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ROZHODNUTIE

Mestská č ast‘ Bratislava - Nové Mesto ako stavebný ú radpríslušný podl‘a 117 ods. 1
zá kona č . 50/1976 Zb. o ú zemnom plá novaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (d‘alej len „stavebný zá kon“)v spojitosti s 7a ods.2, písm. i) zá konač . 377/1990
Zb. o hlavnom meste Stovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d‘alej len
„stavebný ú rad“) na zá kladeuskutoč nené hospojené ho konania vedené ho podl‘a ust. 68
v sú č innostis 61 stavebné hozá konastavebné hozá konarozhodla takto:
podľa ust. 46 zá konač . 7 1/1967 Zb. o sprá vnomkonaní v znení neskorších predpisov (d‘alej
sprá vnyporiadok) a ust. 68 stavebné hozá kona
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zmenu stavby pred dokonč ením stavby: “Rekonštrukcia podkrovia — zmena nebytové ho
povalové ho priestoru na bytové priestory“ na parcele č . 10389/1 v katastrá lnomú zemí Nové
Mesto, na Jiskrovej ulici č . 1, v Bratislave. Na stavbu bob dňa 6.10.2009 vydané stavebné
povolenie č . UKaSP-2009/820-sp-EKT, prá voplatnédňa 25.11.2009, póvodnej stavebníč ke
Eve Grožá kovej,bytom Jiskrova Č. 1, 831 03 Bratislava, ktorá predmetnú nehnutel‘nost‘ dňa
8.6.2015, kú pnou zmluvou Č. V-11474/15 previedla na sú č asné hostavebníka Mgr. Vladimíra
LukČa bytom Heč kova č . 2, 831 51 Bratislava.

Zmena stavby pred dokonč ením pozostá vav zmene povolené ho 6 izbové hobytu Č. 17, na 4.
poschodí, na 3 dvojizbové bytové jednotky, v bytovom dome sú pisné hoč ísla 5, na Jiskrovej
ulici Č. 1, v Bratislave.

Podmienka pre dokonč eniestavby:

Stavba bude ukonč ená podl‘a projektovej dokumentá cie overenej v tomto konaní,
vypracovanej Ing. Radoslavorn Cigá nom,v decembri 2018, ktorá jesú č ast‘outohto povolenia.
Prípadné zmeny nesmú byt‘ urobené bez predchá dzajú cehopovolenia stavebné hoú radu.

Toto rozhodnutie je neoddeliteb‘nou sú č ast‘ou rozhodnutia Č. ÚKaSP-2009/820-sp-EKT. zo
dňa 6.10.2009 prá voplatné hodňa 25.11.2009, ktoré zostá vav platnosti a doplňa sa o vyššie
uvedenú podmienku.

V konaní neboli ú č astníkrnikonania uplatnené ná mietky.



Odóvodnenie

Dňa 29.5.2019 Mgr. Vladimír Lukč o, bytom Heč kova 2, 831 51 Bratislava, požiadal o
vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred dokonč ením na stavbu: Rekonštrukcia podkrovia
— zmena povalové ho priestoru na bytové priestory, s realizá ciou 1 bytovej jednotky so 6
izbami, na 3 dvojizbové bytové jednotky v priestoroch podkrovia, bytové ho domu sú pisné ho
č ísla 5, na Jiskrovej ulici č . 1, na parcele č . 10389/1 v katastrá lnomú zemí Nové mesto, v
Bratislave. Na predmetnú stavbu bob vydané stavebné povolenie dňa 6.10.2009 pod č íslom
UK a SP-2009/82-sp.-EKT, ktoré nadobudlo prá voplatnost‘dňa 25.11.2009.

Nakol‘ko predložené podanie neposkytovalo dostatoč ný podklad pre posú denie zmeny
stavby pred dokonč ením stavebný ú rad vyzval stavebníka k doplneniu podania a konanie
prerušil rozhodnutím č íslo UK a SP — 2019/8008/KOTE-202 zo dňa 30.7.20 19. Nedostatky
podania boli odstrá nenéposledným doložením dňa 17.8.2020.

Stavebný ú rad v sú lade s ustanovením 68 v sú č innostis 61 ods. 1) stavebné ho
zá konaozná mildňa 7.10.2020 zač atie konania o zmene stavby pred dokonč ením, verejnou
vyhlá škou,dotknutým orgá noma ú č astníkomkonania, prič ompodl‘a 61 ods. 2) stavebné ho
zá konaupustil od ú stneho pojedná vania,miestneho zist‘ovania a urč il lehotu na uplatnenie
pripomienok do 21.10.2020 Ziaden z dotknutých orgá novnepožiadal podl‘a ust. 61 ods. 6)
stavebné hozá konao predlženie lehoty na posú deniezmeny stavby pred dokonč ením.

V konaní sa sú hlasne vyjadrila Mestská č ast‘ Bratislava - Nové Mesto, oddelenie životné ho
prostredia a ú zemné ho plá novania dňa 8.7.20 19 pod č ísbom 26480/7739/ZPĺNAGV
a Zá padoslovenskádistribuč názo dňa 8.10.2018.

Stavebný ú rad v uskutoč nenorn konaní zistil, že povolením zmeny stavby pred
dokonč ením nie sú ohrozené verejné zá ujmyani neprimerane obmedzené oprá vnenézá ujmy
ú č astníkovkonania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené .

Pouč enie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ odvolanie do 15 dní odo dňa jeho ozná meniana
Mestskú č ast‘ Bratislava - Nové Mesto, Juná cka1, 832 91 Bratislava, prič om odvolacím
orgá nomje Okresný ú rad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskú mateľnésú dompo vyč erpaní
riadnych opravných prostriedkov.

Rudolf Kusý
sta rnestskej č asti

ttislava - Nové Mesto
.z. podl‘a poverenia č .50/2020

zo dňa 3.10.2020
Ing. Stanislav Winkler
Zá stupcastarostu rnestskej č asti

   



Správny poplatok vo výške 50 € bol zaplatený.

Doručenie verejnou vyhláškou

Účastníkom konania:
1. Mgr. Vladimír Lukčo, Hečkova 2, 831 51 Bratislava
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Jiskrovej Č. 1, v Bratislave
3. projektant: Ing. Radovan Cigan, ProCer Košice, Benadova 9 13/7, 040 22 Košice

Doručuje sa jednotlivo
4. Hasičský a záchranársky útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislva

Doručuje sa za účelom vyvesenia
5. Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto, organizačný referát, TU, so žiadost‘ou zverejnit‘

po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátit‘

Potvrdenie dátumu zverejnenia:

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:


