
 

Zn.:ÚKaSP-2011/856-KR-STE                                                          V Bratislave  20.07.2011                                                     

 

 

                                          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 (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“), na  návrh  stavebníka 
 

MVA s.r.o. so sídlom Višňová 10, 831 01 Bratislava  
 
po vykonanom ústnom konaní a miestnom zisťovaní dňa 22.06.2011, podľa §§81 a 82 
stavebného zákona v spojení s § 20 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva toto 
 
                              k o l a u d a č n é   r o z h o d n u t i e, 
 
ktorým sa povoľuje užívanie zmeny dokončenej stavby:  

 
s názvom:     „Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Višňová 10-12“  
 
pre stavebné objekty:    SO Nadstavba – 5 mezonetových bytov 

  SO Výťah – vstavba vo vchode Višňová 12 
  SO Zateplenie objektu 

     
súpisné číslo:     2933 
miesto stavby:    Višňová ulica č.10 -12 v Bratislave 
na pozemkoch:   parc. č. 5930/12, 5930/13  
katastrálne územie:   Vinohrady,  
 
podľa projektu skutočného vyhotovenia stavby, vyhotoveného zodpovedným projektantom 
Ing. arch . Mgr. art. Martinom Vojtom, Višňová 10, 831 01 Bratislava z augusta 2010.  
 
Účel stavby:       trvalé bývanie  
  
Rozsah zmeny dokončenej stavby:  
- nadstavba jestvujúceho päťpodlažného bytového domu v rozmedzí dvoch vchodov 

z troch /č.10 a 12/, ukončená plochou strechou so sklonom do 5˚, v rámci ktorej vzniklo 
5 nových mezonetových bytových jednotiek v úrovni 5. a 6. NP; 

- vybudovanie zasklenej uzavretej pavlače v napojení na schodisko a výstup z výťahu pre 
prístup k jednotlivým bytom na úrovni 5.NP; 
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- osadenie nového hydraulického výťahu v zrkadle schodiska vo vchode Višňová č.12 ; 
- zateplenie a povrchová úprava fasády celého objektu. 
 
Celková zastavaná plocha bytového domu:  707,00 m2 
Celková zastavaná plocha nadstavbou:  335,00 m2 
Celková úžitková plocha bytov v nadstavbe:   523,43 m2 (bez balkónov) 
Počet nových bytových jednotiek:   5 
Skladba bytov:     3 x 4-izbový, 2 x 3-izbový 
Izbovitosť:    18 
 
Úžitkové plochy novovybudovaných mezonetových bytov v úrovni 5.NP a 6. NP: 
- byt č. 9 (4-izbový):     117,54 m2 
- loggia na 5.NP      6,0 m2 
- loggia na 6.NP     4,6 m2 
 
- byt č.10 (4-izbový):      101,86 m2 
- loggia na 5.NP      6,0 m2 
- loggia na 6.NP     4,6 m2 
 
- byt č. 11 (4-izbový):     104,14 m2 
- loggia na 5.NP      6,0 m2 
- loggia na 6.NP     4,6 m2 
 
- byt č. 12 (3-izbový):     80,57 m2 
- loggia na 5.NP      6,0 m2 
- loggia na 6.NP     4,6 m2 
 
- byt č. 13 (3-izbový):     90,78 m2    
- loggia na 5.NP      6,0 m2 
 
- úžitková plocha spoločných priestorov:   28,37 m2  
 
Obytné plochy novovybudovaných mezonetových bytov v úrovni 5.NP a 6. NP: 
- byt č. 9 (4-izbový):     83,02,54 m2 
- byt č.10 (4-izbový):      72,56 m2 
- byt č. 11 (4-izbový):     77,37 m2 
- byt č. 12 (3-izbový):     56,80 m2 
- byt č. 13 (3-izbový):     61,37 m2    
 
Osobný výťah:  
Montážna organizácia:   LB výťahy, s.r.o., Uhrova 3, Bratislava 
Typové označenie:     Maison Lift 
nosnosť:     225 kg / 3 osoby 
menovitá rýchlosť:    0,52 m/s 
zdvih:     14,647 m 
počet staníc/nástupíšť:  6/6 
rok výroby:    2010 
výrobné č.     KL 161423 (Višňová č.12 v Bratislave) 
 
Počet parkovacích státí pre byty v nadstavbe na pozemkoch parc.č. 5930/1 a 5701/36:   
7 šikmých státí 
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Na predmetnú zmenu dokončenej stavby bytového domu boli vydané Mestskou časťou 
Bratislava – Nové Mesto tieto rozhodnutia: 
- rozhodnutie o umiestnení stavby č. ÚKaSP-2008/373-MGR/FME-705 zo dňa 25.09.2008, 
ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Krajského stavebného úradu pod č. A-2008/2870-DLD 
zo dňa 09.03.2009, právoplatné dňa 02.04.2009.; 

- stavebné povolenie č. ÚKaSP–2009/437-R-STE zo dňa 21.08.2009, ktoré bolo potvrdené 
rozhodnutím Krajského stavebného úradu pod č. A-2010/0794-DLD a ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 24.02.2010.  

- ohlásenie drobnej stavby – úprava spevnených parkovacích plôch,  č. VaI – 725/2010 
a VaI – 726/2010. 

 
Pre užívanie stavby sa podľa §82 stavebného zákona určujú tieto podmienky: 
1. Stavbu je povolené užívať ako trvalú. 
2. Stavbu možno užívať v súlade s týmto rozhodnutím. Každá zmena v užívaní musí byť 

vopred odsúhlasená stavebným úradom. 
3. Počas užívania stavby musia byť stále dodržiavané platné predpisy týkajúce sa ochrany 

životného prostredia, zdravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany. 
4. Stavba sa môže užívať na povolený účel až po nadobudnutí právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 
5. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a príslušné 

rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá 
novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu. 

6. Vlastník stavby je povinný udržiavať ju v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo 
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej 
znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. 

7. Vlastník stavby je povinný v prípade neúmerne nahromadeného snehu na streche 
bytového domu Višňová č.8 v mieste styku s nadstavbou nad vchodmi Višňová č. 10 
a 12 tento odstrániť, resp. zabezpečiť, aby sa primeraným spôsobom zabránilo 
poškodeniu strechy. 

8. Vlastník stavby je povinný počas jej užívania v plnej miere dodržiavať podmienky 
uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov: 

• Hlavné mesto SR v Bratislave – súhlas na prevádzku malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia – 5 ks plynových kotlov Buderus Logamax Plus U 052T a 2 ks teplovzdušných 
krbov, č.: MAGS OZP 46077/2011/283972/Si zo dňa 21.06.2011: 

- prevádzkovať plynové kotly a krby v súlade s technicko-prevádzkovými podmienkami 
výrobcu. Vykonávať čistenie a kontrolu komínov podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 
Z.z.; 

- spaľovať predpísané palivo, čisté nekontaminované prírodné drevo, mechanicky 
upravené podľa požiadaviek výrobcu tak, že vypúšťaný dym nesmie byť tmavší ako 
druhý stupeň Ringelmannovej stupnice alebo hodnota opacity nesmie byť väčšia  ako 
40%; 

- oznámiť, v zmysle §6 ods.4 zákona č. 401/1998 Z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia, každoročne do 15. februára na Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy úplné 
a pravdivé údaje o zdroji znečisťovania, potrebné pre určenie výšky poplatku podľa 
skutočnosti uplynulého roka; 

- oznámiť tunajšiemu úradu všetky zmeny súvisiace s prevádzkou tepelného zdroja. 
 
Kolaudačné konanie bolo v zmysle § 81 ods. 4 stavebného zákona spojené s konaním 
o zmene stavby podľa § 68 stavebného zákona. Nepodstatné zmeny skutočného realizovania 
stavby oproti overenej dokumentácii v stavebnom konaní sú vyznačené v projektovej 
dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby. Na tieto zmeny sa nevyžaduje osobitné 
konanie. Pri kolaudačnom konaní sa zistili tieto zmeny: 
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- konzolovité predĺženie loggií na nadstavbe o cca 0,6 m, čím sa zväčšila aj ich úžitková 
plocha; 

- zväčšenie okenných otvorov na severnej fasáde v miestnostiach kúpeľní 
- nový okenný otvor na západnej fasáde na úrovni 7.NP v byte č. 9 v schodiskovom 
priestore; 

- drobné dispozičné zmeny v rámci jednotlivých bytov podľa požiadaviek budúcich 
vlastníkov a s nimi súvisiace zmeny trás vnútorných rozvodov; 

- v byte č. 9 a v byte č.13 pribudli krbové telesá s komínmi. 
 
Stavebný úrad  tieto zmeny odsúhlasuje. 
 
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní na stavbe neboli zistené žiadne závady ani 
nedostatky, ktoré by bránili užívaniu stavby. 
 
Námietky a pripomienky účastníkov konania:  
K povoleniu užívania stavby uplatnil pripomienky účastník konania Ing. Eduard Hutár, 
bytom Višňová 8, 831 01 Bratislava. V liste, doručenom na stavebný úrad dňa 21.06.2011, 
požaduje od stavebníka odstraňovanie neúmerne nahromadeného snehu na streche nad 
vchodom Višňová č.8, z dôvodu hrozby poškodenia strechy a narušenia jej statiky.  
Stavebný úrad vyhovel uvedenej pripomienke a zahrnul ju do podmienok tohto rozhodnutia. 
 
Žiadateľovi sa súčasne podľa zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších zmien a doplnkov stanovuje poplatok pol.č. 62a písm. a) v sume 66,00 € 
(šesťdesiatšesť eur), ktorý stavebník zaplatil pred vydaním rozhodnutia. 
 
                                                      O d ô v o d n e n i e: 
 
Stavebník MVA s.r.o. so sídlom Višňová 10, 831 01 Bratislava, požiadal listom zo dňa 
18.05.2011 o vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmenu dokončenej stavby názvom: 
„Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Višňová 10-12“ v Bratislave, na pozemkoch 
parc. č. 5930/12, 5930/13, v katastrálnom území Vinohrady. Uvedeným dňom bolo začaté 
kolaudačné konanie. 
Listom č. ÚKaSP-2011/856-STE-kk  zo dňa 01.06.2011 oznámil stavebný úrad začatie 
kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie. Miestne zisťovanie a ústne konanie sa 
za účasti zástupcov dotknutých orgánov uskutočnilo dňa 22.06.2011, z ktorého bol  spísaný 
protokol. 
Stavebný úrad po preskúmaní dokladov predložených s návrhom a pri ústnom konaní, ako aj 
miestnym zisťovaním zistil, že stavba sa uskutočnila podľa dokumentácie overenej 
stavebným úradom v stavebnom konaní o povolení zmeny dokončenej stavby a podľa 
podmienok uvedených v rozhodnutiach, ktoré boli na predmetnú stavbu vydané  MsČ 
Bratislava – Nové Mesto: 
- rozhodnutie o umiestnení stavby č. ÚKaSP-2008/373-MGR/FME-705 zo dňa 25.09.2008, 
ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Krajského stavebného úradu pod č. A-2008/2870-DLD 
zo dňa 09.03.2009, právoplatné dňa 02.04.2009.; 

- stavebné povolenie č. ÚKaSP–2009/437-R-STE zo dňa 21.08.2009, ktoré bolo potvrdené 
rozhodnutím Krajského stavebného úradu pod č. A-2010/0794-DLD a ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 24.02.2010.  

 
Nepodstatné zmeny skutočného realizovania stavby oproti overenej dokumentácii 
v stavebnom konaní o zmene dokončenej stavby, uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia, sú vyznačené vo výkresoch skutočného vyhotovenia. Z dôvodu, že na uvedené 
zmeny sa nevyžaduje osobitné konanie, stavebný úrad kolaudačné konanie v zmysle § 81 
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ods. 4 stavebného zákona spojil s konaním o zmene stavby podľa § 68 stavebného zákona a 
tieto zmeny odsúhlasil. Stavba bola dokončená a odovzdaná bez nedorobkov a závad, ktoré 
by bránili jej užívaniu.  
 
Stavebník k vydaniu kolaudačného rozhodnutia ďalej predložil: zápis o odovzdaní a prevzatí 
stavby, preberací protokol parkovacích plôch, doklady preukazujúce výsledky predpísaných 
skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických noriem – správu o odbornej 
prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia (osvetlenia spoločnej chodby a schodiska, 
elektroinštalácií bytov č. 9-13) a bleskozvodu, zápis o prevedení tlakovej skúšky vnútorného 
vodovodu, skúške vodotesnosti kanalizácie, tlakovej skúšky rozvodov ÚK, zápis o 
vykurovacej skúške ÚK, zápis o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia, zápis 
z tlakovej skúšky a skúšky tesnosti OPZ, potvrdenia o vykonaní preskúšania komínov 
pripojených na 2 krby v bytoch, inšpekčnú správu o posúdení zhody výťahu e.č. 
0150/20/11/FT/IS/L, certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov, správa o kontrole 
požiarneho vodovodu, doklady o odvoze odpadu vznikajúceho pri stavebných prácach, 
projekt skutočného vyhotovenia, záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie skutočného 
vyhotovenia stavby správcom digitálnej technickej mapy mesta č. j. 20110479 zo dňa 
07.06.2011, Energetický certifikát  budovy č. 14500/2011/22/212007/ECB zo 07.06.2011 
a ostatné požadované doklady.  
 
Stanoviská dotknutých orgánov boli doručené stavebnému úradu písomne, prípadne do 
protokolu na miestnom zisťovaní. Ku konaniu sa kladne vyjadrili : 
- Hlavné mesto SR v Bratislave – súhlas na prevádzku malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia – 5 ks plynových kotlov Buderus Logamax Plus U 052T a 2 ks teplovzdušných 
krbov č.: MAGS OZP 46077/2011/283972/Si zo dňa 21.06.2011; 

- Inšpektorát práce Bratislava: záväzné stanovisko č. IBA-87-12-2,2/ZS-C22,23-11 
(3466) zo dňa 22.06.2011; 

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto: záväzné stanovisko 
č. HŽP/11800/2011 zo dňa 27.06.2011; 

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave – stanovisko na účely 
kolaudačného konania č. ORHZ – 4BA2-2145/2011 zo dňa 28.06.2011. 

 
 
Námietky a pripomienky účastníkov konania:  
K povoleniu užívania stavby uplatnil pripomienky účastník konania Ing. Eduard Hutár, 
bytom Višňová 8, 831 01 Bratislava. V liste, doručenom na stavebný úrad dňa 21.06.2011, 
požaduje od stavebníka odstraňovanie neúmerne nahromadeného snehu na streche nad 
vchodom Višňová č.8  v mieste styku, z dôvodu hrozby poškodenia strechy a narušenia jej 
statiky.  
Stavebný úrad plne vyhovel uplatnenej námietke, a stavebníka zaviazal v podmienke č.7  
tohto rozhodnutia, v prípade potreby, k zabezpečovaniu odstraňovania neúmerne 
nahromadeného snehu v mieste styku strešnej konštrukcie vchodu Višňová č.8 s obvodovou 
stenou nadstavby nad vchodom Višňová č.10, nakoľko nie je vylúčené tvorenie závejov 
v dôsledku rozdielnych výškových úrovní strechy bytového domu Višňová 8, 10, 12. 
 
Ostatní účastníci  konania  neuplatnili žiadne  pripomienky ani námietky. Stanoviská 
dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné.  
 
Užívaním stavby nebude ohrozený život, zdravie ani bezpečnosť osôb a životné prostredie. 
Stavebný úrad v kolaudačnom konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia. 
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Vzhľadom na uvedené skutočnosti, rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výrok tohto 
rozhodnutia.                                                                                               

 
P o u č e n i e: 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
                  
                                                      
                                                                                      M g r.  R u d o l f   K u s ý 
                                                                                           starosta mestskej časti      
                                                                                       Bratislava   –   Nové Mesto     
 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 

A) účastníkom konania: 
1. stavebník MVA s.r.o., Višňová 10, 831 01 Bratislava 
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81471 Bratislava, odd. správy majetku 
mesta 

3. Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 832 89 Bratislava 
 

B) verejnou vyhláškou: 
4. Magistrát hl. m. SR Bratislava, ORM, Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava 
5. Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, organiz. ref., Junácka 1, 832 91 Bratislava  
6. Účastníkom konania – vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Višňovej 8,10,12 
v Bratislave Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 832 89 Bratislava zabezpečí 
vyvesenie rozhodnutia vo vchodoch Višňová 8,10,12 Bratislava po dobu 15 dní 
a potvrdené vráti na tunajší úrad. 
 
 
Vyvesené dňa:       Zvesené dňa: 
 
 
...........................       .......................... 
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C) na vedomie: 

7. Mestská časť Bratislava Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto- odd. ÚPŽP 
– register -TU- 

8. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto – Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto – odd. 
ÚKaSP – register -TU- 

9. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát hl. m. Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 71 
Bratislava, oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 814 
71 Bratislava 1 

11. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64  Bratislava 
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl. m. SR Bratislavy,  
Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 

 


