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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 § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania rozhodla takto:  
podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 
  

p o v o ľ u j e 
 
stavbu „Obnova bytového domu Sibírska 1596/1, 3, 5 Bratislava“ so súpis. č. 1596 na Sibírskej 
ulici č. 1,3,5 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11922/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto 
stavebníkom, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Sibírskej 
ulici č. 1,3,5 v Bratislave. 
 
V rámci obnovy bytového domu bude zrealizované: zateplenie obvodových stien, nová 
povrchová úprava omietky, demontácia pôvodného manzardového obkladu nadstavby daného 
objektu, výmena výplne otvorov v spoločných častiach, odstránenie systémových 
porúch(balkóny, loggie a pilastre ) a výmena výťahu vo vchode číslo 3. 

 
Podmienky pre uskutočnenie stavby: 

 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Andreou 

Líškovou v júli 2016, ktorá je overená stavebným úradom v stavebnom konaní a je súčasťou 
tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu. 

2. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť 
denník o stavebných prácach. 

3. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby. 

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od uskutočnenia 
výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu 
identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho 
oprávnenie na výkon tejto činnosti. 

5. Pri uskutočňovaní stavebných úprav je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

6. Stavba bude dokončená najneskôr 24 mesiacov od začatia stavebných prác. So stavebnými 
prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
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• Začiatok stavebných prác, ako aj nálezy chránených živočíchov alebo ich biotopov je 
potrebné oznámiť Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody obvodu. 

7. Stavenisko na viditeľnom mieste označiť štítkom, na ktorom bude uvedené označenie 
stavby, označenie stavebníka, kto a kedy stavbu povolil a termín ukončenia stavby.  

8. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.  

9. O zaujatie verejného priestranstva je potrebné požiadať Mestskú časť Bratislava – Nové 
Mesto. 

10. Stavebník je povinný: 
• stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska, 
• dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných stavieb a aby vykonávanými prácami 

nevznikli škody, ktorým možno zabrániť, 
11. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 
 
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Vyjadrenie z hľadiska odpadového 
hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2016/100533/DAD zo dňa 30.11.2016: 
1. Držiteľ odpadov je povinný: 

• Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom. 

• Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to 
jeho : 

- Prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti. Odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na opätovnú 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 osobne 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 § 2vyhláškyMŽP 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 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. na mieste stavby ) iba na nevyhnutný čas ( napr. do naplnenia 
veľkoobjemového kontajnera ), následne musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

 
3. Po zhotovení lešenia odporúčame vykonať s odborníkom ( napr. zo Štátnej ochrany prírody 

SR, Regionálneho centra ochrany prírody v Bratislave, Jeséniova 17D, Bratislava ) 
obhliadku objektu, či sa na ňom nenachádzajú aktívne hniezda alebo kolónie netopierov. 



 3 

V prípade potvrdenia výskytu chránených živočíchov a ich úkrytov v budove je stavebník 
podľa § 3 ods. 4 zákona povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia smerujúce 
k predchádzaniu alebo obmedzeniu poškodzovania chránených druhov živočichov a ich 
úkrytov ( t.j. vypracovania posudku, vrátane špecifikácie kompenzačných opatrení 
a zabezpečenie ich realizácie ). 

 
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Vyjadrenie č. 1771/50/16/BT/OS/DOK zo dňa 01.12.2016: 

• Nedostatok a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie a budú dodržiavané 
všeobecné a záväzné právne predpisy. 
Nedodržanie podmienok rozhodnutia je v zmysle § 105 ods. 2 písm. c) stavebného 

zákona priestupkom, ktorého sa stavebníci dopustia tým, že menia stavbu v  rozpore s  
vydaným stavebným povolením a môže im byť uložená pokuta do výšky 830 €. 
 

Po ukončení prác stavebníci predložia na stavebný úrad návrh na kolaudáciu, nakoľko 
stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
Ku kolaudácii stavby stavebníci, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predložia: 

• doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby, 
• energetický certifikát. 

 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na 
základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia. 
 
V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania. 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 04.11.2016 s posledným doplnením dňa 07.12.2016 podali stavebníci Vlastníci 
bytov a nebytových priestorov bytového domu Sibírska 1, 3, 5 v Bratislave v zastúpení Bytové 
družstvo Bratislava III, so sídlom Kominárska 6, 831 04 Bratislava ( IČO 00169633 ) 
v zastúpení spoločnosťou Aving s.r.o., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava ( IČO 
35977051 ) v zastúpení Ing. Andrea Líšková, Štefániková 46, 917 01 Trnava žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „Obnova bytového domu Sibírska 1596/1, 3, 5 Bratislava“ na 
pozemkoch parc. č. 11922/1, 11922/2, 11922/3, 11903/215 v katastrálnom území Nové Mesto. 
 Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 
stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil dňa 
13.12.2016 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom 
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť 
svoje námietky do 08.02.2017. Žiadny z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) 
stavebného zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. Do podkladov rozhodnutia 
nenahliadol žiaden účastník konania. V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania 
voči vydaniu tohto rozhodnutia. 
 

V konaní sa vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia: Okresný 
úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie- odpadové hospodárstvo, TÜV SÜD 
Slovakia s.r.o. a Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy. Podmienky dotknutých 
orgánov sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia.  

 
Stavebníci preukázali vlastnícke právo k stavbe výpisom z listu vlastníctva č. 3690. 
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Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby sa nemení vonkajšie 

pôdorysné ohraničenie priestoru, nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené 
oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia 
uvedené. 
 

 
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, Junácka 1, 832 91 
Bratislava, 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 
Správny poplatok vo výške 100 eur zaplatený  
 
Oznámenie sa doručí: 

1. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Sibírskej ulici 1, 3, 5 v 
Bratislave - doručuje sa verejnou vyhláškou 

2. Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava 
3. Aving s.r.o- Ing. Andrea Líšková., Štefánikova 46, 917 01 Trnava 
 

Na vedomie: 
1. Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie, Odborárske nám. 3, 

810 05 Bratislava- odpadové hospodárstvo 
2. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
3. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 
 

Doručuje sa verejnou vyhláškou: 
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU 
2. Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava 

so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením vo vchodoch bytového domu na Sibírskej 
1, 3, 5 po dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia  
 
 
   Dátum vyvesenia:       Dátum zvesenia: 


