
[4 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVÁ VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/151 5/201 7/8347/KK Bratislava, 28.04.2017

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podra § 117 ods. l zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,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 predpňsov (d'alej len ,,stavebný úrad?), podra § 66 stavebného zákona a § 46 a 47 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny
poriadok") vydáva

stavebné povolenie

Stavebníci: Júlia Ružička Hoíváthová a Jakub Ružička, Púpavová 49, 841 04 Bratislava
Názov stavby: ,,Stavebné úpravy v byte č. 8"
Miesto stavby: byt č. 8 na 4. p. bytového domu Púpavová 49, súpis. č. domu 691, pozemok parc. č. 52 v k.ú.
Karlova Ves

Struěný popis stavby: Vyrezanie dverného otvoru rozmerov 90/197 cm v nosnej stene hr. 150 mm medzi
detskou izbou a obývacou izbou. Vyrezanie zárubne a zamurovanie dverného otvoru v nenosnej stene hr. 70
mm v detskej izbe.
Projektová dokumentácia: statický posudok - autor Ing. Juraj Medvecký, autorizovaný stavebný inžinier s
č. osv. 2507*A*3-1, dátum vypracovania 02/2017
Spósob uskutočnenia stavby: dodávatersky - SFS s.r.o., Sokolská 232, 908 72 Závod

Podmienky pre realizáciu stavby:

Stavba bude uskutočnená podra stavebným úradom overeného statického posudku, ktorý vypracoval Ing.
Juraj Medvecký, autorizovaný stavebný inžinier s č. osv. 2507*A*3-1, vo februári 2017, a ktorý tvorí
neoddeliternú súčast' tohto rozhodnutia.

So stavbou možaio začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Stavba sa povoruje ako trvalá.
Stavebník sa nesmie odchýlit' od schválenej projektovej dokumentácie. Každú zmenu stavby alebo
zmenu v užívaní stavby nie je možné uskutočnit' bez predchádzajúceho odsúhlasenia na stavebnom
úrade.

Stavebn& je povinný písomne oznámit' termín začatia stavebných prác tunajšiemu stavebnému úradu
podra § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
Stavebník je povinný v súlade s § 43i ods. 3 stavebného zákona zabezpečit' počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné
prostredie.
Stavebnfk je povinný dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spósobeniu škód na
cudzích nehnuternostiach a majetku.
V priebehu uskutočňovania stavebných prác je stavebník povinný dodržiavat' Vyhlášku MPSVaR SR
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.
Stavebník je povimný mat' na stavbe overený projekt stavby, právoplatné stavebné povolenie a o stavbe
musí byt' vedený stavebný denník.
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10. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečit' podmienky pre výkon štátneho stavebného
dohradu.

1l. Stavebník je povinný zabezpečit', aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do vlastnfckych
alebo iných práv dotknutých právnických alebo fyzických osób.

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

tak, aby nebola narušená pohoda bývania v okolí stavby.
14. Stavebník je povinný upovedomit' ostatných obyvatel'ov bytového domu odátume začatia

a ukončenia stavebných prác.
15. Stavba bude ukončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
16. V prípade, že lehota na ukončenie stavby nebude móct' byt' dodržaná, stavebník je povinný požiadat'

stavebný úrad o jej predÍženie pred uplynutím lehoty.

UPOZORNENIE:

Stavebník sa upozorňuje na povinnost' zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti
neobt'ažoval obyvaterov a dodržiavat' ustanovenia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti oprípustných hodnotách hluku, infrazvuku avibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí ako aj na dodržanie
ostatných právnych predpisov, smerníc, hygienických predpisov a zákonnfka práce.
Stavebník je povinný počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' Všeobecne závázné nariadenie
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 pracovného pokoja a sviatkov.

Platnost' rozhodnutia: Stavebné povolenie stráca platnost', ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo
dňa, ked' nadobudlo právoplatnost'. Toto rozhodnutie platí aj pre právnych nástupcov stavebníka.

s

s

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 01.03.2017 od stavebníkov Júlie Ružička Horváthovej aJakuba
Ružičku, bytom Púpavová 49, 841 04 Bratislava žiadost' o vydanie stavebného povolenia na vyrezanie
dverného otvoru v nosnej stene navrhovaného v byte ě. 8 na 4. podlažf bytového domu Púpavová 49,
súpis. č. domu 691, pozemok parc. č. 52 v k.ú. Karlova Ves. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné
konanie.

Stavebníci v stavebnom konaní predložili: výpis z listu vlastníctva č. 2838, súhlas nadpolovičnej
váčšiny vlastníkov bytov bytového domu Púpavová 47,49,5? snavrhovanou stavbou, 2 x projektová
dokumentácia stavby - statický posudok vypracovaný oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach, doklad o
zaplatení správneho poplatku vo výške 100 Eur.

Stavebný úrad preskúmal žiadost' spolu s príloharni a listom č. KV/SU/1515/2017/5902/KK zo dňa
15.03.2017 oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania adotknutým orgánom
formou verejnej vyhlášky v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona. Nakol'ko boli stavebnému
úradu dobre známe pomery staveniska a podanie poskytovalo dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného
smiestnym zist'ovaním. Následne stanovil lehotu 10 pracovných dní na vyjadrenie pripomienok
anámietok v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona a upozornil, že k neskoršie podaným námietkam
a pripomienkam nebude prihliadat'. Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom úrade. V určenej
lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Stavebný úrad vstavebnom konaní posúdil žiadost' apredložené doklady, pričom zistil, že
povolením realizácie predmetnej stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva
a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania. Na základe uvedených skutočností stavebný
úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom stavebnom úrade
v lehote 15 dní odo dňa jeho 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 prostriedkov nadobudne právoplatnost', je moié preskúmat' súdom podra príslušných
ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Dana Čahojová
starostka

Príloha pre stavebníka: statický posudok overený stavebným úradom v stavebnom konaní

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

Júlia Ružička Horváthová, Púpavová 49, 841 04 Bratislava - stavebník
Jakub Ružička, Púpavová 49, 841 04 Bratislava - stavebník
Ing. Juraj Medvecký - projektová kancelária, Púpavová 36/A, 841 04 Bratislava - statik
Wastníci všetkých bytov bytového domu Púpavová 47, 49, 51 v Bratislave (súpis. č. domu 691 )

1.

2.

3.

4.

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, so žiadost'ou
o vyvesenie na úradnej tabuli MČ
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhláŠky

5.

6.

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):

Júlia Ružička Horváthová, Púpavová 49, 841 04 Bratislava - stavebník
Jakub Ružička, Púpavová 49, 841 04 Bratislava - stavebník
Ing. Juraj Medvecký - projektová kancelária, Púpavová 36/A, 841 04 Bratislava - statik

7.
8.

9.

Na vedomie:

10. Správa domov - Medvecký, s.r.o., Púpavova 36/A, 841 04 Bratislava, so žiadost'ou o vyvesenie
rozhodnutia v bytovom dome na obvyklom mieste

11. MČ Bratislava-Karlova Ves - starostka
12. 2x spis
13.2xa/a
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Verejná vyhláška:

Toto rozhodnutie 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 toto
rozhodnutie 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'.

'.:T?..:.ď..!'Il:.. Dátum zyesenia: ....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dátum vyvesenia: .3:.'T:f?'9'!.'...... Dátum doručenia: ..4.8....T.í.C!.ť
pečiatka a podpis: ???% pečiatka a podpis: % pečiatka a podpis:

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - KARLOVA VES

NAM. SV. í-níqrmšu-s
842 62 BRATISLAVA 4
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Vybavuje:Mgr.KatarínaKlačková 0260259157 katarina.klackova@karlovaves.sk

4


