
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č. KV/SU/30/2020/5633/ZM V Bratislave dňa 24. febmára 2020

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mest'ská čast' Bratislava-Karlova Vés ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne
kornunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), podra § 120 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (d'alej
,,stavebný zákon"), podra § 3a ods. 5 zákona č. 1 35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znenf
neskorších predpisov (d'alej ,,cestný zákon"), v nadv?osti na § 2 písm. a) a § 4 ods. 4) zákona č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na oťíce ana vyššie
územné celky, v znení neskorších predpisov, podl'a čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR BratisÍavy,
podl'a §§ 46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (d'alej
,,správny poriadok"), na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

podl'a § 66 stavebného zákona aostatných súvisiacich ustanovenf stavebného zákona
a sprá'vneho poriadku, v spojení s § 10 vyhlášky ?P SR,č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

stavebné povolenie
na zmenu dokončenej časti stavby,

s nÁzyom: ,,Stavebné úpravy v byte č. 0-1001, - 2.P, Kresánkova 14, Bratislava",

pre stavebníkov: Peter Ižo, IKřesánkova 14, 841 05 Bratislava 4, a .
'-Mgr. Zuzana Ižová,.Kresánkova 'i4, 841 05 Bratislava 4,

miestestavby: byt č. 0-1001, na ;2.p., v bytovom dome so súpisným číslom 3597, na
pozemkoch registra CKN parciel č. 1459/69, 1459/71, 1459/72, 1459/81,
1459/8 1, 1426/718 katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava (d'alej len ,,k.ú.
Karlova Ves, Bratislava"), Kresánkova 14,

účel stavby: bytová budova - ztnena dokončenej časti stavby bytového domu - stavebné
úpravy bytu (§ 43b ods. (l) písm. a) stavebného zákona),

popis ítavebných úprav:
Stavebné úpravy v byte č. O-1001 budú realizované za účelom zváčšenia kúperne. Pri zmene
dispozicie príde k zrnenšeniu podlahovej plochy haly a zvučšeniu podlahovej plo.chy kúperne. Pre
zabezpečenie komunikačných liniek bude potrebné vytvorit' dva otvory v stenách bytu, z ktorých
jedna je železobetónová monolitická nosná stena o hrúbke 150 mrn. Druhý otvor je v nenosnej stene
o io'vaakej hrúbke 150 mín, vymurovanej z vel'koplošných tvárnic Ytong. Navrhovanými
stasebíými úpravaíni sa nezmení podlahová plocha bytu.



Búracie práce:
odstránenie póvodných zariad'ovacích predmetov,
odstránenie póvodného obkladu a dlažby v priestoroch kúpel'ne,

- odstránenie póvodnej podlahovej krytiny na podlahe haly,
odstřánenie/vyrezanie časti nenosnej priečky medzi kúpel'ňou a halou o dÍžke 1950 ínín,
odstránenie výplní dverných otvorov o počte 3 ks,
vybúranie otvom o vel'kosti 900/2 150 rnm v priečke hr. 150 mm,
vybúranie otvom o verkosti 900/2 150 mm v nosnej stene hr. 150 mm,
preloženie existujúcej elektroinštalácie /zásuvky 230 V a osvetlenie/, bez potreby zásahu do
bytového rozvádzača.

Nové práce:
vymurovanie nových priečok Ytong o hrúbke Í 50 rmn,
zaslepenie otvom po póvodných dverách,
osadenie nových zariad'ovacích predmetov, nové zariad'ovacÍe predmety budú napojené na
existujúce zvislé zvodové potmbia do p8vodných odbočiek, nie je potrebná úprava potrubí na
spoločnej bytovej stúpačke,
vyhotovenie keraínických obkladov a keramickej dlažby v kúperni,
vyhotovenie noÝej podlahovej krytiny v hale - laminátová podlaha, '
vyspravenie povrchových úprav dotknutých stien vápenno-cementovou omietkou,
osadenie interiérových dverí o počte 4 ks,
osadenie koncových prvkov.

Pre realizáciu zmeny ěasti stavby sa stanovujú tieto podmienky:
1. Stavba sa bude realizovat' podl'a predloženej projektovej dokumentácie z 12/2019, ktorú

vypracovala Ing. Jana Kosírová - autorizovaný stavebný inžinier, d'alej podra statického
posudku zlO/2019 ajeho doplnku zl2/2019, ktoré vypracoval Ing. Peter Gaval'a
autorizovaný stavebný inžinier v statike stavieb, to všetko overené v stavebnom konaní, ktoré
tvorí nedeliternú súčast' tohto rozhodnutia. Každá zrnena oproti schválenej projektovej
dokuínentácii musí byt' dopredu odsúhlasená v stavebnom konaní.
Pri realizácŤi stavby musia byt' dodržané ustanovenia vyhlášky ]V[ňVaR SR 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 sp6sobilosti na výkon niektorých
pracovných čim'iostí.
Stavbu možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povqlenia.
Podra ustanovenia § 67 ods. (2) stavebného zákona toto rozhodnutie stráca platnost', ak sa so
stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost'.
Stavebné povolenie a rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti sú 'podra § 70 stavebného zákona
závázné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
Každú zmenu stavby nad rámec tohto rozhodnutia je možné uskutočnit' len po
predchádzajúcom povolení stavebného úradu. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník
nesmie odchýlit' od schválenej projektovej dokumentácie.
Zhotoviterom stavby bude spoločnost' ťJNI 3R, s. r. o., Jahodová 17, Bratislava 831 0l, IČO:
45 998 442.

Stavebnfk je povinný v zmysle § 66 ods. 3) písm. h) stavebného zákona písomne oznárnit'
stavebnému úradu začatie stavebných prác.
Po celú dobu výstavby musia byt' zabezpečené podrnienky pre výkon štátneho stavebného
dohradu a vykonávaný autorský dozor projektanta.

10. Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby výstavby bolo na stavbe k dispozícii stavebné
povolenie, overená projekt,ová dokumentácia a stavebný denník.

11. Stavebník musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. (§43i ods. 3 písm. f)
stavebného zákona). Po ukončení stavebných prác stavebník doloží na stavebný úrad doklady
o rffiožstve a spósobe zneškodnenia odpadu zo stavby, pričom budú dodržané ust. zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zrnene a doplnení niektorých zákonov.
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12. Stavebné práce budú podl'a § 66 ods. (3) písm. d) stavebného zákona ukončené do 28.02.2021.
V prípade, že nie je možné z vážnych dóvodov stavbu ukončit' v určenej lehote, stavebník
požiada stavebný -úrad o predÍženie lehoty na dokončenie stavby, prea jej uplynutím s
uvedením dóvodu.

13. Stavebník je povinný zabezpečit' bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa
stavba dotkne.

14. Stavebník je povinný zabezpečit' realizáciu stavebných prác tak, aby nedošlo k obmedzovaniu,
resp. ohrozovaniu obyvaterov. Všetky plochy, ktoré budú stavebnými prácami pomšené, u'Ýiest'
do pe»vodného stavu do doby ukončenia stavebných prác.

15. Stavebník je povinný zabezpečit' realizáciu stavebných prác a stavby v zmysle vyhlášky č.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobarni s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientácie.

16. Stavenisko musí byt' óznačené ako stavenisko suvedením potrebných údajov o stavbe
a účastnfkoch stavby (§ 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona). Stavenisko je potrebné označit'
identifikačnou taburkou, ktorá musí byt' umiestnená pri Vstupe na stavenisko s týmito údajmi:
a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotovitel'a a stavbyvedúcého, d) termín začatia
a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f) meno stavebného dozora.
Stavebnfk je povinný mat' zariadenie staveniska astavebný materiál uložený výlučne
v priestore predmetného bytu alebo na pozemku, ku ktorému má vlastnícke alebo iné právo.

18. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených komunikáciách
averejných priestranstvách ayýstavbu zabezpečit' bez pomšenia plynulosti cestnej apešej
premávky.

19. Stavebník je povinný zabezpečit' dodržiavanie čistoty aporiadku vokolí stavby, počas
realizácie stavby tak, aby nebola narušená pohoda bývania v okolí stavby.

20. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde ínóže dójst'
kohrozeniu života, ato prípadne aj úplným ohradením ( § 43i ods. 3 písm. a) stavebného
zákona ),
Stavebník je povinný použit' na stavbe vhodné stavebné výrobky podl'a zákona č. 1 33/20 13 Z.z.
Stavebník je povinný dodížiavat' požiadavky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
arozvoji verejného zdravia a príslušných predpiserv a ust. Nariadenia vlády SR č. 549/2007
Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.

23- Siavebný úrad v zínysle § 81c písm. a) stavebného zákona upúšt'a od kolaudácie vyššie
uvedenej zmeny dokončenej časti stavby. Stavebník je zároveň povinný stavebnému úradu
písomne oznámit' ukončenie časti stavby do 15 dní od skončenia preberacieho konania a
priložit':

originál vyblásenia zhotovitel'a o zrealizovani stavby podra pro5ektovej dokuínentácie,
doklad preukazujúci zneškodnenie odpadov vzniknutých počas výstavby,
doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov,
revíznu správu elektroinštalácie.

17.

21-
22.

V konaní neboli v zákonnej lehote vznesené námietky účastníkov konania.

ODÓVODNENIE

Stavebníci - Peter Ižo a Mgr. Zuzana Ižová, obaja bytom Kresánkova 14, 841 05
Bratiílava 4, podali dňa 18.ll.2019 žiadost' o vydanie stavebného povolenia na zmenu časti
dokončenej stavby s názvom:

,,Stavebné úpravy v byte č. 0-1001, - 2.P, Kresánkova 14, Bratislava",
miesto stavby - byt č. O-1001, na -2.p., v bytovom dome so súpisným číslom 3597, na pozernkoch
reg-istía CKN parciel č. 1459/69, 1459/71, 1459/72, 1459/81, 1459/81, 1426/718 k.ú. Karlova Ves,
Bratislava, Kresánkova 14.
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Stavebníci zaplatili správny poplatok podl'a položky č. 60 písm. a) bod 2. zákona č.
1 45/ 1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Stavba ,,Stavebné úpravy vbyte č. O-1001, - 2.P, Kresánkova 14, Bratislava", bude
zrealizovaná v byte č. O-1001, na -2.p., v bytovom dome so súpisným číslom 3597, na pozernkoch
registra CKN parciel č. 1459/69, 1459/71, 1459/72, 1459/81, 1459/81, 1426/718 k.ú. Karlova Ves,
Bratislava, Kresánkova 14, ktorý je zapísaný na LV č. 4092 pre stavebníkov.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o zmene dokončenej časti stavby.
Nakorko predmetom stavebného povolenia sú stavebné úpravy a udržiavacie práce, v zrnysle

ustanovenia 39a ods. (3) písm. c) stavebného zákona sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení
stavby.

Mestská čast' Bratislava- Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa dňa 13.01.2020
oznámila začiatok stavebného konania stavby listom č. KV/SU/30/2020/1113/ZM, účastnfkom
konania a dotknutým orgánom, správcom inžinierskych sietí a organizáciám verejnou vyhláškou,
podra § 61 stavebného zákona a podl'a § 26 ods. 1 správneho poriadku.
- -Účastníci konania adotknuté orgány mali určenú lehotu .na uplatnenie námietok
a pripomienok 7 pracovriých dní. Do spisového materiálu povorovanej stavby nenahliadol žiadny
účastník konania, ani dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí a organizácie. V konaní neboli
v zákonnej lehote vznesené námietky účastníkov konania a pripomienky dotknutých orgánov,
správcov IS a organizácií.

Podra § 61 ods. 4 stavebného zákona o priebehu konania na stavbu ,,Stavebné úpravy v byte
č. O-1001, - 2.P, Kresánkova 14, Bratislava", boli účastníci konania oboznarnovaní verejnou
vyhláškou v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona a v súlade s §. 26 ods. 2 správneho
poriadku. Dokumentácia stavby bola kdispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným postupom
správny orgán umožnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania vyjadrit' sa
k podkladom rozhodnutia.

Stanoviská a požiadavky účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov uplatnené
v tomto konaní boli preskúrnané skoordinované a zahrnuté do podmienók tohto rozhodnutia a sú
uvedené v jeho výrokovej časti. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčast'ou
spisového materiálu. V stavebnom konaní stavebný úrad porovnal všetky vyjadrenia a stanoviská
dotknutých orgánov a organizácií s originálmi a po porovnaní si založil do spisového materiálu
fotokópie.

Stavebnému úradu boli v stavebnom konaní predložené nasledovné doklady:
listy vlastníctva č. 4092, 2396, Zápisnica z priebehu a výsledku písomného hlasovania vlastníkov
bytov a nebytových priestorov bytového domu Kresánkova 4-14 v Bratislave zo dňa 11.11.2019,
kópia katastrálnej mapy, statický posudok zo dňa 14. 10.2019 a jeho doplnenie zo dňa 04.12.2019,
2 x dokumentácia pre stavebné povolenie 12/20 19, výpis z obchodného registra zhotovitera.

Vstavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadost' apriložené doklady vzrnysle
ustanovení § 61, § 62, § 64 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom zistil, že
povolením realizácie predmetnej stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujrny, ani ohrozené
práva a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania. Tiež skúmal, -či stavb'a spÍňa
podmienky vydaného právoplatného územného rozhodnutia a či neboli v novom posúdení zistené
okqlriosti, ktoré by zhorQovali chránené záujmy obyvaterov, tak ako je uvedené v ust. § 62 písm. b)
stavebného zákona.

Stavebný úrad vkonaní primerane postupoval podra ustanovení § 3 ods. 1, 2, 4, a 5
správneho poriadku, pričom podra § 3 ods. 1 dbal na súlad so zákonmi ainými právnymi
predpismi, podra § 3 ods. 2 mali účastníci konania moiost' sa v konaní vyjadrit', podra § 3 ods. 4
správny orgán dbal na to, aby sa zaoberal vecou bez zbytočných priet'ahov a použil najvhodnejšie
prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konanie prebiehalo
hospodárne bez zbytočného zat"ažovania účastníkov konqia, podl'a § 3 ods. 5 rozhodoval podl'a
sporahlivo zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47 správneho poriadku.

Na základe hore uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výroková čast'
tohto rozhodnutia.
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POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konatíi@ právo podat' odvolanie na tunajšom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, do 15 dní odo dňa jeho domčenia, v súlade s § 53 a § 54 správneho
poriadku. Ak tunajší stavebný úrad sárn nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právopiatnost', je moié preskúmat' súdom podra príslušných ústanovení Správneho sQdneho
poriadku.

,="I"=,,,

starostka

Príloha:

projektová dokumentácia overená stavebným úraďom v stavebnom konaní (stavebník prevezme
osobne v stránkové dni)

Rozhodnutie sa doruěí:

I.

1.

2.

3.

4.

5.

'Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
stavebník: Peter Ižo, Kresánkova 14, 841 05 Bratislava 4
stavebník: Mgr. Zuzana Ižová, Kresánkova 14, 841 05 Bratislava 4
In7Jana Kosírová, Mesačná 1 8/323 8, 821 02 Bratislava 2= projektant
Ing. Peter Gavara, Projektová kancelária isa, Pluhova 2, 831 03 Bratislava ?3 - stafik
Vlastníci bytov anebytových priestorov bytového domu so súpisným číslom 3597, na
pozemkoch registra CKN parciel č. 1459/69, 1459/71, 1459/72, 1459/81, 1459/81, 1426/718
,k.ú. Karlova Ves, Bratislava, Kresánkova 14, 841 05 Bratislava 4

I)otknutým orgánom, správcom íS, organizáciám:
Okresný úrad Bratislava, odbor starostliÝosti o životné prostredie, Tomášikova č. 46, 832 05
Bratislava 3

2. BLAHO-BYT, spol. s r.o., Prokopa Verkého 51, 81104 Bratislava 1- správca BD

II.
1.

IIL Na vedomie (nemá účinky doručenia):
1. stmveb,ník:PeterÍžo,Kresánkoval4,84105Bratislava4
2. stavebník: Mgr. Zuzana Ižov4, Kresánkova 14, 841 05 Bratislava 4
3. Ing.JanaKosírová,Mesačnál8/3238,82102Bratislava2-projektant
4. Ing. Peter Gavara, Projektová kancelária isa, Pluhova 2, 831 03 Bratislava 3 - statik

IV. Na vedomie:
1. NČ Bratislavá - Karlova Ves - starostka
2. '? MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis - 2x

Co : -spis
Vy bavuje: Ing. Majerníková
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Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15. deň vyvesenia je dňom domčenia tohto rozhodnutia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a POld'gť!l CU íl

vBsH5,Ý9pí>p ígqSTSKEJ čAS1-l
BRA71SLAVA - ŘA-R'líru-íí ís>í-pv+s - K/QRLOVA VESNÁM, 9V r-OúríúíA-- -NAM. SV. phxrvffšů'aa

842,62 ISÚ;4

Dátum doručenia:

/13,%',,,,%lg
Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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