
@ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
Nám. sv. Františka 8, 842 62

KARLOVA VES
Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/71/2018/5247/ZK Bratislava 14.03.2018

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podl'a ustanovenia
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon), v spojení s ustanovením § 5 písm. a) 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, v znení neskorších predpisov, v nadvuznosti na ustanovenie § 7a
ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
vznení neskorších predpisov, (d'alej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy,
v nadvuznosti na ustanovenia § 2 písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobností z
orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znenf neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej
časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste SR Bratislavy, v konaní podl'a ustanovenia § 66 stavebného
zákona v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (vyhláška č. 453/2000 Z. z.) vplatnom znení a podra
ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 zb., o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej správny
poriadok), vydáva

stavebné povolenie
na zmenu dokončenej stavby

názov stavby: ,, Obnova bytového domu Hodálova 2, 4, 6, ul. Hodálova 2, 4, 6, Bratislava ?

stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ul. Hodálová 2,4,6, Bratislava,
podra LV č. 3151, súp. č. 469, ktorý sa nachádza na parc.č. 1322, 1323, 1324, k.ú.
Karlova Ves - v zastúpení : Spoločenstvo vlastníkov bytov H - 246, Hodálová 6, 841 05 Bratislava,
v mene ktorého koná predseda : Pavel Vajči, Hodálova 2, 841 05 Bratislava

miesto stavby: bytový dom Hodálova č. 2,4,6, 841 05 Bratislava je vedený so súp. č. 469, ktorý sa
nachádza na parc. č. 1322, 1323, 1324, k.ú. Karlova Ves

úěel stavby: zlepšenie podmienok bývania

projektovú dokumentáciu vypracoval:
statika - Ing. Pavol Kořínek, Sibírska 3, 83102 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier
v oblasti statika stavieb v novembri 2017

výt'ahy - BARYT s.r.o., Agátová 7/A, 841 0l Bratislava
zdravotechnika - ZATIS pro3ekt s.r.o., Trnavská 59, 82101 Bratislava v septembri 2017
vzduchotechnika - Ing. Pavol Franko, Svátoplukova 703/14, 972 0l Bojnice v októbri 2017

struěný popis stavby: Predmetom obnovy bytového domu sú stavebné úpravy v rozsahu : kompletná výmena
výt'ahov 3 x TOV 350 v bytovom dome vchod č.2,4,6, so stavebnými úpravami výt'ahovej šachty, rekonštmkcia -
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výmena ležatých a zvislých rozvodov studenej vody, teplej vody, cirkulácie, kanalizácie, plynu, nové vnútorné
inštalácie vzduchotechnického zariadenia, ktoré sú vedené v jestvujúcej inštalačnej šachte.

Podmienky pre realizáciu stavby:

Stavebné práce budú uskutočnené podl'a: projektu stavby pre stavebné povolenie, ktorý vypracoval Ing. Pavol
Kořínek, Sibírska 3, 831 02 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika stavieb v novembri 2017,
výt'ahy - BARYT s.r.o., Agátová 7/A, 841 0l Bratislava, zdravotechnika - ZATIS projekt s.r.o., Trnavská 59, 821
Ol Bratislava v septembri 2017, vzduchotechnika - Ing. Pavol Franko, Svátoplukova 703/14, 972 0l Bojnice
v októbri 2017

1. Za kvalitu apresnost' zrealizovania stavebných amontážnych prác, za striktného dodížania navrhnutých
materiálov a postupov, uvedených v projekte stavby pre stavebné povolenie, uvedenom v bode 1 ., zodpovedá
v plnej miere dodávatel' stavebných prác, ktorý bude určený výberovým konaním.

2. So stavebnými prácami na stavbe možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia (§
52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnost' potvrdí stavebný úrad.

3. Rozhodnutie stráca platnost' ak sa so stavebnými prácami na stavbe nezačne do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 67 stavebného zákona).

4. Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia, t. j. v prípade ak
nezačne so stavebnými prácami na stavbe do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia, z objektívnych dóvodov, rm5že v primeranej lehote pred jej vypršaním, požiadat' o predÍženie
jeho platnosti.
Toto rozhodnutie a prípadné rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti sú závuzné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania (§ 70 stavebného zákona). Stavebník sa nesmie odchýlit' od schválenej projektovej
dokumentácie. Každú zmenu stavby je možné uskutočnit' len po predchádzajúcom odsúhlasení na stavebnom
úrade.

6. Stavebník je povinný písomne oznámit' stavebnému úradu začatie stavebných prác (§66 ods. 3, pfsm. h/
stavebného zákona).

7. V prípade že uskutočnenie stavby sa bude zrealizovat' svojpomocne, bez zabezpečenia odborného vedenia
stavby nesmie byt' začaté so stavebnými prácami, stavebník je povinný písomne oznámit' stavebnému úradu
zhotovitera stavby (§62 ods. 1, písm. d) stavebného zákona).
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od začatia stavby (§ 66 ods.3 písm. d) stav. zákona). V prípade, že
nie je možné zvážnych dóvodov stavbu dokončit' vurčenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad
o predÍženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím-s uvedením dóvodu -podl'a § 68 stav'ebného
zákona.

Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby trvania stavebných prác bola na stavbe k dispozícii príslušná
projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní (§ 43i, ods. 5 stav. zákona),
stavebné povolenie a stavebný, príp. montážny denník (§ 46d stav. zákona a v F3 28 vyhlášky MŽP SR č.
453/2000Z.z.), t.j. podklady potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohl'adu.

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

11. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržat' predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbat' na ochranu zdravia osób na stavenisku aj v zmysle vyhL SÚBP a SBÚ -č. 374/1990 Zb-. o
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h
stavebného zákona.

12. Na uskutočnenie stavby možno navrhnút' a použit' iba stavebný výrobok (§ 66 ods. 3, písm. g) a § 43f stav.
zákona), ktorý je podra osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z.z. o stav. výrobkoch) vhodný na použitie v
stavbe na zamýšraný účel, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/201 1 .

13. Stavenisko musí:

byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miestach, kde ím5že «B3sť k ohrozeniu života alebo zdravia a
to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a) stav. zákona),
byt' označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe (§ 43i ods. 3, písm. b) stavebného
zákona) - na stavbe na viditel'nom mieste sa bude nachádzat' stavebné povolenie.

5.

8.

9.
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umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných materiálov na mieste stavby. Stavebník je
povinný uskutočňovat' stavebné práce v priestoroch stavby, v prípade potreby zaujatia verejného priestranstva
stavebník požiada príslušný cestný správny orgán o povolenie na zaujatie verejného priestranstva.
mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3, písm. f) stav. zákona) na riadenú skládku.
umožňovat' bezpečný pohyb osób vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3 písm. e) stav. zákona), mat'
vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb osób vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods.
3 písm. g) stav. zákona),
byt' zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia rudí na stavenisku a v jeho okolí (§
43i ods. 3 písm. h) stav. zákona, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia..),
ako aj ochrana životného prostredia podl'a osobitných predpisov (zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody
akrajiny vznení neskorších predpisov, zákon č.478/2002 Z.z. oochrane ovzdušia vznení neskorších
predpisov, zákon .č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).

14. Stavebník je povinný pri búracích prácach dodržat' nasledovné podmienky:
Na búracie práce nebudú použité trhaviny.
Časti stavby sa musia odstraňovat' tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravie
osób, k vzniku požiaru a nekontrolovatel'nému porušeniu stability stavby alebo jej časti .
Časti stavby sa odstraňujú podl'a vopred určeného technologického postupu .
Pri odstraňovaní častí stavby nesmie byt' ohrozená jej stabilita aani stabilita žiadnej inej stavby ani
prevádzkyschopnost' sietí technického vybavenie v dosahu stavby.
Sutina a odpadový materiál z odstraňovaných častí stavby musia byt' odvážané bezodkladne a nepretržite tak,
aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti pohybu osób v bytovom dome Hodálova 2,4,6 v Bratislave, ktorý
je predmetom obnovy a nenarúšalo sa životné prostredie.

15. Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia aosobitných záujmov dodržat' tieto
podmienky:
Znížit' negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, najmu § 27-29.
Dodržiavat' ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku avibrácii aopožiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku avibrácií
v životnom prostredí.
Neporušovat' hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na
priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. Ústava SR, v znení neskorších predpisov -
Piaty oddiel čl. 36-písm. e) a Š-iesty oddiel - čl.44-ods. 1.
zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval obyvatel'ov a dodržiavat' ustanovenia
dodávatel' stavby je povinný dodržat' Vyhlášku MPSVaR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti
o odbornej spósobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

16. Stavebník je povinný na zabezpečenie kvality ovzdušia zabezpečit':
denne pravidelné čistenie komunikačných a iných spoločných priestorov v bytovom dome Hodálova 2,4,6
v Bratislave.

nepretržité prekrytie kontajnerov, prípadne iných nádob na odpad, uložených na stavbe a pri ich preprave.
17. Stavebník je povinný zabezpečit' ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia l'udí a životného

prostredia a d'alších podmienok pre uskutočnenie stavby (§ 66 ods. 3, písm. b/ stav. zákona):
pri realizácii stavby maximálne obmedzit' znečist'ovanie ovzdušia sekundárnou prašnost'ou vznikajúcou pri
stavebných prácach a preprave materiálu.
zabezpečit' dodržiavanie čistoty v okolí stavby (komunikačné a iné spoločné priestory v bytovom dome,
ktorý je predmetom obnovy),
dbat', aby čo najmenej rušil užívanie susedných bytov anebytových priestorov v bytovom dome a aby
vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabránit'.
v prípade poškodenia susedných bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a majetku uviest' ich do
póvodného stavu a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podl'a
všeobecných predpisov o náhrade škód Hodálova 2,4,6 v Bratislave

18. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 81c písm. a) stavebného zákona upúšt'a od kolaudácie vyššie
uvedenej stavby.
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19. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 75a bod 1 stavebného zákona upúšt'a od vytýěenia stavby
oprávnenými osobami podl'a ustanovenia § 45 ods. 4 stavehného zákona. Za súlad priestorovej polohy
stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, v súlade s ustanovením § 75a ods. 2 stavebného
zákona, zodpovedá stavebník.

20. Stavebník je povinný vsúlade sustanovením § 75a ods. 4 stavebného zákona, vzhradom ktomu, že
stavebný úrad upúšt'a od kolaudácie stavby pripojit' k ním uchovávanej dokumentácii:
doklady o množstve a spósobe zneškodnenia odpadu zo stavby, prípadne o ich prevzatí zmluvnou stranou,
pričom budú dodržané ustanovenia zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov aVšeobecne závuzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č.12/2001 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy jeho doplnení
nariadením č. 14/2011 a VZN č. 2/2013 mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o dodížiavaní poriadku
a Čistoty,
doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov, pričom na stavbu budú použité iba také
stavebné výrobky (§ 66 ods. 2, písm. g) a § 43f stav. zákona), ktoré sú podra osobitných predpisov (zákon
č.l33/2013 Z.z. o stav. výrobkoch) vhodné na použitie v stavbe na zamýšl'aný účel, v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a-rady (EÚ) č. 305/20 11.

21. Stavebný úrad týmto oznamuje, že na stavbe móže byt' vykonaný štátny stavebný dohl'ad povereným
zamestnancom stavebného úradu, v súlade s § 98 v nadvMznosti na § 134 stavebného zákona, a za tým
účelom vstúpit' na cudzí pozemok a stavby. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba
uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožnit' orgánom štátneho stavebného dohl'adu
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 vship na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu alebo do nej bude vykonané s vedomím ich vlastníka,
v zmysle § 134 stavebného zákona.

22. Stavebník je povinný zohl'adnit' a rešpektovat' podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany príroda a vybraných
zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, stanovisko na úěely stavebného
konania č. OÚ-BAIOSZP3-2018/017364/CEM/IV zo dňa 19.01.2018:
Z hl'adiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania

nasledovných podmienok:
1. Póvodca stavebných odpadov je povimiý dodržiavat' ustanovenia § 14 zákona o odpadoch, napr.:

- správne zaradit' odpad podl'a platného katalógu odpadov,
- zhromažd'ovat' odpady vytriedené podl'a druhov odpadov a zabezpečit' ich pred znehodnotením, odcudzením

alebo iným nežiaducim účinkom,
- zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho
a/ prípravou na oputovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknut' na prípravu na

oputovné pouŽitie inému,
b/ recykláciou v rámci svo3e5 činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho pripravu na opátovné

použitie; odpad takto nevyužitý ponúknut' na recykláciu inému,
c/ zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu; odpad takto

nevyužitý ponúknut' na zhodnotenie inému,
d/ 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 dmhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
- ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ( § 2 vyhláška MŽP

SR č. 366/20 15 Z.z,) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou
tonou ostatríých odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s mím podáva za obdobie kalendárneho roka
tunajšiemu úradu, ako prislušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára
nasledujúceho kalendárneho roka.

2. Póvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoruje odpad zhromažd'ovat' v mieste jeho vzniku (t.j. v
mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia vel'koobjemového kontajnera), následne sa musí
odviest' k oprávnenému odberatel'ovi.
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Podl'a § 99 ods. 1 písm. b) bodu č.5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve
vyjadruje i k dokumentácií v kolaudačnom konaní tunajši úrad vydá závuzné stanovisko. Podkladom pre
vydanie závuzného stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii žiadame predložit' doklady o
spósobe nakladania s odpadmi zo stavby. ( t.j. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre
jednotlivé druhy odpadov podl'a vyjadrenie tunajšieho úradu v stavebnom povolení). V dokladoch musí byt'
taxatívne označená stavba, zktorej odpad pochádza, inak doklad nebude požadovaný za relevantný. Na
požiadanie musí byt' predložený originál uvedených dokladov.

Podl'a § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov póvodcom
odpadov, vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste
podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pósobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby -
podnikatel'a, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikater, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu
vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je póvodcom odpadov ten kto uvedené práce
vykonáva.

Póvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podl'a tohto zákona a plní povinnosti podl'a §14 zákona
o odpadoch.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 písm. b) zákona o
odpadoch postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch
konania podl'a osobitného predpisu považujú za závuzné stanovisko.

V prípade, že dójde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva (množstvo a druhy
odpadov), toto vyjadrenie stráca platnost' a je potrebné požiadat' o nové vyjadrenie.

íí Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava,
stanovisko na účely stavebného konania č. HZUBA3-2018/000248-002, zo dňa 27.02.2018:
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako príslušný orgán
vykonávajúci štátny požiarny dozor podl'a ustanovenia § 28 v nadvuznosti na § 22 ods. 2 a v súlade s
ustanovením § 25 ods. 1 pís. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a § 40, § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov posúdil projektovú dokumentáciu z hl'adiska protipožiarnej
bezpečnosti stavby pre stavebné konanie ,,Výmena výt'ahov, zvislých a ležatých rozvodov kanalizácie, plynu,
vody a vzduchotechniky v bytovom dome" na ul. Hodálova 2,4,6 Bratislava, k.ú. Karlova Ves a s riešením
protipožiarnej bezpečnosti stavby s ú h l a s í bez pripomienok.

T'ŮV SŮD Slovakia s.r.o. pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, inšpekčná správa evid.
ěíslo 2312/20/17/ZT/IS/DOK na účely stavebného konania zo dňa 11.12.2017:
TŮV SŮD Slovakia s.r.o. posúdil predloženú technickú dokumentáciu : posudzované zariadenia boli osobné
výt'ahy (3x TOV 350) samoobslužné so zberom smerom dolu, na trakčný pohon umiestnené v bytovom dome
Hodál-ova 2,4,6 Bratislava. Predložená technická dokumentácia spfňa -požiadavky technických zariadení
v rozsahu v akom bola predložená, za týchto podmienok :

vschválenej dokumentácii avpredpisoch použitých pri návrhu aposudzovaní zariadenia nedójde
k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnost' posudzovaného zariadenia
zariadenie m6'ze byt' prevádzkované len na základe vykonania posúdenia zhody podl'a § 16 ods. 1, písm.
b) nariadenia vlády SR č. 235/20 15 Z.z. (smernica EP a R 2014/33 EU)

Platnost' rozhodnutia: V zmysle ustanovenia § 67 ods.2 stavebného zákona toto rozhodnutie o povolení stavby
stráca platnost', ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa , ked' nadobudlo právoplatnost'. Stavebný
úrad upozorňuje stavebníka, že pred uplynutím tejto zákonom stanovenej lehoty, móže z objektívnych dóvodov,
požiadat' o jej predÍženie. Toto ro-zhodnutie platí aj-pre právnych nástupcov stavebníka.

Upozornenie:
Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, na povinnost' počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' § 5
Všeobecne závázného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.lO.2013
o pravidlách času predaja v obchode, času výstavby, rekonštrukcie stavieb a bytov, podra ktorého možno
stavebné práce vykonávat' len v pracovných dňoch a to v čase od 7,00 hod. do 19,00 hod. a v sobotu od 8,00 hod.
do 18,00 hod., práce sa nemóžu realizovat' v dňoch prac. pokoja a sviatkov.

V konaní si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania.
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Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal do podatel'ne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 13.12.2017,
žiadost' o vydanie súhlasu k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác na vyššie uvedenú stavbu ,, Obnova
bytového domu Hodálova 2, 4, 6, ul. Hodálova 2, 4, 6, Bratislava ? od stavebníka : Vlastníci bytov a
nebytových priestorov v bytovom dome ul. Hodálová 2,4,6, Bratislava, podl'a LV č. 3151, súp. č. 469, ktorý sa
nachádza na parc.č. 1322, 1323, 1324, k.ú. Karlova Ves - v zastúpení : Spoločenstvo vlastníkov bytov H - 246,
Hodálová 6, 841 05 Bratislava, v mene ktorého koná predseda : Pavel Vajči, Hodálova 2, 841 05 Bratislava.
Miesto stavby je bytový dom Hodálova č. 2,4,6, 841 05 Bratislava je vedený so súp. č. 469, ktorý sa nachádza na
parc. č. 1322, 1323, 1324, k.ú. Karlova Ves. V súlade s ustanovením § 57 stavebného zákona stavebný úrad poučil
stavebníka a určil, že ohlásené stavebné úpravy sú z hradiska verejných záujmov významné a zároveň je potrebné
určit' podmienky n3 ich uskutočnenie, preto podliehajú stavebnému povoleniu. Stavebník doplnil poda'nie dňa
21.12.2017 a28.2.20l8.

Stavebný úrad vyhodnotil okruh účastníkov konania podl'a platného právneho stavu v súlade s § 59
stavebného zákona v rozsahu, v akom sa povorovaná stavba móže priamo dotýkat' ich vlastníckych alebo iných
práv k pozemkom alebo stavbám, k bytom a nebytovým priestorov.

Dňom podania žiadosti, stavebný úrad postupujúc podl'a ustanovenia § 61 ods. l stavebného zákona začal
stavebné konanie o povolení predmetnej stavby, čo v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona,
z dí5vodu vel'kého počtu účastníkov konania oznámil známym účastníkom konania forrnou verejnej vyhlášky
listom č. KV/SU/71/2018/1050/ZK zo dňa 10.01.2018. Súčasne v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného
zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania z dóvodu, že pomery stavby sú mu dobre známe
a žiadost' poskytla dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby. Stavebný úrad v súlade s ustanovením
§ 61 ods. 3 stavebného zákona určil, že námietky móžu účastníci konania uplatnit' do 7 pracovných dní odo dňa
domčenia uvedeného oznámenia na tunajšom úrade aupozornil účastníkov konania, že na neskoršie podané
námietky apripomienky nebude prihliadat'. Vkonaní si neuplatnili námietky apripomienky žiadni účastníci
konania.

Stavebník spolu so žiadost5ou o stavebné povolenie predlozil na stavebný úrad: projekt stavby pre
stavebné povolenie, ktorý vypracoval Ing. Pavol Kořínek, Sibírska 3, 831 02 Bratislava, autorizovaný stavebný
inžinier v oblasti statika stavieb v novembri 2017, výt'ahy - BARYT s.r.o., Agátová 7/A, 841 0l Bratislava,
zdravotechnika - ZATIS projekt s.r.o., Trnavská 59, 821 0l Bratislava v septembri 2017, vzduchotechnika - Ing.
Pavol Franko, Svutoplukova 703/14, 972 0l Bojnice v októbri 2017, Výpis z listu vlastníctva č. 3151 a kópiu
katastrálnej mapy, k.ú. Karlova Ves, zápis zo schódze vlastníkov bytov a nebytových priestorov s oznámením
výsledku hlasovania zo dňa 08. 12.2017, stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, odd. ochrany príroda a vybranýc: zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
stanovisko na účely stavebného konania č.-OÚ-BA-OSZP3-2018/Ol 7364/CEM/IV zo dňa 19.01.2018, stanovisko
Hasičského a záchranného útvani hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, na účely
stavebného konania č. HZUBA3-2018/000248-002, zo dňa 27.02.2018, stanovisko TÚV SÚD Slovakia s.r.o.
pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, inšpekčná správa evid. čislo 2312/20/1 7/ZT/IS/DOK na účely
stavebného konania zo dňa 11.12.2017, doklad o tom, že správny poplatok stanovený podl'a Položky 60 písm. c)
bod 2. Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, vo výške 100,00 €, bol stavebníkom uhradený do pokladne Miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadost' z hl'adísk uvedených v § 62 stavebného zákona, posúdilsúlad zmeny dokončenej stavby s verejnými záujmami. Projektová dokumentácÍa zmeny dokončenej stavby spÍňa
všeobecné technické požiadavky na výstavbu a nemá vplyv na zastavovacie podmienky určené Územným plánom
Hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý je v platnosti pre
predmetné územie.

Stavebný úrad v priebehu konania zistil, že realizáciou zmeny dokončenej stavby nie sú ohrozené záujmy
chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi, nezistil d6'vody,
ktoré by bránili povoleniu predmetnej zmeny dokončenej stavby. Tunajší stavebný úrad konštatuje, že stavebník
splnil podmienky pre vydanie stavebného povolenia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podat' odvolanie na tunajšom úrade, ktorý
rozhodnutie vydal, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku. Ak hinajší
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Upozornenie: Projektovú dokumentáciu
úrade v stránkové dni.

overenÚ V stavebnom konaní stavebník prevezme osobne na stavebnom

Doručí sa :

- účastníkom konania verejnou vyhláškou :
1 . Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ul. Hodálová 2,4,6, Bratislava, podra LV č. 3151,

súp. č. 469, ktorý sa nachádza na parc.č. 1322, 1323, 1324, k.ú. Karlova Ves
2. Pavel Vajči, Hodálova 2, 841 05 Bratislava
3. Ing. Pavol Kořínek, Sibírska 3, 831 02 Bratislava (projektant statiky)

- dotknutým orgánom:
1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
2. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
3. T'CTV SŮD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

- na vedomie (nemá úěinky doručenia) :
4. Pavel Vajči, Hodálova 2, 841 05 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie a zvesenie verejnej vyhlášky
5. Ing. Pavol Kořínek, Sibírska 3, 831 02 Bratislava

- na vedomie MČ:
6. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

7. Spis
8. a/a - 2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, posledný deň vyvesenia je dňom doručenia
rozhodnutia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke: www.karlovaves.sk.

M*stská čast' btislaq
veseo?e4z?i

- Karl«m *s
Dátum vyveseo?e4z?o mnaffitui doručenia: Dátum zvesenia:
p(H(:i3ip3 B p@dpi543-StaVebnéhO pOnadku Pečiatka a pOdpiS: Pečiatka a pOdpiS:

Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava 4

íc- z? zo;e
Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, č. t. 02/70711317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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