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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-DÚB1v

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

STAVEBNÉ POVOLENIE

V Bratislave dňa 09. októbra 2017Č. SU — 14585/3244/201 7/G-22/Ba

Mestská časf Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej stavebný úrad) podľa

117 ods. 1 zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na 7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb.

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

o hlavnom meste“) a Čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratisiavy, v nadväznosti na 1 písm. c) zákona

Č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné pláricvanie, stavebný poňadok a bývanie a o zmene

a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

predpisov, v nadväznosti na 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých působností

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v zneni neskorších predpisov a 46

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len .‚správny poňadok“ )‘ na podklade

vykonaného konania rozhodol takto:

podľa * 66 stavebného zákona v spojení s 10 vyhlášky MŽP SR Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

zmenu dokonČenej stavby - stavebných úprav bytového domu, s názvom: „Obnova bytového

domu Kpt. Rašu 17,19,21“, súpisné číslo 3147, miesto stavby: na pozemkoch CKN parcelné čísla

3060.3061 a 3062 katastrálne územie Dúbravka, Bratislava, pre stavebníkov: Vlastníci bytov

a nebytových priestorov bytového domu Kpt. Rašu 17,19,21, Bratislava, podľa LV Č. 2205,

v zmysle doloženej projektovej dokumentácie z 04/2017 vypracovanej oprávneným projektantom

Ing. Mgr. art. Radovanom Pavlovičom, účel stavby: bytová budova — bytový dom ( podľa 43b

ods. (1) písm. a) stavebného zákona, budova určená na bývanie).

Popis stavebných úprav:
Obnova bytového domu bude pozostávať z rekonširukcie sokia, opravy a doplnenia okapového

chodníka, výmeny pivničných okien, zateplenia stropu nevykurovaného suterénu, výmeny rozvodov

zdravotecbniky, rekonštmkcie drenáže na západnej strane domu, výmeny elektroinštalácie v

spoločných a nebytových priestoroch, výmeny výt‘ahov a drobných stavebných úprav - sanácie stien

a stropov v inteňéň, náteru exismjúcich zámoČníckych výrobkov. výmeny dlažby na schodisku a

podestách na 1. PP a 1. NP v spoločných priestoroch a opravy poškodených schodiskových -

terazzových stupňov.
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Pre realizáciu stavby sa stanovujú tieto podmicnky:
1. Stavba bude realizovaná v zmysle overenej pro] ektovej dokumentácie v stavebnom konaní

z 04/2017 vypracovanej oprávneným projektantom Ing. Mgr. art. Radovanom Pavlovičom.
Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácä musí byt‘ dopredu odsúhlasená
v stavebnom konaní.

2. Projektant stavby v zmysle 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť
vypracovania dokumentáeie podľa 45 ods. 2 stavebného zákona a aj njej realizovateľnosť.

3. Pň uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadeni a dbať na ochranu zdravia osób na stavbe, dodržiavaf pňslušné
ustaiiovenia 43d. 43e stavebného zákona. ktoré upravujú základné a všeobecné technické
požiadavky na výstavbu.

4. Dodržať vyhlášku 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 odbomej
spňsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti.

5. Stavbu možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné
povolenie stráca platnosť, ak stavba nebola zahájená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti.

6. Stavebníci sú povinní v zmysle 66 ods. 3) písm. h) stavebného zákona písomne oznámif
stavebnému úradu začatie stavebných prác a súčasne oznámiť aktuálneho zhotoviteľa a predložiť
doklady ktoré preukazujú jeho oprávnenosť na uskutočnenie stavby podľa osobitných predpisov.

7. Po celú dobu výstavby musia byt‘ zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného
dohľadu a vykonávaný autorský dozor projektanta.

8. Stavebníci musia zabezpečiť, aby počas cele] doby výstavby holo na stavbe k dispozicH stavebné
povolenie, overená projektová dokurncntácia a stavebný dermík.

9. Stavebnici sú povinní mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (*43i ods. 3 písm. f
stavebného zákona), pdčom budú dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov.

10. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
V prípade, že termín nebude mócť byt‘ dodržaný, stavebníci sú povinný požiadať stavebný úrad
o jeho predlženie.

11. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu stavebných prác tak, aby nedošlo k obmedzovaniu,
resp. ohrozovaniu obyvateľov, Súčasnc je stavebník povinný dodržiavať požiadavky zákona č.
126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnícwe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Stavebník je povinný zabezpečiť 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 osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.

13. Pň realizácii stavby žiadame dodržať VZN Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015 zo dňa
05.05.2015.

14. V pripade potreby zaujatia verejného priestranswa stavebnou čmnnost‘ou je stavebník povinný
požiadať o zaujatie verejného priestranstva príslušného vlastníka pozemku.

15. Stavebníci sú povinní zohľadniť a rešpektovať podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých
orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií:

• Okresného úradu Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredic, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z hl‘adiska ochrany prírody a krajiny,
vydané pod Č. OU-BA-OSZP3-2017/050838/KUK zo dňa 02.05.2017, cit.:
• Bytový dom sa nachádza v zastavanom území obce s prvým stupňom ochrany podľa *12

zákona OPK.
• Zateplenie bytového domu a stým súvisiace stavebné práce nepredstavujú podľa citovaného

zákona v územi činnosť zakázanú, alebo vyžadujúcu súhlas rozhodnutím orgánu ochrany
prírody a krajiny.
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• Podľa Regionálneho úzeniného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP,1994)
sa v predmemom území nenachádza žiadne biocentrum, biokoridor ani genofondová plocha.

• Upozorňujeme, že dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť opatreniami podľa STN
837010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pr
stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sůstava) pred
poškodením. Upozorňujeme aj na práva a povinnosti pri ochrane drevín vyplývajúce z 47
zákona OPK.

• V súvislosti so záujmami druhovej ochrany upozorňujeme na možný výskyt chránených
živočíchov, napr. různych druhov netopierov alebo vtákov, ktoré osidl‘ujú vetracie šachty,
rózne štrbiny a podkrovné priestoiw najmä v starších budovách, čím sa aj stavby
v urabanizovanom prostredi stávajú ich prirodzeným areálom. Za chránené živočichy sa podľa

33 ods. 3 zákona považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov pňrodzene sa vyskytujúce
na európskom území členských štátov Európskej únie.

• Podľa * 35 ods. I a 2 zákona chráneného živočicha je zakázané úmyselne odchytávat‘ v jeho
pňrodzenom areáli, úmyselne naňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli. úmyselne
rušit‘ vjeho pdrodzenom areáli, najmä v období hniezdenia1 rozmnožovariia, výchovy m‘áďat,
zimného spánku, alebo migrácie, zbierať alebo úmyselne poškodzovat‘ alebo ničit‘ vajcia
chrásieného živočicha v jeho prirodzenom areáli vo voľnej prirode alebo držať ich vrátane
prázdnych vajec, odstraůovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničit‘ hniezda chráneného
živočícha v jeho pňrodzenom areáli, poškodzovať alebo ničit‘ miesta rozmnožovania alebo
miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli, atď. Nedodržanie zákazu
činností uvedených v 35 citovaného zákona je protiprávnym konanim, za ktoré může byt‘
uložená pokuta, prepadnutie veci, ako aj povinnosť vykonať opatrenia na nápravu následkov
protiprávneho konania.

• Podľa 4 ods. I zákona každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou může ohrozit‘, poškodit‘
alebo zničiť rastliny aiebo živočichy, aleb6 ich biotopy, povinný postupovať tak, aby
nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. Ak čiimosf uvedená
v 4 ods. I zákona vedie k ohrozeniu eXistencie druhov rastlin a živočíchov alebo k ich
degenerácH, k namšeniu roznmožovacich schopnosti alebo k zániku ich populácie. štátny
orgán ochrany prírody a krajiny túto činnost‘ po predchádzajúcom upozomení obmedzí alebo
zakáže.

• S ohľadom na hniezdenie vtákov a letných kolónu netopierov vykonáváme stavebných prác
je najmenej vhodné v období od začiatku apríla do začiatku septembra. V prípade zistenia
výskytu chránených živočíchov je potrebné bezodkladne o tom informovať Okresný úrad
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia a stavebné práce prispósobiť požiadavkám druhovej ochrany. O
výnimke zo zákazov ustanovených v * 35 zákona může za podmienok ustanovených v 40
zákona rozhodnúť len Ministerstvo životného prostredia SR.

• Okresného úradu Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredic, oddelenic ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z hl‘adiska odpadového hospodársh‘a,
vydané pod ě. OU-BA-OSZP3-2017/051947/CEMÍIV zo dňa 10.05.2017, cit.:
Původca stavebných odpadov je povinný dodržiavaf ustanovenia * 14 č. 79/2015 o
odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch), napr.:
• správne zaradif odpad podl‘a platného katalógu odpadov,
• zhromažďovať odpady vytriedené podľa Jruhov odpadov a zabezpečiť ich pred

znehodnotením, odcudzenim alebo mým nežiaducim účinkom.
• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva ato jeho

— pdpravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý
ponúknuť na pripravu na opätovné použitie mému,

— recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu mému,
zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit‘ jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie mému,
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— zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečíť jeho recykláciu alebo mé
zhodnotenie,

• odovzdaf odpady len osobe oprávnenej nakladaf s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

• viesť a uchovávať evidenciu o dmboch a nmožstve odpadov a o nakladaní s nimi,
• ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgáiiu štátnej správy odpadového hospodárswa (

2 vyhláška MZP SR Č. 366/2015 Z.z,) ak nakladá ročne v súhme s viac ako Ě10 kg
nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s mim podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. Februára nasledujúceho
kalendárneho roka.
Původcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste
jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas ( napr. do naplnenia vel‘koobjemového
kontajnera), následne sa musí odviest‘ k oprávnenému odberateľovi. -

• Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy, vydaného pod č. KRHZ
BA-HZUB6-244/2017-001 zo dňa 15.02.2017, z hl‘adiska protipožiarnej bezpečnosti, cit.:
• všetky dvere na úiikových cestách. ktor budú vymieňané (napr. medzi vestibulom

a schodiskom) musia byt‘ osadené tak. aby sa otvárali v smere úniku osób v súlade s 98
ods. 2 vyhlášky MV SR C. 94/2004 Z. Z.. ktorou sa ustariovujú technické požiadavky
na protipožiarnu bezpečnosť pil výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov
v nadváznosti na Čl. 7.3.1.1 SIN 73 0802.

16. Stavebník ku kolaudácň doloží projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby
s overeným riešenim protipožiamej bezpečnosti.

17. Dokončenú stavbu možno uživať na základe právoplatného kolaudaČného rozhodnutia, o ktoré
musí stavebník požiadaf stavebný úrad.

V konaní neboli uplatnené pdpomienky a námietky účastnflcov konania.

Odóvodnenie

Stavebníci: Vlastnici bytov a nebytových priestorov bytového domu Kpt. Rašu 17,19,21,
Bratislava, podľa LV Č. 2205, ktorých zastupuje Bytový podnik Dúbravka s. r. o., Drobného 27, 841
01 Bratislava, podali dňa 15.08.20 17 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej
stavby - stavebných úprav bytového domu, s názvom: „Obnova bytového domu Kpt. Rašu
17,19,21“. súpisné číslo 3147, miesto stavby: na pozemkoch CKN parcelné Čísla 3060,3061 a 3062
katastrálne územie Dúbravka, Bratislava.

Dňom podania žiadosti bob začaté stavebné knnanie.

Stavebný úrad listom Č. SU-13318/3244/2017fBa zo dňa 07.09.2017 oznámil začiatok
stavebného konania verejnou vyhláškou.

V zmysle 61 ods. (3) stavebného zákona o pňebehu stavebného konania boli účastnici
konania obeznamovaní v súlade s ustanovením 61 ods. (4) stavebného zákona a 26 správneho
poriadku. Dokumentácia stavby boba k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným postupom správny
orgán umožnil v súbade s * 33 ods. (2) správneho poriadku účastníkom konania vyjaddť sa
k podkbadom stavebného povolenia.

V konaní neboli uplatnené pňpomienky a námietky účastníkov konania.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosf a pňložené doklady v zmysle
ustanovení * 61, * 62, 64 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskoršich predpisov, pdčom zistib, že
povolením realizácie predmetnej zmeny dokončenej stavby nebudú ohrozené cebospoločcnské
záujmy, ani ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých úČastníkov konania.

Stavebnému úradu boli v stavebnom konaní predložené nasledovné doklady: čiastočný výpis
z listu vlastníctva Č. 2205, 2x projektová dokumentácia, kópia katastrálnej mapy, zápisnica ze
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schódze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Kpt. Rašu 17,19,21 z 01.08.2016
s odsúhlasením stavebných prác, súhlasné vyj adrenia dotknutých orgánov: H a ZU hl. m.
SR Bratislavy, Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie a doklad o
úhrade správneho poplatku (podľa položky č. 60 písm. c) zákona č. 145/ĺ 995 Zb.).

Stavebný úrad v stavebnom konaní nezistil dóvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného
povolenia.

Na základe hore uvedených skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, aiw znie výroková čast‘
tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podaf odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na
Mestskej časti Bratislava—Dúbravka, Zatevná 2, 844 02 Bratislava 42, pňčom odvolacím orgánomje
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky (podřa * 54 správneho poriadku).
Rozhodnutieje preskúmateľné súdom po vyčerpaní dadnych opravných prostriedkov.

fl
RN Martin Zaťovič

Príloha: projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní stavby
(stavebníci prevezmú osobne v stránkové dni)

Doručuje Sa:
I. Uěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. Vlastníci bytov a nebytových pňestorov bytového domu Kpt. Rašu 17,19,21, Bratislava, podľa

LV Č. 2205, ktorých zastupuje Bytový podnik Dúbravka s. r. o., Drobného 27, 841 01 Bratislava
2. Ing. Mgr. art. Radovan Pavlovičo, Justičná 7, 811 07 Bratislava - projektant
3. Hl. mesto SR Bratislava zast. pňmátorom, Pňmaciálne nám. 1, 81499 Bratislava
Na vedomie:
II. Dotknutým orgánom:
4. Ha ZU hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
5. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova č.46, 832 05

Bratislava 3

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa doručuje formou verejnej vyhlášky a vywesí sa na dobu 15 dní na
úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Zflevná 2 v Bratislave.

15. deň vyveseniaje dňom doručenia tohto rozhodnutia.

Dátum iyvesenia na úndnej tabuli: Dátum zvesenia z úndnej tabule:
pečiatka a podpis: pečiatka a podpis:
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