyv na denné
osvetlenie susedných nehnutel'ností. Zo svetlotechnického posudku vyplynulo, že navrhovaná
zmena stavby je navrhnutá vrozpore s STN 73 0580-1, zmena 2 aSTN 73 0580-2. Podl'a
svetlotechnického posúdenia možno nedostatočné denné osvetlenie kompenzovat' združeným
osvetlením. Nevyhnutným predpokladom bol preto súhlas vlastníka budovy so združeným
osvetlením. Vlastník susednej stavby - spoločnost' JGS Invest, s.r.o., so sídlom Staré grúnty 1/B,
841 04 Bratislava súhlasila s predmetnou zmenou stavby v liste zo dňa 28.10.2017, ktorý bol
súčast'ou žiadosti o zmenu stavby pred dokončením. Tento súhlas bol potvrdený aj emailovou
komunikáciou dňa 08.l2.20l7 medzi stavebným úradom a účastníkom konania spoločnost'ou JGS
Invest s.r.o.

Z dóvodu neznámeho právneho nástupcu účastníka konania, vlastníka pozemku parc. č. 2999/23
v k.ú. Karlova Ves (podl'a LV č. 3230 naposledy spoločnost' TELESERVIS Bratislava, a.s. Staré
gmnty 7, 841 04 Bratislava IČO: 35680768, v súčasnosti v likvidácii), sa toto rozhodnutie domčuje
formou verejnej vyhlášky v súlade s § 26 ods. l správneho poriadku.

V konan'í o dodatočnom povolení stavby a v konaní o zmene stavby pred dokončením navrhovater
predložil nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov, ktorých podmienky je povinný
rešpektovat' : doklad o zaplatení správneho poplatku podl'a sadzobníka správnych poplatkov zákona
NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoršfch predpisov vo výške 1800 €
prevodom na účet MČ Karlova Ves; projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením
vypracovanú oprávnenou osobou 2x, samostatnú čast' dokumentácie týkajúcu sa rozsahu
rozostavanosti a rozsahu dodatočne povol'ovanej stavby vypracovanú oprávnenou osobou 2x; kópiu
katastrálnej mapy s dátumom 30.05.201 7; výpisy z listov vlastníctva č. 2898, 27,1,3230,5412, 1425;
vyhlásenie vlastníka susednej nehnutel'nosti zo dňa 28.lO.2017; odborné stanovisko Technickej
inšpekcie, a.s. č. 2995/l/2017; kópiu rozhodnutia č. SÚ-2010/9662/219/BURP-SP/Skk zo dňa
16.08.20l0; stanovisko oddelenia územného rozvoja MČ Bratislava-Karlova Ves č.
KV/UR}1687/2017/6971/DK zo dňa 03.04.20l7; svetlotechnické posúdenie autorizačne overené
Ing. Zsoltom Straňákom reg. 4716*Z*Jl s dátumom 14.09201 7; vyjadrenie SPP-distribúcie, a.s., č.
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TD/KS/0293/2017/An zo dňa 06.06.2017; vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., zo dňa
23.06.2017; vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej , a.s., č. 25062/2017/PD zo dňa 28.06.20l7;
súhlas Hlavného mesta SR Bratislavy na povolenie zmeny stavby pred dokončením malého zdroja
znečist'ovania ovzdušia č. MAGS OZP 50014/201 7350726/Be zo dňa 05.09.20l 7; stanovisko Únie
nevidiacich aslabozrakých Slovenska č. 94/SK/2016/Ko zo dňa 18.08.2017; Vyjadrenie
Slovenského zvázu telesne postihnutých č. 229/2017 zo dňa 13.09.2017; stanovisko Hasičského
azáchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-3456/2017-001 zo dňa
12.10.20l7; vyjadrenie Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2017/073261/JAT zo dňa
14.08.2017; vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., č. 6611710009 zo dňa 12.04.2017;
zakreslenie sietí spoločností ACS, spol. sr.o.,UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,
Západoslovenskej distribučnej, a.s., BENESTRA, s.r.o., RAINSIDE s.r.o., Allianz- Slovenská
poist'ovňa, a.s., Dial Telecom, a.s.,Satro, s.r.o., SITEL s.r.o., Veolia Energia Slovensko, a.s.,
MICHLOVSKY, spol. s r.o., SWAN, a.s., TOWERCOM, a.s., Tůrk Telekom International SK,
s.r.o., Bratislavská teplárenská, a.s., BVS,a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., SPP-distribúcia,
a.s., Energotel, a.s., VNET a.s., SEPS, a.s., Slovanet, a.s., SUPTel s.r.o.,Oddelenie správy
komunikácií Magistrátu hl.m. SR Bratislavy, Ministerstvo vnútra SR.

Stavebný úrad v konaní o dodatočnom povolení preskúmal predložené doklady, a nezistil
dóvody, brániace vydaniu dodatočného povolenia predmetnej stavby. Stavebný úrad posúdil súlad
svydaným územným rozhodnutím, pričom zistil, že navrhovaná zmena stavby nevýznamne
zváčšuje rozsah nadzemných podlažných pl6ch a obostavaného priestom, nie je však navrhnuté
zváčšenie zastavanej plochy stavby, ani zmena obvodu stavby, výšky stavby a ani zmena účelu a
umiestnenia stavby v zmysle už vydaného územného rozhodnutia č. j. SÚ 2007/335-l 89/Sa zo dňa
06.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 20.08.2007 astavebného povolenia č. SÚ-
2010/9662/219/BURP-SP/Skk zo dňa 16.08.2010, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 27.09.2010.
Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Pouěenie:

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

starostka
Príloha:

Overenú projektovú dokumentáciu stavby si prevezme stavebník osobne na stavebnom
úrade v stránkové dni (pondelok a streda od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00) po
vyznačení právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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Doruěí sa účastníkom konania :

N reality spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, ktorú v konaní zastupuje spoločnost'
APROX Invest spol. s.r.o., Prokopova 24, 851 0l Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 81107 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava - v správe MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8,
842 62 Bratislava

JGS Invest, s.r.o., Staré Gruny l/B, 841 04 Bratislava
SMART RESIDENCE s.r.o., Hněvotínska 241/52, 779 00 0lomouc
Ing. Milan Kollár - APROX Invest spol. s.r.o., Prokopova 24, 85101 Bratislava - projektant
neznámy vlastník pozemku parc. č. 2999/23 v k.ú. Karlova Ves, ktorého práva a právom
chránené záujmy m8žu byt' rozhodnutím priamo dotknuté - verejná vyhláška

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so
žiadost'ou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

10. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Na vedomie:

1l. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, Primaciálne
nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava

12. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
13. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
14. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
15. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
16. Slovak '[ elekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratisalva
17. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 0l Bratislava
19. Slovenský zváz telesne postihnutých, Švečenkova 19, 851 0l Bratislava
20. Hasičský a záchranný útvar Hl.m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava
21 . Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
22. MČ Bratislava Karlova Ves L starostka
23. MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvoja
24. MČ Bratislava-Karlova Ves - oddelenie dopravy a ŽP
25.spis
26. a/a - 2x

Verejná vyhláška

Táto písomnost' sa domčuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Za d'eň doručenia sa považuje 15. deň
vyvesenia. Zároveň sa táto písomnost' 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 žiadame zaslat' potvrdenú verejnú vyhlášku spát'.

q,L'?ů{,gDátum vyvesenia: .?.!..'L..':'....'.... Dátum doruěenia: ,................. Dátum zvesenia: .........................

pečiatkaapodMp'EskA,'TN:YSLuaR'Í'ríKyE;JMjKM a podpis:amyísí?í-óť; ň
NAM.%NTlšKA 8

'@'Ml{A3413Vybavuje: Ing. P!Ů,'a'Al(
-58 -

pečiatka a podpis:

8


