
MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES

Nám. sv. Františka ě. 8, 842 62 Bratislava 4
Č. j.: KV/SU/2457/201 7/16794/AP Bratislava 05.lÍ.20l7

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podl'a §
117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znenf 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 podra §66 stavebného zákona a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskoršfch predpisov (d'alej správny poriadok) vydáva

stavebné povolenie

v stavebnom konaní na zmenu dokončenej stavby
Stavebník: Ing. Roman Kadlec, Majerníkova 3040/32, 841 05 Bratislava
Vlastníci bytového domu a pozemku pod stavbou: Vlastníci bytov a nebytových priestorov vedení na

LV č. 2867 v k.ú. Karlova Ves

,,Stavebné úpravy v byte č. 15 na obytnom panelovom dome na Majerníkovej ul.
č. 32 v Bratislave"

Bytový dom súp. č. 3040 na Majerníkovej ul. č. 32, 8. poschodie, byt č. 15,
bytový dom umiestnený na parc. č. l 669/90 v k. ú. Karlova Ves

Spósob uskutočnenia: dodávatel'sky - AVOCA s.r.o., Rumančeková 32, 821 0l Bratislava
IČO: 50 274-350

Statický posudok vypracoval: Doc. Ing. Roman Ravingier, Csc., autorizovaný stavebný inžinier pre
statiku stavieb, reg. č. 0223*A*3-1 sdátumom 10.03.2017 (d'alej statický
posudok)
úprava dispozície pre skvalitnenie bývania

Názov stavby:

]VIiesto stavby:

Účel stavby:

Stručný popis:

Zhotovenie dverí šírky 800 mm a výšky 1970 mm v otvore šírky 900 mm a výšky 2020 mm medzi
malou izbou a obývačkou a to vypílením betónového muriva v priestore nosného panelu hrúbky
150mm.

Zhotovenie podelenia arozšírenia jestvujúceho otvoru vpriestore haly. Dójde kvypíleniu
betónového muriva occa 400 mm vpriestore nosného panelu hrúbky 150 mm svybratíms vybí

dÍžkubetónového muriva medzi čast'ami predsiene (haly) a zamurovaním dmhej časti na dÍžku 2000
mm s priečkou hrúbky 80 mm s dvomi dverami šírky 600 mm.
V spátosti s bodom 2 sa vyberú nenosné priečky hrúbky 80 mm na výšku 2620 mm a to jedna čast'
s vybratím bet«"nového muriva v kuchyni na rozmer 1515 mm + 300 mm a druhá čast' ako stena
vo WC akúpel'ni s2-mi dverami 600/1970 mm. Zhotovenie zamurovania medzi čast'ami
predsiene je pod prekladom v bode 2.

Zo statického posudku vyplýva, že stavebné úpravy uvedené v bodoch 1 až 3 nemajú vplyv na statiku
a tuhost' celej budovy, ak budú vykonané podl'a predloženého statického posudku.

Podrobný postup realizácie s navrhovanými zabezpečeniami je uvedený v statickom posudku, tvoriaci
súčast' tohto rozhodnutia.

1.

2.

3.



Podmienky pre realizáciu stavby:
1. Stavba sa bude realizovat' v rozsahu podra projektu stavby, overeného v tomto konaní, ktorý vypracoval

Doc. Ing. Roman Ravingier, Csc., autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb, reg. č. 0223*A*3-1
s dátumom 10.03 .2017. Overená PD tvorí neoddeliternú súčast' tohto rozhodnutia.

2. Realizáciu zmeny stavby je možné začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú
potvrdí stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia.
Ďalšie zmeny stavby, alebo zmeny vspósobe užívania stavby nie je možné uskutočnit' bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

4. Stavebník je povinný písomne oznámit' listom tunajšiemu stavebnému úradu podl'a e) 66 ods. 2 písm. h
stavebného zákona termín zaěatia stavebných prác.

5. Stavebník je povinný na viditernom 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.

6. 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.

7. Stavebník je povinný dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k sp«"sobeniu škód na
cudzích nehnuternostiach a majetku.

8. Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavat' predpisy a norrny týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbat' na ochranu zdravia os6b 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 apodrobnosti oodbornej spósobilosti na výkon
niektorých pracovných činností a ustanovenia el43i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.

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

10. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde m«"že d6jst' k ohrozeniu
života, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a stavebného zákona).

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

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

13. Stavebníci, 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 cudzí pozemok, na
stavenisko, na stavbu alebo do nej bude vykonané svedomím ich vlastníka, vzmysle § 134
stavebného zákona.

14. Stavebník je povinný zabezpečit', aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do vlastníckych
alebo iných práv dotknutých právnických, alebo íyzických osí5b. V prípade 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.

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

tak, aby nebola narušená pohoda bývania v okolí stavby.
17. Odpady vzniknuté počas stavebnej činnosti musia byt' spracované v súlade s osobitnými predpismi.
18. Realizácia stavby sa v dňoch pracovného pokoja a počas sviatočných dní nepovoruje.
19. Stavba bude ukončená vtermíne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto

rozhodnutia. V odóvodnenom prípade, že terrnín ukončenia nebude móct' byt' dodížaný, je stavebník
povinný písomne požiadat' stavebný úrad o jeho predÍženie.

20. 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':

Originál vyhlásenie zhotovitel'a ozrealizovaní stavby podra projektovej dokumentácie overenej
stavebným úradom v stavebnom konaní (bod č. 1 podmienok pre realizáciu stavby)

*

*

V konaní neboli v urěenej lehote uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania.
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UPOZORNENIE:

Počas výstavby rešpektovat' ustanovenia § 5 VZN č. 4/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času
prevádzky služieb, času výstavby a rekonštmkcie stayieb a bytov, 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 obyvaterov
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: 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 16.08.2017 od stavebníka Ing. Romana Kadleca, Majerníkova 32, 841 05
Bratislava žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Stavebné úpravy v byte č. 15 na obytnom
panelovom dome na Majerníkovej ul. č. 32 v Bratislave" navrhovanú v Bytovom dome súp. č. 3040 na
Majerníkovej ul. č. 32, 8. poschodie, byt č. 15, bytový dom umiestnený na parc. č. 1669/90 v k. ú.
Karlova Ves. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o zmene dokončenej stavby.

Stavebný úrad preskúmal podanie aoznámil listom č. KV/SU/2457/2017/15049/AP zo dňa
25.08.2017 začatie stavebného konania ozmene dokončenej stavby známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom. Z dóvodu vel'kého počtu účastníkov konania stavebný úrad doručoval oznámenie
forrnou verejnej vyhlášky (podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadváznosti na § 26 zákona č. 71/1967
o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov). Zároveň v súlade s § 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 F3 61 ods. 3 stavebného zákona a upozornil, že k neskoršie podaným
námietkam a pripomienkam nebude prihliadat'.

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

V určenej lehote neboli stavebnému úradu domčené 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 z hl'adiska ich sledovaných záujmov súhlasia.

Stavebník k žiadosti priložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu 2x, ktorú vypracoval
Doc. Ing. Roman Ravingier, Csc., autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb, reg. č. 0223*A*3-1
s dátumom lO.03.20l 7; doklad o úhrade správneho poplatku podl'a sadzobníka správnych poplatkov zá-
kona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoršfch predpisov vo výške 100 €
v hotovosti do pokladne MČ Bratislava-Karl-ova Ves; čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 2-867; kópiu
katastrálnej mapy zo dňa 15.08.201 7; zápisnicu zo schí5dze vlastníkov bytov a NP objektu Majerníkova
30-34, konanej dňa 20.06.2017, zktorej vyplýva, že navrhované stavebné úpravy boli odsúhlasené
vsúlade spríslušnými ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z. ovlastníctve bytov anebytových
priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Podl'a § 69 ods. l stavebného zákona sa toto rozhodnutie domčuje rovnakým sp6sobom ako začatie
stavebného konania.

Stavebný úrad v konaní posúdil predloženú projektovú dokumentáciu a predložené doklady podl'a
stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok a nezistil dóvody, brániace vydaniu rozhodnutia. Na
základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto
rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom stavebnom
úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa 3eho doručenia. 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,.@;);t.řld%qv nadobudne právoplatnost', je
možné oreskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení SpÁÝ'Hého BúďŤí'Jo,poriadku.možné preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení SpiÝŘého3úďŤ'líJo,poriadku.

Príloha pre stavebníka: Projekt stavby overený 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 účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

Ing. Roman Kadlec, Majerníkova 3040/32, 841 05 Bratislava
Doc. Ing. Roman Ravingier, Csc., Pečnianska 33, 851 0l Bratislava - projektant, autorizovaný
staveť5ný inžinier

3. Vlastníci pozemku parc. č. 2669/90 a bytov a nebytových priestorov stavby súp. č. 3040 uvedení
na LV č. 2867 v k. ú. Karlova Ves

1.

2.

Na vedomie dotknutým orgánom:
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

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

žiadost'ou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli.
6. Karloveská-realizačná spoločnost', s.r.o., Hany Meličkovej 1/e, P.O.BOX č. 54, 840 04 Bratislava

- správca bytového domu - so žiadost'ou o zverejnenie v bytovom dome na obvyklom mieste
7. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou

o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
Na vedomie účastníkom konania (nemá úěinky doručenia):

8. Ing. Roman Kadlec, Majerníkova 3040/32, 841 05 Bratislava
9. Doc. Ing. Roman Ravingier, Csc., Pečnianska 33, 851 0l Bratislava - projektant, autorizovaný

stavebný inžinier
Na vedomie:

10. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
1l.spis
12. 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-Karlova Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia.
Zároveň sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk ana úradnej tabulí
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí
uvedenej lehoty žiadame zaslat' potvrdenú verejnú vyhlášku spMt'.

Datu- vY'!!BĎ,'!%,'y,tr,ma.cympqrs?(.a,í'(2upm5,' doručenia: .................... Dátum zvesenia:? c4 /::/4):ía!-?2?l-I&l s. D a"
íl."N'nJFlArla-žŤšŮTCÁ'iTÍ
dBmR?MIS.LmT;ůšVKAA?4iapečiatka a podl Ťo) '3 'i("A '/ OC'l a tka a p o d p i s a. pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. ?Qe'umM.:i andrej.paulech@karlovaves.sk
- -58-
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