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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný 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 § 7a, ods. 2, písm. i) zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný úrad“) na základe uskutočneného konania o zmene stavby pred dokončením 

rozhodla takto:  

podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“) a § 66 a § 68 stavebného zákona 

 

 

povoľuje 
 

 

zmenu stavby pred dokončením stavby „Rekonštrukcia podkrovia – vstavba bytu č.12“ 

v bytovom dome na Kalinčiakovej ulici č.7 v Bratislave, súpisné č. 10641,  na pozemku parc. 

č. 11272 v katastrálnom území Nové Mesto, stavebníčke Daniela Gašparíková, Kalinčiakova 

7, 831 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“). Stavba bola povolená rozhodnutím č. ÚKaSP-

2010/224-SP/AKN zo dňa 05.10.2011, právoplatné dňa 28.11.2011.  

 

Popis zmeny stavby pred jej dokončením: 

 

Hlavný rozdiel spočíva v neprepojení podkrovia s bytom pod ním, ako bolo pôvodne 

zamýšľané. Vznikne tak samostatná bytová jednotka na dvoch úrovniach prístupná zo 

spoločného schodiska, ktoré slúži pre celý objekt. Na poschodí sa už podobne 

zrekonštruované podkrovie nachádza. Prvá úroveň podkrovia bude slúžiť ako obývací priestor 

a kuchyňa. Predtým sa predpokladalo, že obývací priestor bude v existujúcom byte na nižšom 

podlaží. Využiteľná plocha podkrovia bude väčšia keďže neuvažujeme s vybratím stropu pre 

prepojenie s bytom pod ním. Zamýšľané kruhové schodisko do druhej úrovne podkrovia 

nahradí priame schodisko a uzavretá izba na vrchnom podlaží bude nahradená otvoreným 

priestorom spálne. Vzhľadom na zmenu a iné usporiadanie funkcií sa zmenili aj polohy 

strešných okien tak, aby lepšie vyhovovali novému návrhu. Celkový objem podkrovia ako aj 

profil a sklon strechy ostáva zachovaný. Po technickej stránke je nový návrh riešený tak, aby 

mohol fungovať úplne samostatne (nezávisle na byte pod ním) a zároveň, aby spĺňal 

najnovšie technické normy (bolo doplnené rekuperačné vetranie). 
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Podmienky pre uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením: 

 

1. Zmena stavby pred dokončením je uskutočnená podľa projektovej dokumentácie 

vypracovanej autorizovaným architektom Ing. arch. Michal Vršanský (*1679AA*), v júli 

2020, ktorá je overená v konaní o dodatočnej zmene stavby pred dokončením a je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu. 

2. Počas realizácie zostávajú v platnosti ostatné ustanovenia a podmienky uvedené 

v stavebnom povolení, ktoré vydala mestská časť Bratislava – Nové Mesto pod č. 

ÚKaSP-2010/224-SP/AKN zo dňa 05.10.2011, právoplatné dňa 28.11.2011. 

 

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 

 

Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska 

odpadového hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2020/141425/DAD zo dňa 24.11.2020: 

1. Držiteľ odpadov je povinný:  

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to 

jeho: 

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý 

ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 

jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 

recykláciu inému, 

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 

jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo 

iné zhodnotenie, 

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 

o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na 

Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., 

o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR 

č. 366/2015 Z. z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá 

ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou 

tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za 

obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka 

a uchovávať ohlásené údaje. 

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať 

v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia 

veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému 

odberateľovi. 

 

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 

dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti 

o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi 

zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy 
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odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť 

označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za 

relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov. 

 

Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, vznikajúcich pri 

stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre fyzické osoby ten, kto uvedené práce 

vykonáva. 

 

Hlavné mesto SR Bratislava , stanovisko - povolenie stavby malého zdroja znečistenia 

ovzdušia č. MAGS OZP 63910/2020-468777/Ri zo dňa 14.12.2020: 

1. Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie 

znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu samostatným dymovodom zaústeným 

v existujúcom nevyužívanom komínovom prieduchu s ústím vo výške 6,490 m nad 

úrovňou ± 0,000 (= 133,800m.n.m.) s prevýšením 0,800 m nad hrebeňom strechy. 

2. 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. 

3. Zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia     

organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov)   

vzdialenosť komínov od hranice susedného pozemku v súlade § 4 ods.2 a § 6 ods.1,2   

vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z. 

 

Stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s., č. CD 7591/2021 zo dňa 02.02.2021: 

1. Žiadame rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia v majetku spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie). V prípade, že v záujmovej 

oblasti alebo jej blízkosti, v ktorej sa predpokladajú manipulácie, zemné práce a pod. 

spojené s realizáciou diela a dochádza ku kontaktu alebo priblíženiu k vzdušným alebo 

kablovym vedeniam VVN, VN, NN Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie bezpečnej 

vzdialenosti od elektrických zariadení a taktiež o dodržiavanie ochranného pásma podľa 

zákona 2512012 Z.z. o energetike jej noviel, platných právnych predpisov a STN, ako aj 

o preukázateľné informovanie, že prace budú vykonávané v blízkosti elektrických 

zariadení pri ktorých je riziko zásahu elektrickým prúdom s následkom úrazu alebo 

smrti.. 

2. Požadovaný odber el. energie Pi=22kW, Ps=12kW pre novonavrhované odberné miesto, 

bude pripojené z hlavného stupačkového NN rozvodu bytového domu. Prípojku buduje 

stavebník na vlastné náklady a zostáva jeho majetkom.. Deliacim miestom majetku hudú 

Poistkové spodky v istiacej a rozpojovacej skrini Č. 0470-004. Zmluva o pripojení 

odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. je zaevidovaná pod č. 122038932. 

3. Urniestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich 

montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre 

prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“ dostupnom na portáli  www.zsdis. 

sk. 

4. Stavebnik je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických 

zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná. 

 

Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. č. 47636/2020/Bm zo dňa 

11.12.2020: 

Z hľadiska BVS k technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou a k odvádzaniu 

a čisteniu odpadových vôd v zmysle § 17 ods. 2 písm. 1) a § 18 ods. 2 písm. i) zákona č. 
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442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 

predpisov zaujímame nasledovné stanovisko: 

 

EXISTUJÚCI STAV 

V súčasnosti je nehnuteľnosť v Bratislave pripojená na verejný vodovod a je pripojená na 

verejnú kanalizáciu. 

 Údaje o odbernom mieste: OM00038093. 

 

NAVRHOVANĚ RIEŠENIE 

Projekt rieši stavebné úpravy podkrovného bytu nad piatym poschodím bytového domu. 

Zásobovanie vodou 

 Predmetná nehnuteľnosť bude zásobovaná pitnou vodou pomocou jestvujúcej 

vodovodnej prípojky bytového domu z verejného vodovodu vedeného v kalinčiakovej 

ulici. Prípojka vyhovuje aj pre navrhovanú stavebnú úpravu, zásobovanie pitnou 

vodou sa nemení. 

 Projekt rieši len vnútorné rozvody do bytu. 

  

Odvádzanie odpadových vôd 

 Odvádzanie odpadových vôd z predmetnej dobudovávanej časti nehnuteľnosti je 

jestvujúcou kanalizačnou prípojkou, spôsob odkanalizovania sa nemení. 

 Projekt rieši len vnútorné rozvody v byte a ich napojenie na jestvujúce domové 

rozvody. 

 Odvádzanie vôd z povrchového odtoku / zrážkové vody / zo strechy navrhovaného 

objektu sa nemení, nie je predmetom riešenia. 

 

VYJADRENIE BVS 

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, 

požadujeme rešpektovať naše zaradenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení 

a súčastí podľa §19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách, 

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinností Zákona č. 44212002 Z. z. 

o verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

 

Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej prípojky musí byť v súlade so 

zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON. vrátane ich zmien a dodatkov a 

v súlade s platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na 

verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a 

odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s“ (ďalej len‚ „technické podmienky“). 

 

K stavbe: „Rekonštrukcia podkrovia Kalinčiakova 7“ nemáme námietky. 

 

Existujúca vodomerná šachta musí spĺňať „technické podmienky“ a zároveň je 

potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, príp. 

ďalšie súvisiace normy a zákona, vrátane ich zmien a dodatkov. 

Platné „technické podmienky“ sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnenéna 

internetovom sídle www.bvsas.sk 

 

 

 

http://www.bvsas.sk/
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Vlastník vodovodnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a 

spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou prípojkou. 

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je 

potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi. 

 

A. Zásobovanie vodou 

S technickým riešením zásobovania predmetnej stavby vodou cez jestvujúcu 

vodovodnú prípojku napojením na vnútorné rozvody vody za fakturačným vodomerom 

súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky BVS: 

 

a/Vodovodná prípojka 

1. Ak jestvujúca vodovodná prípojka nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná jej 

rekonštrukcia so súhlasom vlastníka. 

2. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane 

vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. 

3. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného 

vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť 

situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty 

pitnej vody. 

4. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu len 

tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. 

5. Akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásme 

ochrany sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynom BVS, ktorej je potrebné 

v dostatočnomčasovom predstihu nahlásiť zahájenie týchto prác. 

 

b/ Vodomerná šachta 

1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo 

vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS. 

2. Vodomerná šachta umiestnená na pozemku stavebníka musí byť stavebne a priestorovo 

vyhovujúca požiadavkám BVS. 

3. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému 

poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu. 

4. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia 

zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou 

vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom. 

5. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s 

prevádzkou vodomernej šachty. 

 

B. Odvádzanie odpadových vôd 

S navrhovaným technickým riešením odvádzania splaškových odpadových vôd 

z predmetnej stavby cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku súhlasíme za predpokladu, že budú 

dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:: 

 

a/ Kanalizačná prípojka 

1. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí 

byt realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka. 

2. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky 

zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 

3. 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 
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vodovodov a verejných kanalizácií. 

 

Vyjadrenie Distribúcia SPP, a.s. č. TD/PS/0221/2021/Pe zo dňa 14.10.2021: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 

medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a 

podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050, 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 

vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D  

www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), 

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských 

zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), 

najmä 704 01, 

- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 

predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom 

odbernom mieste číslo 2003380921, 
 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na 

každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL) plynovodu a stredotlakého (ďalej 

ako „STL) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, 

a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, 

za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové 

technológie, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy 

hlavného uzáveru plynu (HUP), 

- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) 

a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku, tak 

aby boli prístupné z verejného priestranstva,  

 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
- žiadne 
 

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 2 písm. a) 

stavebného zákona priestupkom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že mení stavbu bez 

stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a  môže mu byť uložená pokuta do výšky 

v zmysle vyššie uvedeného paragrafu. 

        

V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania.  
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Odôvodnenie 

 
       Dňa 11.02.2021 podala stavebníčka v zastúpení spoločnosťou Ateliér obchodu 

a cestovného ruchu s.r.o. Úradnícka 28, 831 03 Bratislava (ďalej len „stavebníčka“)  žiadosť 

o stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia podkrovia – vstavba bytu č.12“ v bytovom 

dome na Kalinčiakovej ulici č.7 v Bratislave, súpisné č. 10641,  na pozemku parc. č. 11272 v 

katastrálnom území Nové Mesto. Stavebný úrad predložené podanie preskúmal a zistil, že 

neposkytuje dostatočný podklad pre vydanie stavebného povolenia, preto vyzval stavebníčku 

k doplneniu podania listom č. 3177/2021/ÚKSP/HRAM-259 zo dňa 19.11.2021. V priebehu 

dopĺňania dokladov stavebný úrad zistil, že stavba bola povolená rozhodnutím č. ÚKaSP-

2010/224-SP/AKN zo dňa 05.10.2011, právoplatné dňa 28.11.2011, následne stavebníčka 

požiadala dňa 31.01.2022 o preklasifikovanie žiadosti o stavebné povolenie na žiadosť 

o zmenu stavby pred dokončením. Posledné doplnenie  bolo 09.02.2022 

 Stavebný úrad spisový materiál preskúmal z hľadísk uvedených v ust. § 62 v spojitosti 

s § 68 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil 

listom č. 216/2022/3177/2021/ÚKSP/HRAM-ozn. zo dňa 15.02.2022 účastníkom konania začatie 

konania o zmene stavby pred jej dokončením, pričom upustil od ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytovala dostatočný podklad na posúdenie stavby. 

Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 25.03.2022. V konaní neboli 

vznesené námietky účastníkmi konania voči vydaniu tohto rozhodnutia. 

K pozemku parc. č. 11272 v katastrálnom území Nové Mesto má stavebníčka podľa 

LV č. 4083, k.ú. Nové Mesto vlastnícke právo.  

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením zmeny stavby pred 

dokončením nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy 

účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 

 

V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, 

ktorých podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v rozhodnutí 

neuviedol tie časti podmienok, v ktorých sa uvádzajú údaje, ktoré sú informačné a nemajú 

všeobecnú platnosť. Ďalej sa v konaní vyjadrili: 

- Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy súhlasným stanoviskom č. 

HZUBA3-2021/001432-002 zo dňa 22.06.2021, 

 

 

P o u č e n i e 
 

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 

15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, pričom odvolacím 

orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

 

 

 

 

 

     Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                        starosta mestskej časti 

       Bratislava - Nové Mesto 
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Správny poplatok vo výške 100 eur zaplatený prevodom na účet. 

 

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou  
Účastníkom konania: 

1. Horínková Lenka, Kalinčiakova 10641/7, 831 04 Bratislava 

2. Knut Martin, Colnícka 1093/35, 851 10 Bratislava 

3. Zátopková Zuzana, Mgr., Kalinčiakova 10641/7, 831 04 Bratislava 

4. Nováková Nina, Krátka 7814/4, 917 08 Trnava  

5. Liebhardová Oľga, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava 

6. Šimbochová Katarína, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava 

7. Kopecký Miloslav, Ing., Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava 

8. Bytové družstvo "Centrum", Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava 

9. Janicsková Zdena, Bohrova 1205/7, 851 01 Bratislava  

10. Gašparíková Daniela, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava 

11. Kopecká Ivana, Ing., Račianska 63, 831 02 Bratislava 

12. Vlastníci bytov a nebytových priestorov uvedený na liste vlastníctva č. 4071 

(Kalinčiakova č. 5) 

13. Vlastníci bytov a nebytových priestorov uvedený na liste vlastníctva č. 3995 

(Kalinčiakova č. 9) 

14. Vlastníci pozemku registra „C“ KN parc. č. 11263/2, uvedení na liste vlastníctva č. 

3996 

 

 

Doručuje sa jednotlivo 
Dotknutým orgánom: 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava – odd. ŽP 

2. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OP a VZŽP, 

odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, as., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

4. Západoslovenská distribučná a.s., VN,NN, Čulenova 6,816 47 Bratislava 

5. Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

6. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 

Bratislava 

 

Doručuje sa za účelom vyvesenia 

1. 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: 

 
 


