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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žatcvná 2. 844 02 Bratislava

V Bratislave 30.1 .2017Č. SU-]7184/4191/2017/H-28/Ba

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (d‘alej stavebný úrad) podl‘a
117 ods. I zákona č. SOR 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 zneni neskoršich predpisov (ďalej len „zákon
o hlavnom meste“) a Čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na I písm. c) 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 neskoršich
predpisov, v nadváznosti na * 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a *46
zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len .‚správny poriadok“ )‘ na podklade
vykonaného konania rozhodol takto:

podľa ** 81, 82 stavebného zákona v spojeni s * 20 vyhlášky MZP SR Č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

stavebných úprav bytového domu, s názvom „Obnova bytového domu Ožvoldíkova 6
Bratislava“, súpisné číslo 2005. na pozemku CKN parcelné číslo 1248, katastrálne územie
Dúbravka, Bratislava. pre stavebníkov: Vlastnici bytov a nebytových priestorov bytového domu
Ožvoldíkova Č.6, podľa LV Č. 2980, v zmysle projektovej dokumentácie, schválenej v stavebnom
konaní. účel stavby: bytová budova — bytový dom ( podľa * 43b ods.(1) písm. a) stavebného
zákona, budova určená na bývanie).

Popis kolaudovaných stavebných úprav:
Zrealizovaná je výmena copilitov a mreži na schodiskovom priestore, zateplenie a výmena
pövodných kovových okien I. nadzemného podlažia. Na objekte schodiska 14 pod]ažného bodového
bytového domu na uzavretie spoloČného priestoru otvorenej lodžie schodiska sú odstránené ocerové
mreže, ktoré sú nahradené vymurovanou konštrukciou hrúbky 200 mm na výšku 1200 mm a s
osadením plastových dvojkrídlových okien so stredovým stlpikom, rozmeru 2250/1420 mm, v počte
15 kusov. Na schodiskovom priestore je vybúraná copilitová stena a nahradená vymurovanou
konštrukciouhrúbky 200 mm na výšku 1200 mm a s osadením plastových dvojkrídlových okien so
stredovým stlpikom, rozmeru 2250/1420 mm, vpočte 15 kusov.
Nové konštrukcie a vnútomé lodžiové steny a strop sú zateplené kontaktným zatepľovacím
systémom do požiamej výšky 22,50 m a nad túto výšku s izolantom na báze minerálnej vlny.
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Všetky tri fasádne výklenky I. nadzemného podlažia sú zamurované do úrovne fasády hrúbky 300
mm. Do muriva výklenku s rozvádzačom, sú osadené kovové von otváravé dvere rozmeru 900/2000
mm. vsadené do kovovej zárubne. Do obvodového muriva I. nadzemného podlažia sú vsadené nové
plastové okná rozmeru 1800/600 mm, v počte 13 kusov. Zateplenie obvodového plášťa I.
nadzemného podlažia je zrealizované s izolantom extrudovaný polystyrén.

Stavebné úpravy sú zrealizované v zmysle doloženej projektovej dokumentácie z 08/2015
vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. arch. Tomášom Žáčekom. bez zmien, která je aj
projektovou dokumentáciou skutečného vyhotovenia.

Pre užívanie stavebných úprav stanovuje stavebný úrad podl‘a 82 stavebného zákona tieto
pod mienky:

Stavebné úpravy sa budú užívat‘ v súlade s týmto rozhodnutím. Každá zmena v užívaní musí byt‘
vopred odsúhlasená stavebným úradom.

2. Počas užívania stavebnÝch úprav musia byť stále dodržiavané prislušné platné predpisy týkajúce
sa ochrany životného prostredia. zdravia l‘udí. bezpečnosti pri práci a požiamej ochrany.

3. Stavba sa móže užívat‘ na povolený účel až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas

jej uživania; pri zmene vlastnictva stavby ju odovzdá novému nadobúdatel‘ovi a pri odstráneni
stavebnému úradu.

5. Neoddelitel‘nou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt skutočného vyhotovenia overený
stavebným úradom v kolaudačnom konaní.

V konaní neboli v stanovenej lehote vznesené námietky účastnikov konania.

Odóvodnenie

Stavebníci Vlastnici bvtov a nebytových priestorov bytového domu Ožvoldfkova č.6. podľa
LV č. 2980. ktorých v konaní zastupuje správa domu Udržba domov s. r. o.. HomoLova 19, 841 02
Bratislava 42, ICO: 35 898 861, podali dňa 27.09.2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
stavebných úprav bytového domu, s názvom Obnova bytového domu Ožvoldíkova 6 Bratislava“,
súpisné číslo 2005. na pozemku CKN parcelné číslo 1248. katastrálne územic Dúbravka, Bratislava.

Na stavebné úpravy belo vydané Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka. stavebné pevolenie
pod č. SU — 18025/7743/201 5/G-32/Mi zo dňa 19.11.2015. právoplatné dňa 07.01.2016.

Dňom podania návrhu sa podl‘a 79 stavebného zákona začalo kolaudačné konanie, ktoré
bole oznámené účastníkem konania, kterých stavebný úrad určil podľa * 78 ods. I stavebného
zákona.

Mestská čast‘ Bratislava—Dúbravka ako príslušný stavebný úrad listom čísle SU
15183/4191/2017/Ba zo dňa 20.10.2017 oznámila začatie kolaudačného konania stavebných úprav
menovaného bytového domu. Ustne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa konalo dňa
21.11.2017, z konania bol spísaný protokol. Miestnou obbliadkou neboli zistené závady brániace
vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

Ku kolaudačnému konaniu boli predložené doklady preukazujúce výsledky predpfsaných
skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických nodem, preberací protokol o prevzati
a odevzdaní diela, certifikáty preukázania zhody, doklady e zneškodneni stavebného odpadu, kópia
ze stavebného denníka, energetický certifikát budovy č. 115441/2017/22/032912011/ES, licencia
realizátora a potvrdenie o úhrade správneho poplatku za podanie žiadosti podl‘a položky č. 60 písm.
c) zákonač. 145/1995 Z.z..
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V zrnysle * 78 ods. (1) stavebného zákona o priebehu kolaudačného konania boli účastníci
konania oboznamovaní v súlade s ust. 18 ods. (3) správneho poriadku. Dokumentácia stavby bola
k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným postupom správny orgán umožnil v súlade s 33 ods.
(2) správneho poriadku účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia.

Na základe splnených podmienok dotknutý orgán zaujal ku kolaudácii stavby súhlasné
stanovisko: súhlasné stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy —

súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hl‘adiska protipožiamej bezpečnosti stavby bez
pripomienok zápisom do protokolu zo dňa 21.11.2017.

Tunajší stavebný úrad po preskúmaní návrhu, po vykonanom ústnom pojednávaní spojenom
s micstnym zist‘ovaním rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučen je

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Zatevná 2, 844 02 Bratislava 42, pričom odvolacím orgánom je
Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky (podľa * 54 správneho poriadku).

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

R Dr. Martin Zat‘ovič

Doručuje sa:
I. Učastnikom konania formou vercjncj vyhlášky:
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Ožvoldíkova č.6, podľa LV č. 2980,

ktorých v konaní zastupuje správa domu Udržba domov s. r. o., Homolova 19, 841 02 Bratislava
42

11. Dotknutým orgánom:
2. Hl. mesto SR Bratislava zast. primátorom, Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava
3. H aZU hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6,811 07 Bratislava I
4. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova č.46, 832 05

Bratislava 3
5. Spis aia

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
MC Bratislava—Dúbravka. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Dátum vyvcsenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabule:
pečiatka a podpis: pečiatka a podpis:
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