
MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
 Junácka ul. č. 1, 832 91  Bratislava

4621/2018/UKSP/KUBA-72 Bratislava 08.08.2018

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  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 článku č. 67 Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s § 46 zákona č.
71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, po vykonanom ústnom konaní
a miestnom zisťovaní vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým

p o v o ľ u j e   užívať

stavbu „Renovácia obytného domu na Osadnej ulici č. 9“, so súpisným č. 263, na ulici
Osadná 9 v Bratislave, uskutočňovanej na pozemkoch s parc. č. 11556/54 v katastrálnom
území Nové Mesto, určenú na účel bývania pre stavebníkov, ktorými sú vlastníci bytov
a nebytových priestorov bytového domu na Osadnej 9 v Bratislave (ďalej len „stavebníci“).

Na predmetnú stavbu bolo tunajším úradom vydané stavebné povolenie dňa
20.08.2015 ÚKaSP-2015/1930/MYM-89, právoplatné dňa 30.09.2015.

Predmetom stavebného povolenia bola obnova existujúceho objektu a realizovalo sa:
· zateplenie obvodového plášťa, strechy a súvisiace stavebné práce
· zateplenie stropu suterénu
· zateplenie soklovej časti
· výmena spoločných okien a dverí
· hydraulické doregulovanie vykurovacej sústavy po zateplení
· maľba spoločných priestorov
· rekonštrukcia schodiska
· oprava v spoločných priestoroch
· výmena spoločných rozvodov
· odstránenie systémovej poruchy balkónov s výmenou zábradlia.

Stavebný úrad podľa § 82 stavebného zákona určuje podmienky užívania stavby:
· stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím po nadobudnutí jeho

právoplatnosti
· každá zmena v užívaní alebo zmena stavby musí byť vopred odsúhlasená stavebným

úradom
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· vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby uchovávať po celý čas jej užívania,
pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému vlastníkovi a pri odstránení stavby
stavebnému úradu v súlade s § 103 stavebného zákona

· vlastník stavby je povinný udržiavať ju v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej
znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť

· počas užívania stavby musia byť dodržiavané príslušné platné predpisy tak, aby stavba
a jej prevádzka  negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany
životného prostredia, hygieny, zdravia, bezpečnosti osôb a požiarnej bezpečnosti.

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 26.03.2018 podali stavebníci, ktorých zastupuje spoločnosť Spoločenstvo
vlastníkov bytov Osadná č. 9, so sídlom Osadná č. 9, 831 03 Bratislava, IČO: 36063908,
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Renovácia obytného domu na Osadnej
ulici č. 9“, so súpisným č. 263, na ulici Osadná 9 v Bratislave, uskutočňovanej na pozemkoch
s parc. č. 11556/54 v katastrálnom území Nové Mesto, povolenú stavebným povolením č.
ÚKaSP-2015/1930/MYM-89 zo dňa 20.08.2015, s právoplatnosťou nadobudnutou dňa
30.09.2015, s posledným doplnením dňa 15.06.2018.

  Podľa ustanovenia § 80 ods. 1 stavebného zákona dňa 26.06.2018 listom č.
4621/2018/UKSP/KUBA stavebný úrad oznámil účastníkom konania začatie kolaudačného
konania, pričom nariadil miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním na deň
24.07.2018,  z ktorého vyhotovil zápisnicu, v ktorej sú obsiahnuté zistené skutočnosti.

Stavebný úrad po preskúmaní dokladov predložených spolu s návrhom a  pri ústnom
konaní a miestnom zisťovaní overil dodržanie podmienok, ktoré boli určené v stavebnom
povolení č. ÚKaSP-2015/1930/MYM-89 zo dňa 20.08.2015, s právoplatnosťou nadobudnutou
dňa 30.09.2015 a zistil, že skutočné zrealizovanie stavby vykazuje nepodstatné odchýlky od
dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Jedná sa o túto zmenu:
v bývalej miestnosti trafostanice nebolo v stavebnom povolení zahrnuté zaizolovanie stropu
minerálnou vlnou, ktoré sa ale zrealizovalo rovnakým spôsobom ako vo všetkých ostatných
miestnostiach v 1.PP. Tieto zmeny sa nedotýkajú práv, právom chránených záujmov alebo
povinností účastníkov konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi.
Z uvedeného dôvodu sa tieto zmeny vyhodnotili ako zmeny neopodstatnené, o ktorých nie je
potrebné rozhodovať v samostatnom konaní.

Stavebník k vydaniu kolaudačného rozhodnutia predložil všetky požadované doklady
preukazujúce výsledky predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov
a technických noriem a kladné stanoviská dotknutých orgánov:

· Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy vyjadril súhlas s vydaním
kolaudačného rozhodnutia priamo na kolaudačnom konaní dňa 24.07.2018 zápisom do
zápisnice

· Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadril súhlas
s vydaním kolaudačného rozhodnutia priamo na kolaudačnom konaní dňa 24.07.2018
zápisom do zápisnice.



3

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
kolaudačného rozhodnutia. Užívaním stavby nebude ohrozený verejný záujem, predovšetkým
z hľadiska životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb, bezpečnosti práce
a technických zariadení. Uvedené bolo dokladované súhlasnými stanoviskami, vyhovujúcimi
výsledkami predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických noriem.

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania a vzhľadom na uvedené
skutočnosti, rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výrok tohoto rozhodnutia.

P o u č e n i e

  Proti tomuto rozhodnutiu sa môžu účastníci konania odvolať do 15 dní od jeho
doručenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91  Bratislava 3,
pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad v Bratislave.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 Mgr. Rudolf  Kusý
                                                                                                              starosta  mestskej časti

     Bratislava – Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 50 eur bol uhradený bankovým prevodom.
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Doručuje sa:

účastníkom konania:
1. stavebníci: vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Osadnej č. 9,

831 03 Bratislava – doručuje sa verejnou vyhláškou
2. správca: Spoločnstvo vlastníkov bytov Osadná č. 9, Osadná 263/9, 831 03 Bratislava

Na vedomie:
3. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
4. Okresný úrad Bratislava, odb. star. o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
5. Spoločnstvo vlastníkov bytov Osadná č. 9, Osadná 263/9, 831 03 Bratislava

so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchode bytového domu a potvrdené vrátiť
tunajšiemu úradu

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:

6. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU
      so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:


