
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES[4
Č. j.: KV/SU/ 1146/20l 9/8 641/AP

Nám. sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4

Bratislava 03.05.20l9

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podra §
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 abývanie aozmene adoplnení zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 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 §66 stavebného zákona a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok) vydáva

stavebné povolenie

v stavebnom konaní na zmenu dokončenej stavby
Stavebníci: Mária Fecko a Tomáš Fecko, obaja bytom Fadruszova 725/21, 841 04 Bratislava
Vlastnícibytovéhodomu: Vlastníci bytov anebytových priestorov vedení na LV č. 2973 vk.ú.

Karlova Ves

Spoluvlastníci vedení na LV č. 2973 v k.ú. Karlova Ves
,,Rekonštrukcia bytu Fadruszova 21 ?
Bytový dom súp. č. 725 na Fadmszovej ul., vchod č. 21, byt č. 8 na 3. poschodí
bytového domu umiestneného na parc. č. 289-298 v k. ú. Karlova Ves

Spósob uskutočnenia: dodávatel'sky - výberovým konaním
Statický posudok vypracoval: Ing. František Hladký, reg. č. 5736*I3 s dátumom 07/2018
Účelstavby: -- modernizáciabytu

Vlastník pozemku:
Názov stavby:
Miesto stavby:

Stručný popis:
Bytový dom panelovej sústavy ZT má jasne čiaterný nosný systém tvorený priečnymi žb. stenami hr.
140mm (+lO mm omietky z každej strany). Ponad prefabrikované panelové steny vo vzájomnej osovej
vzdialenosti cca 2,5m (resp. jedno pole 3,5m) sú uložené prefabrikované stropné panely hr. 110 mm.
Obvodové steny sú zhotovené z keramzitbetónu a zakotvené do priečnych nosných žb. stien.
Rekonštmkcia bytovej jednotky vychádza z požiadaviek stavebníkov zváčšenia otvorov:

1. medzi priestorom kuchyne a obývacej izby. Rozšírenie pí"vodného otvom š'írky 700 mm na nový
otvor šírky 2000 mm. Svetlá výška otvom sa zváčší na celú výšku miestnosti s odpočítaním výšky
navrhovaných ocerových profilov.
medzi priestorom póvodnej ,,špajze? a kuchyňou. Rozšírenie póvodného otvom šírky 970 mm na
nový otvor šírky 1450 mm. Svetlá výška otvom sa zváčší na celú výšku miestnosti s odpočítaním
výšky navrhovaných ocerových profilov.

Statické zabezpečenie nosného systému je navrhnuté v každej časti dvojicou ocerových profilov 2x U140
s kotvením 3xM 1 6/300 na každej strane profilu.
Podrobný postup statického zabezpečenia je uvedený v statickom posúdení, ktorý vypracoval Ing.
František Hladký, reg. č. 5736*I3 s dátumom 07/2018. Podkladom pre vypracovanie statického
posúdenia bola STN 73 1211: Posudzovanie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov.
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Podmienky pre realizáciu stavby:

Stavba sa bude realizovat' v rozsahu podl'a projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom
v tomto konaní, ktorú vypracoval Ing. arch. Tomáš Čechvala, reg. č. * l 732AA*- s dátumom Február
2019. Overená PD tvorí neoddelitel'nú súčast' tohto rozhodnutia.

Realizáciu zmeny stavby je možné začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú
potvrdí stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia.P?

Ďíalšie zmeny stavby, alebo zmeny vspósobe užívania stavby
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Stavebné úpravy tejto stavby budú realizované dodávatel'sky, stavebník je povinný do 15 dní od
ukončenia výberového konania oznámit' stavebnému úradu zhotovitel'a.
Stavebník je povinný písomne oznámit' listom tunajšiemu stavebnému úradu podl'a § 66 ods. 2
písm. h stavebného zákona termín začatia stavebných prác.
Stavebník je povinný na viditernom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označit' štítkorn "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.
Stavebník 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.

Stavebník je povinný dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k sp6sobeniu škód
na cudzích nehnutel'nostiach a majetku.

Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavat' 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 a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spósobilosti na výkon
niektorých pracovných činností a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.

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

11. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích os6b na miesta, kde íože dójst' k ohrozeniu
života, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a stavebného zákona).

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

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

14. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného
dohl'adu.

15. Stavebník je povinný zabezpečit', aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do vlastníckych
alebo iných práv dotknutých právnických, alebo fyzických os8b. Vprípade potreby stavebníka
vstupovat' na cudzie pozemky, či už pri realizácií stavby, prípadne dovozu stavebného materiálu,
resp. likvidácií odpadu, je stavebník povinný zabezpečit' písomnú dohodu s jeho vlastníkmi.

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

stavby tak, aby nebola narušená pohoda bývania v okolí stavby.
18. Odpady vzniknuté počas stavebnej činnosti musia byt' spracované v súlade s osobitnými predpismi.
19. Pri výkone stavebných prác je potrebné zabezpečit' ochranu existujúcej zelene.
20. Realizácia stavby sa v dňoch pracovného pokoja a počas sviatočných dní nepovol'uje.
21. Stavba bude ukončená v teríníne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto

rozhodnutia. V odóvodnenom prípade, že termín ukončenia nebude mí"ct' byt' dodržaný, je stavebník
povinný písomne požiadat' stavebný úrad o jeho predÍženie.

22. Stavebný úrad v zmysle § 81c písm. a, stavebného zákona upúšt'a od kolaudácie. Stavebník je
zároveň povinný stavebnému úradu písomne oznámit' ukončenie stavby do 15 dní od skončenia
preberacieho konania a priložit':

1.

2.

3. I[5alšie zmeny mtavby, alebo zmeny v spósobe užívania stavby nie je možné uskutočnit' bez

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Originál vyhlásenie zhotovitel'a o zrealizovaní stavby podl'a projektovej dokumentácie (bod č.l
podmienok pre realizáciu stavby)
Doklad preukazujúci zneškodnenie odpadov vzniknutých počas výstavby
Potvrdenie správcu alebo spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu,
vktorom boli vykonané predmetné stavebné úpravy oprevzatí dokumentácie skutočného
vyhotovenia stavebných úprav, ktoré sú zásahom do jej p8vodnej nosnej konštrukcie.

23. Stavebník je povinný dodržat' podmienky dotknutých orgánov, ktoré boli dané v stanoviskách
k projektovej dokumentácii predmetnej stavby.

1.

2.

3.

V konaní nebo}i v urěenej lehote uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania.

UPOZORNENIE:

Počas výstavby rešpektovať ustanovenia § 5 VZN č. 4/2013 o pravidlách času predaýa v obchode, času
prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov, kde v zmysle tohto nariaderúa sa
realizácia stavby povoruje v pracomých dřtoch 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 obyvaterov
a dodržiavat' ustanovenia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007 Z.z. z 16. 08.2001 ktorou sa
ustanovujú podrobnostj o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií, ako aj na dodržiavanie
ostatných právnych predpisov, smerníc, hygienických predpisov a zákonníka práce.

Podra STN 73 12 11 Posudzovanie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov čl. 12.1.1.1:
Dokumentáciu (opis, výkresy, statický výpočet, príslušný s't'thlas na zásah do nosnej konštrukcie) všetkých
dodatočne vykonaných zásahov do póvodnej nosnej konštrukcie a ich polohopisu v priestoroch panelovej
budovy musí evidovat'správca budovy.

Platnost' rozhodnutia: Stavebné povolenie stráca platnost', ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov
odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost' podl'a § 67 ods. 2 stavebného zákona. Toto rozhodnutie platí aj
pre právnych nástupcov stavebníkov.

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 16.02.20l9 od stavebníkov Mária Fecko a Tomáš Fecko, obaja bytom
Fadruszova 725/21, 841 04 Bratislava žiadost' o vydanie stavebného povolenia na hore uvedenú stavbu.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o zmene dokončenej stavby. Dňa 20.03.20l9
stavebníci doplnili svoju žiadost' o d'alšie doklady.

Stavebný úrad preskúmal podanie aoznámil listom č. KV/SU/1146/2019/6401/AP zo dňa
22.03.20l9 začatie stavebného konania ozmene dokončenej stavby známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom. Z dóvodu vel'kého počtu účastníkov konania stavebný úrad doručoval oznámenie
formou verejnej vyhlášky (podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadvuznosti na § 26 zákona č. 71/1967
o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov). Zároveň v súlade § 61 ods. 2 stavebného
zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zist'ovaním vzhl'adom k tomu, že
stavebnému úradu sú pomery staveniska dobre známe. Následne stanovil lehotu na vyjadrenie
pripomienok a námietok v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona a upozornil, že k neskoršie podaným
námietkam a pripomienkam nebude prihliadat'. Podl'a § 69 ods. l stavebného zákona sa toto rozhodnutie
domčuje rovnakým spí"sobom ako začatie stavebného konania.

Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným spósobom stavebný úrad
umožnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania vyjadrit' sa kpodkladom
rozhodnutia.

3



V určenej lehote neboli stavebnému úradu doručené námietky a pripomienky účastníkov konania
a taktiež neboli domčené stanoviská dotknutých orgánov, ktorým bolo predmetné konanie oznámené, čo
podl'a § 61 ods. 6 stavebného zákona značí, že so stavbou ich sledovaných záujmov súhlasia.

Stavebník k žiadosti priložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, ktorú autorizačne
overil Ing. arch. Tomáš Čechvala, reg. č. *l732AA* s-dátumom 02/2019 vrátane statického posúdenia
autorizačne overeného Ing. Františkom Hladkým, reg. č. 5736*I3 s dátumom 07/2018; doklad o úhrade
správneho poplatku podra sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100 €; kópiu zápisnice zo sch6dze vlastníkov bytov
a nebytových priestorov zo dňa 25.10.2018; čiastočný výpis zlistu vlastníctva č. 2973; kópiu
z katastrálnej mapy s dátumom 21 .03 .201 8;

Stavebný úrad v konaní posúdil predloženú projektovú dokumentáciu a predložené doklady podl'a
stavebného zákona a súvisiacich predpisov a nezistil dí"vody, brániace vydaniu rozhodnutia. Na základe
uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom stavebnom
úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho domčenia. Ak tunajší stavebný úrad sám
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 poriadku

!Í« l'Al Í
??

Dana Čahojov:
starostka

Príloha pre stavebníka: Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom si stavebník prevezme
osobne po vyznačení právoplatnosti tohto rozhodnutia na stavebnom úrade v stránkový deň (Pondelok
a Streda od 08:00 do 12.00 a od 13:00 do 17:00)

Doručí sa úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
l . ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o, Palisády '50, 811 06 Bratislava - projektant
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby súp. č. 725 uvedení na LV č. 2973 v k. ú. Karlova

Ves

Na vedomie dotknutým orgánom:

l . Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

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.

3. Karloveská realizačná spoločnost' s.r.o., Hany Meličkovej l/E, 841 05 Bratislava-Karlova Ves -
správca bytového domu - so žiadost'ou o zverejnenie v bytovom dome na obvyklom mieste

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

2.
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Na vedomie úěastníkom konania (nemá úěinky doručenia):
Mária Fecko, Fadruszova 725/2 1, 841 04 Bratislava
Tomáš Fecko, Fadruszova 725/21, 841 04 Bratislava
ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o, Palisády 50, 81106 Bratislava - projektant

5.
6.
7.

Na vedomie:
8. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
9. spis
lO.a/a-2x

Verejná vyhláška

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlo-va Ves. Za deň doruěenia sa považuje 15. deň vyvesenia.
Zároveň sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk ana úradnej tabuli
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí
uvedenej lehoty žiadame zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku spát'.

Dátum vyvesenia:(;'!.Q5':',!'2.'ÍC.ÍDátum doruěenia:Q%í.!).':..C."í'r... Dátum zvesenia: .....................

? l! J<sve,i čASTl
áOVA VESpečiatka a pódpis: I<, NTIšKA 8

i,.+ 32 *RAo?SLAVA4
-58-'

MIESTNY ÚRAJQESTSKEJ ČoSTi
pečiatka

842 62 s'fqúnsíxvú .=',
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Vybavuje: Ing. Paulech, 02/ 707 1l 313
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