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ROZHODNUTIE 
 
 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona  č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„stavebný úrad“), v konaní o návrhu stavebníkov Ing. Maroš Fronko, bytom Slovenská 
329/6, 852 01 Spišská Nová Ves, Ing. arch. Peter Gáj, bytom Horný Smokovec 46, 862 
01 Vysoké Tatry, Mgr. Ivana Gájová, bytom Pavlovičova 10, 821 04 Bratislava, o 
vydanie stavebného povolenia na zmenu časti dokončenej stavby bytového domu spojenú so 
zmenou užívania rozhodla takto:  
 
Stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona v spojení s § 46 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 
 

stavebné povolenie 
 
stavebníci:    Ing. Maroš Fronko, Slovenská 329/6, 852 01 Spišská Nová Ves 
                                     Ing. arch. Peter Gáj, Horný Smokovec 46, 862 01 Vysoké Tatry 
                                     Mgr. Ivana Gájová, Pavlovičova 10, 821 04 Bratislava 
v zastúpení:                  Ing. arch. Peter Gáj, Horný Smokovec 46, 862 01 Vysoké Tatry 
 
na stavbu s názvom:  „Vstavba dvoch pôdnych bytov na ulici Kalinčiakova 11“  
  
miesto stavby:   bytový dom Kalinčiakova č.11 v Bratislave  
súpisné číslo:               10643  
na pozemku:                 parc. č. 11274  
katastrálne územie:   Bratislava - Nové Mesto 
 
Podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracoval projektant D4 architekti, Ing. arch. Peter 
Gáj, so sídlom Horný Smokovec 46, 862 01 Vysoké Tatry z februára 2011, ktorá je overená 
tunajším stavebným úradom v spojenom územnom a stavebnom konaní a  je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO 
oddelenie územného konania a stavebného poriadku 

 Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 
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Predmetom zmeny časti stavby spojenou so zmenou v užívaní sú tieto priestory:  
• 3-izbový mezonetový byt A s príslušenstvom o pôdorysnej ploche 83,30m2  
• 2-izbový jednoúrovňový byt B s príslušenstvom o pôdorysnej ploche 72,85m2 
 
Architektonicko-stavebné riešenie zmeny dokončenej stavby: 
Projektová dokumentácia rieši vstavbu dvoch bytových jednotiek: 3-izbového mezonetového 
bytu A s príslušenstvom o pôdorysnej ploche 83,30m2 a 2-izbového jednoúrovňového bytu B 
s príslušenstvom o ploche 72,85m2 do existujúceho nevyužívaného podkrovného priestoru 
bytového domu s piatimi nadzemnými podlažiami a neobytným podkrovím so sedlovou 
strechou. Pôdorysne vstavba nepresahuje súčasný rozmer podkrovia, výška hrebeňa a sklon 
strechy zostáva nezmenená. Architektonické riešenie berie do úvahy súčasný výzor stavby, 
smerom do uličnej časti nie sú navrhované žiadne výrazné úpravy a nadstavby presahujúce 
strešnú rovinu. Smerom do dvora je navrhnutá nadstavba jednej obytnej miestnosti a zväčšenie 
plochy terasy.   
 
Zmena časti stavby spojená so zmenou v užívaní spočíva: 
- zo zobytnenia podkrovia a zväčšenia obstavaného priestoru  
- zo sanácie strešného plášťa a odstránenia časti plnej väzby krovu kvôli mezonetu  
- z výmeny strešnej krytiny, realizácie vikiera do dvornej fasády a nových strešných okien 
- z nadstavby jednej obytnej miestnosti  
- zo zväčšenia plochy terasy vytvorením dvoch terás 
- z búracích prác a úpravy existujúcej vnútornej konštrukcie na účel vstavania 
- z výstavby čiastočného vloženého stropu medzipodlažia. 
- z rekonštrukcie a zateplenia pôvodných častí konštrukcie a deliacich stien 
- z prevedenia hrubých podláh vrátane vloženia nových nosníkov 
- z kompletnej výstavby nosných aj nenosných stien 
- z osadenia okenných výplní do strechy 
- z rekonštrukcie strešného plášťa, doplnenie izoláciou, laťovanie, výmena krytiny 
- z prevedenia klampiarskych konštrukcií strechy 
- z kompletného prevedenia vnútorných inštalácií 
- z prevedenia povrchov, podláh, úpravy okenného otvoru v domovom schodisku 
- z kompletného osadenia dverných výplní 
- z inštalácií koncových prvkov / sanita, elektro 
      
a) dispozičné a technické riešenie zmeny dokončenej stavby: 

Dispozične sa jedná o vstavbu mezonetového bytu s podlahovou plochou 83,30 m2 a 
jednoúrovňového bytu s podlahovou plochou 72,80 m2, do v súčasnosti nevyužívaného 
priestoru v podkroví bytového domu. Podkrovný priestor predstavuje dve samostatne 
prístupné časti s maximálnou výškou cca. 5,60 m predelené priestorom súčasnej práčovne 
orientovanej do dvornej časti, celkových rozmerov cca. 12,30 x 13,30 m. Vstupy do 
nových bytov budú v mieste existujúceho prístupu do podkrovia z úrovne podesty 
najvyššieho poschodia. Priestor práčovne bude pričlenený k bytu a zároveň nadstavaný o 
jednu úroveň pre vytvorenie mezonetu. Táto nadstavba predstavuje jedinú navrhovanú 
zmenu súčasného tvaru strechy a zväčšenie objemu. Pre tento účel bude rozobratá časť 
krovu nad práčovňou. Zvyšná časť krovu bude ponechaná v súčasnom rozsahu a tvare, s 
výnimkou severnej časti v ktorej sa ešte predpokladá výstavba terás, resp zväčšenie 
plochy súčasného balkóna práčovne. Výška hrebeňa strechy bude zachovaná v súčasnej 
úrovni.  
Všetky obytné miestnosti majú priame denné osvetlenie a priame vetranie. Nútené 
vetranie majú iba wc, a kúpeľňe a kúpeľňa poschodia. Orientácia bytov je S-J s 
umiestnením obývacej miestnosti na juh a kuchyne so spálňou na sever. Plocha obývacej 
miestnosti predstavuje v obidvoch bytoch cca. 47 % obytnej plochy bytu. V byte A sa v 
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priestore obývačky nachádza krb. V byte bez mezonetu sa predpokladá výstavba galérie 
pridruženej k obývačke určenej pre príležitostné spanie.  
        

plošné a priestorové ukazovatele zmeny dokončenej stavby: 
obytná plocha byt A........................................................................62,90m2 

     obytná plocha byt B........................................................................54,60m2 
obytná plocha (celkom).................................................................117,50m2  
úžitková plocha byt A......................................................................83,30m2 

     úžitková plocha byt B......................................................................72,85m2 
úžitková plocha (celkom)..............................................................156,15m2  
obstavaný priestor (celkom)..........................................................568,00m3 
 
výšková úroveň zmeny dokončenej stavby: 

     Navrhovaná výška stavby ±0,000 = podlaha 1.NP podkrovia = +158,00 m.n.m. BPV 
ostáva nezmenená.  
 

b) napojenie na rozvody inžinierskych sietí: 

Všetky rozvody domových inštalácií - elektro, voda, plyn, kanalizácia, vykurovanie budú 
vykonané nanovo.  
Vodovod a kanalizácia.  
Zdrojom pitnej vody je jestvujúci vodovod, vedený v suteréne. Na danom vodovode budú 
napojné - vysadené T-kusy, následne vedené v časti svetlíka do 6.NP o dimenzií DN32 
a zaústené v miestnosti WC. V miestnosti WC, bude osadený hlavný uzáver vody, bytový 
fakturačný vodomer a redukčný ventil. Vnútorný vodovod rieši zásobovanie kúpelní, 
kuchýň a toaliet pitnou vodou. Na rozvod pitnej vody v dome sú použité potrubia PPr 
(polypropylénove plastové potrubie – ekoplastik, spájané polyfúznym zváraním). Potrubia 
budú vedené v stene, resp. v podlahe. 
Splaškové vody budú odvádzané stúpacími potrubiami z každého bytu samostatne 
o menovitej svetlosti D110, ktoré budú vedené na samostatných závesoch v svetlíku zo 
6.NP do suterénu a zaústené do najbližšej ležatej kanalizácie cez vysadený T-kus. Pred 
zaústením bude osadená čistiaca kanalizačná tvarovka. Materiál je navrhnutý z PP HT, 
všetky prechody budú prevedené cez 45° kolená. Vnútorná kanalizácia rieši odvod 
splaškových vôd z kúpelní, WC a  kuchyniek do verejnej splaškovej kanalizácie 
gravitačným spôsobom. Všetky hlavné splaškové odpadové potrubia budú riešené 
s priamym vetraním, na menších dimenziach budú osadené privzdušňovacie ventily 
HL904. Hlavné splaškové vetracie potrubie bude vyúsťovať nad strešnú rovinu 
min.500mm, ukončené strešnou vetracou hlavicou HL810. Pripojovacie potrubia od 
zariaďovacích predmetov budú vedené v podlahách (prípadne v priečkach) v min.spáde 
3% do splaškových odpadových potrubí s priamym vetraním. Všetky technické zariadenia 
budovy, ktoré produkujú kondenzát budú napojené pomocou PPHT  potrubí o min. spáde 
1% cez zápachové uzávierky HL136. 
Dažďové vody sú zvádzanie existujúcimi zvodmi - 1x na dvornej fasáde 1x na uličnej, 
pričom zvody sú spoločné pre dve susediace budovy. Odtokové pomery strechy sa 
vstavbou nemenia. 
 
Vykurovanie, chladenie a teplá úžitková voda.  
Zdroj tepla je situovaný v samostatnej miestnosti WC. V byte A je navrhnutý stacionárny 
kondenzačný kotol GEMINOX THRi B 120 s tepelným výkonom 17,4 kW. Kotlová 
zostava pozostáva z plynového kondenzačného kotla a nerezového zásobníka teplej pitnej 
vody o objeme 120 litrov. Zostava je vybavená poistným ventilom s otváracím pretlakom 
3 bar, tlakovou expanznou nádobou s membránou o objeme 18 litrov, cirkulačným 
čerpadlom pre okruh vykurovania a kompletnou reguláciou podľa vonkajšej teploty. 
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V byte B je navrhnutý závesný kondenzačný kotol GEMINOX ZEM 2-17 C s tepelným 
výkonom 17,4 kW. Kotol je vybavený poistným ventilom s otváracím pretlakom 3 bar, 
tlakovou expanznou nádobou s membránou o objeme 8 litrov, cirkulačným čerpadlom pre 
okruh vykurovania a kompletnou reguláciou podľa vonkajšej teploty. 
Kotle si budú prisávať vzduch na spaľovanie súosým potrubím z jestvujúceho komína. 
Odvod spalín bude jestvujúcim klasickým murovaným komínom s prieduchom 150x150 
mm, ktorý bude vyvložkovaný plastovým potrubím priemeru 100 mm. V prípade 
nemožnosti použiť komínové prieduchy bude odvod spalín riešený priamo nad strešnú 
rovinu. Na vetranie kotolne bude slúžiť prívod vzduchu vetracím otvorom s mriežkou 
o ploche min 75 cm2 nad podlahu WC. Na odvod vzduchu z kotolne bude slúžiť otvor pod 
stropom do svetlíka o ploche min 75 cm2 opatrený mriežkou. 

Teplotný spád vykurovania bude 80/60°C. Každé vykurovacie teleso bude vybavené 
radiátorovým kombinovaným skrutkovaním HEIMEIER Regulux a dvojregulačným 
ventilom V-exakt s termostatickou hlavicou HEIMEIER. Podlahové konvektory budú 
vybavené termostatickou hlavicou s diaľkovým nastavením HEIMEIER typ 2802. 
Rozvody k vykurovacím telesám budú realizované systémom REHAU RAUTHERM.  

Chladiaci systém je navrhnutý systémom multisplit výrobcu LG. Pozostáva z vonkajšej 
jednotky LG MULTISPLIT FM19AH s chladiacim výkonom 5,3 kW a vykurovacím 
výkonom 6,3 kW, a vnútorných jednotiek LG typ MS, prípadne MC. Vonkajšia jednotka 
má modulovanú reguláciu výkonu – typ inverter. 

V byte A sú navrhnuté nástenné jednotky LG multisplit MC 09AHR o výkone 2,6/2,9 
(chladenie/ohrev) a jednotka mutisplit MC 12AHR o výkone 3,5/3,8 kW. 

V byte B sú navrhnuté nástenné jednotky LG multisplit MS 09AH a MS 12AH rovnakých 
výkonov. Ekonomická účinnosť systému je A/A. 

Na ohrev TÚV bude slúžiť nerezový podstavený zásobník GEMINOX BS 100 o objeme 
100 litrov.  

Vnútorný plynovod. 
Plynofikácia bytov je projektovaná za účelom vykurovania a byte č.2 aj za účelom 
prípravy jedál. Pripojenie oboch bytov bude plynovou NTL prípojkou oc-DN25, ktorá 
bude vyvedená z podlažia na 5.NP do 6.NP na samostatných závesoch. Na prívodnom 
potrubí  budú osadené 2xHUP DN25 pre každý byt a v oceľovej odvetrávanej skrinke 
fakturačný plynomer. Vnútorný rozvod sa prevedie z rúr oceľových hladkých bezošvých 
podľa STN 425713 spojovaných zváraním. Potrubie sa každých 1,5 m uchytí objímkami 
tak, aby neležalo priamo na stene. Potrubie vedené cez  murivo hrubšie ako 15 cm sa 
osadí do chráničky. Spotrebič - plynový kotol sa napojí cez plynový GK DN20 cez 
tlakovú certifikovanú plynovú flexi hadicu o dĺžke cca. 1000 mm. Spotrebič-plynová 
varná doska sa napojí cez plynový GK DN15 cez tlakovú certifikovanú plynovú flexi 
hadicu o dĺžke cca. 800 mm.  
 
Elektroinštalácia a bleskozvod.  
Napojenie elektromerového rozvádzača a  bytových rozvádzačov BR1, BR2 je 
zabezpečené z pôvodnej prípojkovej skrine RH. Meranie spotreby elektrickej energie  
oboch nových bytov je riešené novým samostatným elektromerovým rozvádzačom  RE1 
umiestneným na chodbe 5. podlažia bytového domu. Rozvádzač je navrhnutý pre priame 
jednotarifové, trojfázové meranie pre dva elektromery, oblasť ZSE. 
Na osvetlenie priestorov sú použité svietidlá žiarivkové, žiarovkové alebo svietidlá s 
úspornými zdrojmi. 
Zásuvkové rozvody sú realizované pomocou polozapustených zásuviek 230V/16A 50Hz; 
elektrický šporák je napájaný samostatným trojfázovým ističovým vývodom; vonkajšia 
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vzduchotechnická jednotka a vnútorné vzduchotechnické jednotky sú napájané 
samostatnými ističovými vývodmi; umývačka riadu a práčka sú napájané samostatnými 
ističovými vývodmi cez zásuvky a ventilátory v kúpelniach a vo WC napájané 
samostatnými vývodmi  sú spínané ručne kolískovými spínačmi. Použité sú bezhalogénne 
oheňretardujúce medené káble typu 1-CXKE-R. Hlavný napájací (prívodný) kábel 
elektromerového rozvádzača RE1 a napájacie káble bytových rozvádzačov sú 4-žilové. 
Na napájanie elektrického šporáka je použitý 5-žilový kábel (1-CXKE-R 5Cx2,5), ostatné 
(vývodové) káble sú 3-žilové so samostatným ochranným a neutrálnym vodičom. 
Bleskozvod na obytnom dome je existujúci. V rámci realizácie podkrovných bytov bude 
nutné rekonštruovať aj strechu objektu v potrebnom rozsahu. Počas realizácie strechy 
bude nutné prerušiť jímacie vedenie bleskozvodu v dĺžke cca 15m. Pre zabezpečenie 
funkčnosti beskozvodu počas rekonštrukcie sa prerušené jímacie vedenie dočasne pripojí  
na existujúce zvody budovy.  Po skončení stavebných úprav bude nutné bleskozvodové 
vedenia dať do pôvodného funkčného stavu 
 
Vzduchotechnika.  
Odvetranie všetkých priestorov s výnimkou WC a kúpeľní v strede dispozície je 
zabezpečené prirodzene, pomocou okien, resp. mikroventilačných škár. 
Vzduchotechnické zariadenia sa v objekte nenachádzajú, predpokladá sa iba zabezpečenie 
odvetrania priestorov WC a kúpeľní v obidvoch bytoch a to pomocou odťahového 
ventilátora do priestoru svetlíkov resp. v prípade kúpeľne na poschodí nad podhľadom 
taktiež do svetlíka. V kuchyni sa predpokladá montáž digestora s odťahom vzduchu do 
svetlíka. Zo svetlíka sa predpokladá taktiež prívod vzduchu ku krbu. 
 

c) materiálové riešenie:  

Zvislé nosné konštrukcie - sú tvorené alternatívne murovanou, alebo sendvičovou 
tesársku konštrukciou. Čiastkové domurovky budú vykonané z tehál plných.  
Preklady nad dverami v murovaných konštrukciách  /vstupné dvere do jednotiek/, budú 
ešené systémovými prekladmi Porotherm /resp. podobnými/, alebo oceľovou 
konštrukciou. Samostatnou konštrukciou bude oceľová konštrukcia vložených priestorov 
/priestoru kúpeľne a galérie/. Tieto priestory budú vynášané na oceľovej konštrukcii 
umiestnenej na vloženej roznášacej konštrukcii medzi nosné múry.  
Zvislé nenosné a  samonosné konštrukcie - všetky deliace steny sú murované z 
pórobetónových tvárnic alebo sadrokartónové, a to podľa potreby jednoduché či zdvojené 
/napr. medzi izbami a kúpeľňami/. Na konštrukciu SDK priečok budú vo všetkých 
vlhkých miestnostiach /wc, kúpeľne, ostenia strešných okien/ použité dosky s 
impregnáciou proti vlhkosti. Zatepľovacie jednostranné priečky - predsteny budú 
vykonané v častiach podľa PD. Nachádzajú sa najmä pred existujúcimi štítovými stenami 
so svetlíkmi atď. Skladby priečok, deliacich a nenosných konštrukcií budú vykonané 
podľa značenia vo výkresovej časti.  
Krov a strešný plášť - predpokladá sa nutnosť výmeny poškodených častí niektorých 
krokiev, spevnenie častí väzníc resp. trámov príložkami alebo preplátovaním. V časti 
traktu do dvora budú odstránené časti krokiev pre nadstavbu a zväčšenie terás. Väzné 
trámy budú zachované v pôvodnom rozsahu s výnimkou trámov nad schodiskom.  
Viditeľné časti krovu budú opatrené bezfarebným požiarnym náterom podľa špecifikácie.  
Po demontáži pôvodného strešného súvrstvia, dokončení všetkých stavebných prác na 
drevených častiach krovu budú vykonané nové skladby strešnej konštrukcie. 
Nadstavba obytnej miestnosti bude zastrešená pultovou strechou s krytinou z 
titánzinkového plechu. 
Výplne otvorov – dvere sú navrhnuté okrem vstupných bezpečnostných a požiarnych 
ostatné ako drevené obložkové. Balkónové dvere na terasy sú drevené posuvné. Okná v 
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bytoch sú navrhnuté kompletne ako nové drevené stolárske typové strešné – napr. Velux, 
resp. do zvislých stien atyp nad a v miestnostiach nadstavby.  
Podlahy – vzhľadom k statickému hľadisku sú v celom priestore navrhnuté suché podlahy 
s rovinou tvorenou dvoma vrstvami vzájomne prekrížených OSB, prípadne 
sádrovláknitých dosiek. V častiach so zvýšenou podlahou je pod roznášaciu vrstvu 
aplikovaný systém dreveného roštu. Po obvode miestností je aplikovaná izolačná páska 
pre zlepšenie akustických vlastností podláh. V obývacej časti a v spálňach sú navrhnuté 
drevené podlahy; v kúpeľňovej a kuchynskej časti sú navrhnuté keramické dlažby. Pod 
dlažbou kúpeľne na poschodí a na prízemí bude podlahové vykurovanie elektrickými 
rohožami. 
Podhľady - v objekte budú ralizované atestované sádrokartónové systémové podhľady 
napr. Knauf.   
Povrchové úpravy stien – omietky budú kompletne novo zrealizované ako dvojvrstvové 
vápenné štukové a zakončené sadrovými stierkami. Miestnosti wc, kúpeľní a priestor za 
kuchynskou linkou budú mať na stenách obklad. 
 

d) dopravné napojenie a statická doprava:  

Dopravné napojenie ostáva nezmenené. Potrebné 3 parkovacie stánia sú navrhnuté na 
jestvujúcich  spevnených plochách spoločnej dvorovej časti bytového domu, na pozemku 
parc. č. 11263/2.    

 
Zmena v užívaní spočíva:  
v zmene účelu využitia existujúceho nevyužívaného nebytového priestoru podkrovia 
s pôvodnou miestnosťou práčovne na bytové účely. 
 
Na uskutočnenie stavebných úprav sa stanovujú tieto podmienky: 
1. Stavebné úpravy budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie, ktorú overil tunajší 

stavebný úrad v spojenom územnom a stavebnom konaní a je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii nemožno 
urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.  

2. Stavebník je oprávnený začať stavebné úpravy až po nadobudnutí právoplatnosti tohto         
stavebného povolenia, ktoré stavebný úrad potvrdí na žiadosť stavebníka po jeho vzniku. 

 
3. Stavebné úpravy budú realizované dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od 

uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť 
stavebnému úradu zhotoviteľa stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti 
a zabezpečenie odborného vedenia stavby. Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby 
nesmie byť začaté so stavebnými prácami. 

 
4. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných úprav.  
 
5. Stavebník je povinný označiť stavbu výrazným štítkom „Stavba povolená“ s uvedením 

potrebných údajov o stavbe a účastníkoch stavebných prác:        
       - označenie stavby 
       - označenie stavebníka 
       - meno odborného vedenia stavby/stavbyvedúceho 
       - termín začatia a ukončenia stavebných úprav 
       - číslo a dátum stavebného povolenia 
 
6.  Stavebník je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú   
       dokumentáciu overenú stavebným úradom, potrebnú na uskutočňovanie stavebných  
       úprav a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník,  
       súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe. 
 



 7 

7.  Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom  
       prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že  
       sa na stavenisku vyskytnú závady ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je stavebník  
       povinný ohlásiť ich stavebnému úradu. 
 
8.  Pri uskutočňovaní stavebných úprav treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
      práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 
 
9.   Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže         

dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.  
 
10. Pri realizácii stavebných úprav budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na  
       uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy. 
 
11. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných  

mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku.  
Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má  
vlastnícky alebo iný právny vzťah.  

12. Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavebných úprav na verejných 
priestranstvách, t.j. na uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O 
povolenie na zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava - 
Nové Mesto. 

 
13. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri realizácii 

stavebných úprav na riadenú skládku. Ku kolaudácii predloží doklad o nakladaní 
s odpadom produkovaným počas realizácie stavebných úprav a jeho prevzatie zmluvnou 
stranou. 

 
14. Inštalácie rozvodov vody, kanalizácie, elektrických rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu, 

ústredného kúrenia a plynu sa musia realizovať podľa slovenských technických noriem. 
Inštalácie môže vykonať len organizácia k tomu oprávnená alebo osoba pre túto činnosť 
odborne spôsobilá. 

 
15. Dažďová voda musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlastný pozemok a nesmie sa  
      odviesť na susedný pozemok.  
 
16.  Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavebných úprav čo najmenej rušil 

užívanie susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, 
ktorým možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a 
majetku. Po skončení stavebných úprav je povinný uviesť susedné pozemky a stavby do 
pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi 
náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.  

 
17. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí 

a životného prostredia. Pri realizácii stavebných úprav maximálne obmedziť 
znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a 
preprave materiálu. 

 
18. Lehota na dokončenie stavebných úprav sa určuje 24 mesiacov od dňa začatia   

stavebných prác. 
 
19. Stavebné povolenie stráca platnosť ak stavebné úpravy nebudú začaté do dvoch rokov 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, pokiaľ stavebný úrad 
v odôvodnených prípadoch neurčil pre začatie stavebných úprav dlhšiu lehotu.  

 
20. Stavebník sa upozorňuje, že ak stavebné úpravy bude realizovať v rozpore s týmto  
       rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa stavebného  
       zákona v znení neskorších predpisov. 
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21. Dokončenú stavbu možno užívať až po jej skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné  

rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi na jeho návrh po ukončení  
      stavebných úprav.  
 
22. Na uskutočnenie stavebných úprav možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok,  
       ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - §  
       43f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných  
       výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 
 
23. Stavebník je povinný v plnom rozsahu splniť a rešpektovať podmienky uvedené   
       v stanoviskách dotknutých orgánov: 
• MČ Bratislava – Nové Mesto, oddelenie územného plánu a životného prostredia – 

  stanovisko k investičnému zámeru č.ÚPŽP - 1462/2011/Zb, zo dňa 17.08.2011, najmä: 
- z hľadiska stavebného riešenia: 
- zabezpečiť bezpečnostné opatrenia a bezkolíznu prevádzku bytového domu počas 

realizácie stavebných prác pri zachovaní pri zachovaní čistoty spoločných priestorov 
a okolia objektu 

- zabezpečiť spôsob zvislej dopravy stavebných materiálov a sute s dodržaním 
bezpečnosti a minimálnej prašnosti a s vylúčením používania schodísk na tento účel 
(použiť rukávnik) 

- zabezpečiť koordináciu výluk funkcie rozvodových systémov v objekte so včasnou 
informovanosťou obyvateľov 

- dodržať platné normy a predpisy vzťahujúce sa na realizáciu a prevádzku 
navrhovanej vstavby.  

- z hľadiska dopravného vybavenia: 
- zabezpečiť dopravnú prevádzku, bezpečnostné opatrenia a čistotu na dotknutých 

komunikáciách počas realizácie stavebných prác; 
- z hľadiska ochrany životného prostredia: 
- nakladať s odpadmi vzniknutými pri výstavbe v zmysle zákona - č. 223//2001 Z. z. o 

odpadoch v znení neskorších predpisov 
- z hľadiska majetkovo – právnych a iných vzťahov:  
- dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností. 

 
• Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie životného prostredia – súhlas na povolenie 

stavby malého zdroje znečisťovania ovzdušia – 1 ks plynový kotol GEMINOX THRi B 
120 a 1ks plynový kotol GEMINOX Zem 2-17, č. MAGS OZP 51911/2011-329260/Si, 
zo dňa 221.08.2011, najmä: 
- preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) 

odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu nad strešnú 
konštrukciu komínom s ústím vo výške vo výške cca 22m nad terénom, s prevýšením 
0,660m nad hrebeňom strechy v súlade so schválenou PD.  

- Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou 
prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, 
v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať. 

 
• Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave - odbor odpadového hospodárstva: č.   

ZPH/2011/04970/III/DAD zo dňa 5.08.2011, najmä: 
- držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 

právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené; 
- držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento musí hneď  po vytvorení 

odviezť k oprávnenému odberateľovi; 
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- držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 vyhlášky 
MŽP SR č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných 
odpadov v termíne do 31. 1. nasledujúceho kalendárneho roka; 

- držiteľ odpadov v kolaudačnom konaní predloží stavebnému úradu doklady 
preukazujúce zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou 
osobou.  

 
• Západoslovenská energetika a.s., vyjadrenie zo dňa 25.07.2011, najmä: 
− rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku ZSE Distribúcie, a.s. (silové aj 

oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 36 zákona 656/2004 Z. z. 
o energetike a jeho noviel; 

− požadovaný odber elektrickej energie s inštalovaným výkonom 2 x 15,5kW (čo 
predstavuje maximálny súčasný výkon 2 x 7,5kW) pre 2 byty bude pripojený 
z existujúcej prípojky NN do bytového domu; 

− umiestniť elektromery na verejne prístupnom mieste, aby boli kedykoľvek prístupné 
za účelom kontroly, výmeny, odpočtu; 

− pred elektromermi použiť hlavné ističe s menovitým prúdom 2 x (3 x 25A) 
s vypínacou charakteristikou B. 

 
• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 25335/2011/Fj zo dňa 4.08.2011, 

najmä: 
- zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej a kanalizačnej 

prípojky vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej 
dokumentácie a investor; 

- producent je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové 
údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie; 

- kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade 
s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 
Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových 
poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

 
• Distribúcia SPP, a.s. vyjadrenie č. 6036010711 zo dňa 26.07.2011, najmä: 
- Existujúce pripojenie na NTL pripojovací plynovod DN 50. PN 2,1 kPa, ktorý je 

ukoncený HUP je (s výnimkou meradla zemného plynu) vyhovujúce aj po zmene 
OPZ 

- pred realizáciou zmien na OPZ je žiadateľ povinný predložiť žiadosť o demontáž 
meradla svojmu dodávateľovi zemného plynu 

- za technické riešenie OPZ zariadenia žiadateľa zodpovedá projektant a odborný 
pracovník plynových zariadení 

 
• Okresné riaditeľstvo HaZZ v Bratislave, stanovisko č. ORHZ-BA2-2366/2011 zo dňa 

18.07.2011, najmä: 
       ku kolaudačnému konaniu predložiť stanovisko s projektovou dokumentáciou 

overenou ORHaZZ 
 
• Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., vyjadrenie č. Zak/614/11-Šá zo dňa 25.07.2011,   

najmä:  
       pri zmene počtu kontajnerov, prípadne zvýšenia počtu odvozov je potrebné 2 týždne 

pred požadovaným odvozom odpadu požiadať na odd. miestnych daní a poplatkov hl. 
mesta SR Bratislavy o vykonanie potrebných zmien 
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24. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky uvedené v statickom 
posúdení, ktoré vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Radovan Krútek, 
5317*13 – statika stavieb, a ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní. 

 
25.  Podmienky stavebného úradu: 
- stavebník zabezpečí vylúčenie rušenia hlukom v nočných hodinách a v čase pracovného 

voľna, pričom stavebné  práce, ktoré svojimi zariadeniami a účinkami sú zdrojom  hluku 
infrazvuku a vibrácií a môžu obťažovať okolie v zastavanom území, stavebný úrad 
určuje ich vykonávanie len v pondelok až piatok v čase od 7,00 do 18,00 hod. (podľa 
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vykonávacia 
vyhláška č. 549/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR,  ktorou Vyhláška MZ SR č. 
549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných  hodnotách 
a o požiadavkách  na objektivizáciu hluku, infrazvuku  a  vibrácií); 

-     stavebník je povinný realizáciu stavebných úprav zabezpečiť tak, aby nedošlo v dôsledku 
stavebných prác k obmedzeniu a ohrozeniu obyvateľov ako aj prevádzky na ulici 
Tupého a Podkolibská; 

- zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby, vykonať opatrenia na zamedzenie  
možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné  
pozemky; 

- stavebné práce je potrebné prevádzať so súčasným zabezpečovaním statickej stability  
      objektu a dvorov. 
 
26. Osobitné podmienky stavebného úradu: 
      V zmysle §9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)      
      v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa Všeobecnej záväznej vyhlášky Krajského  
      úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva  
      akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia je stavebník povinný: 
      1. Zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem 
 (hodnôt – ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 – prach dosiahne 
 hodnotu  30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo 
 stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných 
 priestranstiev. 
      2.  Zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe  
           a pri ich preprave. 
 
Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné.  
 
Stavebníkovi sa súčasne podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov vyrubuje poplatok v sume 66,00€, (slovom šesťdesiatšesť Euro), ktorý 
stavebník zaplatil pred vydaním rozhodnutia.  

 

Odôvodnenie 
 
Na tunajší stavebný úrad bolo dňa 4.08.2011 doručené podanie stavebníkov Ing. Maroš 
Fronko, bytom Slovenská 329/6, 852 01 Spišská Nová Ves, Ing. arch. Peter Gáj, bytom 
Horný Smokovec 46, 862 01 Vysoké Tatry, Mgr. Ivana Gájová, bytom Pavlovičova 10, 821 
04 Bratislava, o vydanie stavebného povolenia na zmenu časti dokončenej stavby bytového 
domu spojenú so zmenou užívania s názvom „Vstavba dvoch pôdnych bytov na ulici 
Kalinčiakova 11“ v bytovom dome na Kalinčiakovej ul. č.11 v Bratislave, súpisné číslo 
10643, na pozemku parc. č. 11274, katastrálne územie Bratislava - Nové Mesto, ktorá bola 
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 postupne doplnená predpísanou dokumentáciou a ďalšími požadovanými dokladmi. Týmto 
dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.  
Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti stavebníkov a podľa predloženej projektovej 
dokumentácie, ktorú vypracoval projektant D4 architekti, Ing. arch. Peter Gáj, so sídlom 
Horný Smokovec 46, 862 01 Vysoké Tatry z februára 2011, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia, dňa 17.10.2011 listom č. ÚKaSP-2011/1404-ABA-ozn oznámil 
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie spojeného územného 
a stavebného konania vo veci umiestnenia a povolenia predmetnej zmeny stavby, ktoré 
stavebný úrad spojil v súlade s § 39a ods. 4 stavebného zákona a termín, do ktorého mohli 
účastníci konania a dotknuté orgány podať svoje námietky a pripomienky.   
 
Ku konaniu boli predložené doklady preukazujúce vlastnícke právo stavebníka, ktoré ho 
oprávňuje stavebné úpravy realizovať a ďalšie predpísané doklady: 
-   výpis z listu vlastníctva č. 4029 – originál, zo dňa 25.07.2011  
-   kópia katastrálnej mapy - originál, zo dňa zo dňa 25.07.2011 
-   2x projektová dokumentácia  
-  Zmluva o vstavbe zo dňa 30.03.2011, uzavretá podľa ust. § 21 a nasl. zákona č. 

182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov medzi stavebníkmi a 
vlastníkmi bytov, spoluvlastníkmi spoločných častí a spoločných zariadení v 
bytovom dome so súpis. č. 10643 na parc.č. 11274, vchod Kalinčiakova 11, k. ú. 
Nové Mesto 

-  súhlas spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov - Spoločenstva KPV zo 
dňa 21.11.2011 s užívaním 3 parkovacích miest prislúchajúcim k novovytvoreným 
bytom vo dvore bytového domu na pozemku parc.č. 11263/2 v k.ú. Nové Mesto, 
ktorý je spoločným vlastníctvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 
okolitých bytových domoch 

-  súhlas spoločenstva vlastníkov - Spoločenstva KPV zo dňa 2.10.2011 so zriadením 
staveniska pre bytový dom Kalinčiakova 11, parc. č. 11274 v k.ú. Nové Mesto 

-   potvrdenie Spoločenstva KPV zo dňa 23.11.2011 
-   splnomocnenie na zastupovanie z júla 2011 
-   doklad o zaplatení správneho poplatku 
 
Stavebník so žiadosťou o stavebné povolenie predložil vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré 
sa k stavbe vyjadrili kladne, prípadne s pripomienkami, ktoré boli zapracované do 
podmienok tohto rozhodnutia: 
 
• MČ Bratislava – Nové Mesto, oddelenie územného plánu a životného prostredia – 
       stanovisko k investičnému zámeru č.ÚPŽP - 1462/2011/Zb, zo dňa 17.08.2011  
• Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie životného prostredia – súhlas na povolenie 

stavby malého zdroje znečisťovania ovzdušia – 1 ks plynový kotol GEMINOX THRi B 
120 a 1ks plynový kotol GEMINOX Zem 2-17, č. MAGS OZP 51911/2011-329260/Si, 
zo dňa 221.08.2011 

• Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave - odbor odpadového hospodárstva: č.   
ZPH/2011/04970/III/DAD zo dňa 5.08.2011  

• Západoslovenská energetika a.s., vyjadrenie zo dňa 25.07.2011 
• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 25335/2011/Fj zo dňa 4.08.2011 
• Distribúcia SPP, a.s. vyjadrenie č. 6036010711 zo dňa 26.07.2011 
• Okresné riaditeľstvo HaZZ v Bratislave, stanovisko č. ORHZ-BA2-2366/2011 zo dňa 

18.07.2011 
• Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, stanovisko KRP-DI-DIO-8-134/2011 zo dňa 

11.08.2011 
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• Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., vyjadrenie č. Zak/614/11-Šá zo dňa 25.07.2011  
   
Na základe oznámenia o začatí konania uplatnili námietky účastníci konania  Spoločenstvo 
KPV, so sídlom Vajnorská 18, 831 04 Bratislava a osobitne Ing. Daniela Falťanová, 
vlastníčka bytu č.3 na Kalinčiakovej 13, Bratislava. Namietali proti navrhovanému 
umiestneniu parkovacích miest súvisiacich so vstavbou 2 bytov.  
Stavebný úrad sa uplatnenými námietkami zaoberal a po ich vyhodnotení na podklade 
námietok stavebník upravil návrh v zhode s uplatnenými požiadavkami ostatných účastníkov 
konania a  Ing. Daniela Falťanová svoje námietky vzala späť listom zo dňa 20.12.2011.   
 
Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné. 
 
V tomto konaní stavebný úrad preskúmal návrh a priložené doklady v zmysle ustanovení §§ 
61- 64 stavebného zákona, pričom zistil, že povolením realizácie predmetnej stavby nebudú 
ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi, ani ohrozené práva 
a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania.  
 
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu 
stavebného povolenia na zmenu časti dokončenej stavby bytového domu spojenú so zmenou 
užívania v bytovom dome na Kalinčiakovej ul. č.11 v Bratislave, súpisné číslo 10643, na 
pozemku parc. č. 11274, katastrálne územie Bratislava - Nové Mesto.  
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
Poučenie 

 
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho 
poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad – Mestskú časť 
Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91  Bratislava 3. 
Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 
ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu 
v Bratislave.  
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po 
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.  
 
 
 
                                                                                                      Mgr. Rudolf  K u s ý 
                                                                                                      starosta mestskej časti      
                                                                                                   Bratislava  –  Nové Mesto     
 
 
Príloha: kópia z katastrálnej mapy.  
 
 
 
Stavebný úrad v súlade s § 26 správneho poriadku doručuje toto rozhodnutie verejnou 
vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. 
            
Vyvesené dňa :                                                                                      Zvesené dňa : 
 
 ……………….                                                                                     ……………..  
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Doručuje sa:  
A/ účastníkom konania : 
1.  stavebníci: Ing. Maroš Fronko, Slovenská 329/6, 852 01 Spišská Nová Ves 
                       Ing. arch. Peter Gáj, Horný Smokovec 46, 862 01 Vysoké Tatry 
                       Mgr. Ivana Gájová, Pavlovičova 10, 821 04 Bratislava 
     v zastúpení:  Ing. arch. Peter Gáj, Horný Smokovec 46, 862 01 Vysoké Tatry 
2.  Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava 1 
      - oddelenie správy majetku 
3.  vlastníkom bytov a nebytových priestorov vo vchodoch bytového domu na Kalinčiakovej 

ul. č. 9,11 a 13 – doručí  sa  verejnou  vyhláškou 
4.  stavbou dotknutým účastníkom konania – doručuje sa verejnou vyhláškou 
5.  projektant: D4 architekti, Ing. arch. Peter Gáj, Horný Smokovec 46, 862 01 Vysoké Tatry 
 
B/ na vedomie: 
1.  Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1,  814  99 Bratislava 1 
 - oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
            - oddelenie životného prostredia 
2.  MÚ Bratislava, MČ  Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava 
 - oddelenie územného plánu a životného prostredia  
 - oddelenie výstavby a investícií 
            - oddelenie územného konania a stavebného poriadku - register  
3.  Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 
 - odbor odpadového hospodárstva 
4.  Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Staromestská ul. 6, 811 03 Bratislava 1 
5.  Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14. 812 

28 Bratislava 
6.  Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 
7.  Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
8.  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  Prešovská  48, 826 46 Bratislava 29 
9.  Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04  Bratislava 
10.Spoločenstvo KPV, Vajnorská 18, 831 04 Bratislava 
 
D/ za účelom vyvesenia oznámenia: 
1.  Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát ( TU ), Junácka 1, Bratislava 
2.  Hl. m. SR Bratislava - Magistrát, oddelenie ORM, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava   
    - so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní 
     a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 
3. Spoločenstvo KPV, Vajnorská 18, 831 04 Bratislava - so žiadosťou  zverejniť toto 

oznámenie vyvesením vo vchodoch bytového domu na Kalinčiakovej ul. č. 9,11 a 13  po 
dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 
Stavebný úrad žiada : 

- Spoločenstvo KPV, Vajnorská 18, 831 04 Bratislava, aby vo vchodoch bytového domu na 
Kalinčiakovej ul. č. 9,11 a 13 zabezpečil vyvesenie rozhodnutia po dobu 15 dní 
a potvrdené vrátil tunajšiemu úradu. 

- Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto a Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, aby zabezpečil 
zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, vyznačil 
deň vyvesenia a zvesenia oznámenia a opatril ho svojou pečiatkou na príslušnom 
vyhotovení tohto oznámenia. Po uplynutí lehoty (15 dní) aj s prípadnými pripomienkami 
predložil do spisu na stavebný úrad. 15 deň je dňom doručenia tohto oznámenia. 

     


