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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 konania vedeného podľa § 80 stavebného zákona rozhodla
takto:
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) a § 82 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e  užívanie

stavby „Nadstavba bytového domu“ na ulici Plzenská č. 4 v Bratislave“, súp.č. 3102, na
pozemku  parc.č. 11314/3 v katastrálnom území Nové Mesto, povolenú stavebným povolením
č. ÚKaSP-2011-12/790-HAM-SP-50 zo dňa 02.07.2012, právoplatným dňa 30.08.2012
a stavebným povolením na zmenu stavby pred dokončením č. ÚKaSP-2013-15/2420/MYM-2
zo dňa 20.01.2015, právoplatným dňa 27.02.2015, stavebníkovi H-Stones, s.r.o., so sídlom
Poľná 14, 940 53 Nové Zámky. Stavba sa povoľuje užívať ako trvalá na účel trvalého
bývania.

Predmetom stavby je dvojpodlažná nadstavba bytového domu. Predmetom nadstavby
boli 3 bytové jednotky a to byt. č. 18 nachádzajúci sa na 7.NP (v PD označený ako byt č. A)
a pozostávajúci z miestnosti č. 7.02 Vstupná hala, miestnosti č. 7.03 Kuchyňa, miestnosti č.
7.04 Spálňa, miestnosti č. 7.05 Izba, miestnosti č. 7.06 Kúpeľňa, miestnosti č. 7.07 WC,
o celkovej ploche 69,69 m2,  mezonetový  byt  č.  19   nachádzajúci  sa  na  7.NP  a  8.NP  (v  PD
označený ako byt č. B) a pozostávajúci z miestnosti na 7.NP č. 7.08 Vstupná hala, miestnosti
č. 7.09 Spálňa, miestnosti č. 7.10 Izba, priestoru č. 7.11 Schodisko, miestnosti č. 7.12
Kúpeľňa + WC Izba a na 8.NP  z miestnosti č. 8.01 Kuchyňa, miestnosti č. 8.02 Kúpelňa,
priestoru č. 8.03 Terasa, o celkovej ploche 84,02 m2 + terasa 30,06 m2,  mezonetový byt č. 20
nachádzajúci sa na 7.NP a 8.NP (v PD označený ako byt č. C) a  pozostávajúci z miestnosti na
7.NP č. 7.13 Vstupná hala, miestnosti č. 7.14 Kuchyňa, miestnosti č. 7.15 Spálňa, miestnosti
č. 7.16 Kúpeľňa, miestnosti č. 7.17 WC, priestoru č. 7.18 Schodisko a na 8.NP  z priestoru č.
8.04 Podesta, miestnosti č. 8.05 Izba, priestoru č. 8.06 Terasa, o celkovej ploche 84,52 m2 +
terasa 13,94 m2 . Nadstavba bytového domu je prístupná novovybudovaným schodiskom na
7.NP – priestor č. 7.01 Schodiskový priestor. Nové bytové jednotky sú napojené na existujúce
rozvody inžinierskych sietí, okrem vykurovania a prípravy TÚV, ktoré sú navrhnuté pre
každý byt samostatne.
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 Parkovanie v počte 4 parkovacích miest je zabezpečené v zmysle stavebného
povolenie vydaného MČ Bratislava – Nové Mesto č. VaI-100/2012-ZS/SP zo dňa 19.03.2012,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.04.2012, ktorým sa povoľuje objekt „Parkovacie
stojiská“ na pozemku parc. č. 11360/3 v k.ú. Nové Mesto.

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
· 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

· vlastník je povinný dokumentáciu skutočnej realizácie stavby uchovávať po celý čas
jeho užívania, pri zmene vlastníka dokumentáciu odovzdať novému vlastníkovi a pri
odstránení stavebnému úradu v súlade s § 103 stavebného zákona

· počas užívania stavby musia byť dodržiavané príslušné platné predpisy týkajúce sa
ochrany životného prostredia, zdravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany

Podmienky vyplývajúce z vyjadrenia dotknutého orgánu:
Hl. m. SR Bratislava, odd. životného prostredia, prevádzka malého zdroja znečisťovania
ovzdušia, vyjadrenie č. MAGS OZP 40542/2015-52041/Si zo dňa 29.05.2015:

· prevádzkovať plynové kotly v súlade s technicko-prevádzkovými podmienkami
výrobcu. Vykonávať pravidelnú kontrolu kotlov podľa zákona č. 17/2007 Z.z., čistenie
a kontrolu komínov podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z.,

· oznámiť Hl.m. SR Bratislavy všetky zmeny súvisiace s prevádzkou tepelného zdroja.

V konaní podali námietky Ing. Mária Thomasová, Plzenská 4, 831 03 Bratislava, Miriam
Buzová, Robotnícka 18, 831 03 Bratislava, JUDr. Gabriela Donnerová, Plzenská 4, 831 03
Bratislava a Ing. Lýdia Králiková, Jelenecká 46, Nitra. Uvedeným námietkam stavebný úrad
nevyhovuje z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

          Dňa 27.07.2016 s posledným doložením dňa 1.6.2017 podal stavebník H-Stones, s.r.o.,
so sídlom Poľná 14, 940 53 Nové Zámky, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
stavbu „Nadstavba bytového domu“ na ulici Plzenská č. 4 v Bratislave“, súp.č. 3102, na
pozemku  parc.č. 11314/3 v katastrálnom území Nové Mesto, povolenú stavebným povolením
č. ÚKaSP-2011-12/790-HAM-SP-50 zo dňa 02.07.2012, právoplatným dňa 30.08.2012
a stavebným povolením na zmenu stavby pred dokončením č. ÚKaSP-2013-15/2420/MYM-2
zo dňa 20.01.2015, právoplatným dňa 27.02.2015.

Na základe návrhu stavebný úrad dňa 01.08.2016 listom č. 8501/2016/UKSP/HAVK-
ozn. podľa ust. § 80 ods. 1 oznámil začatie kolaudačného konania, pričom nariadil miestne
zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním na 08.09.2016 z ktorého vyhotovil zápisnicu.

Pri ústnom konaní a miestnom zisťovaní neboli zistené závady a nedostatky, ktoré by
znemožňovali užívanie stavby. Miestnym zisťovaním stavebný úrad overil, že stavba bola
uskutočnená podľa podmienok určených v stavebnom povolení.
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V konaní podala námietku Ing. Mária Thomasová, Plzenská 4, 831 03 Bratislava,
v ktorej žiada opravu poškodeného stropu v spálni.

K uvedenému stavebný úrad uvádza, že námietke nevyhovuje z dôvodu, že závada
bola odstránená zhotoviteľom k 28.2.2017.

V konaní podala námietku Miriam Buzová, Robotnícka 18, 831 03 Bratislava, v ktorej
žiada o opravu poškodenej podlahy v obývačke a na drevenom obklade v obývačke žiada
odstrániť farbu po vymaľovaní stropu.

K uvedenému stavebný úrad uvádza, že námietke nevyhovuje z dôvodu, že závada
bola odstránená zhotoviteľom.

V konaní podali spoločné námietky JUDr. Gabriela Donnerová, Plzenská 4, 831 03
Bratislava a Ing. Lýdia Králiková, Jelenecká 46, Nitra, v ktorých uvádzajú, že nie je
kompletné zateplenie fasády domu, chýbajú lodžie, na fasáde domu sú stále skoby po lešení,
ktoré žiadajú odstrániť, parapety sú špinavé od fasádnej omietky, žiadajú vymeniť, rozvodná
skriňa nie je uzamykateľná špeciálnym kľúčom, nedajú sa vybrať a vymeniť niektoré poistky,
po zateplení domu pri daždi zo strany Plzenskej ul. zateká do domu pod schody, po prácach
na okapovom chodníku zateká do pivničných priestorov.

K uvedenému stavebný úrad uvádza, že námietkam nevyhovuje z dôvodu, že závady,
ktoré boli predmetom stavebného povolenia Nadstavby bytového domu boli odstránené
zhotoviteľom.
            V konaní sa vyjadrili súhlasným záväzným stanoviskom Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto č. HŹP/13651/2016 zo dňa 24.11.2016, Okresný úrad
Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie súhlasným vyjadrením č. OÚ-BA-
OSZP3-2016/90077/DAD/III zo dňa 04.10.2016, Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta
SR Bratislavy súhlasným stanoviskom č. KRHZ-BA-HZUB6-2522/2016 zo dňa 21.09.2016.

K žiadosti stavebník priložil kolaudačné rozhodnutie na parkovacie stojiská č. ÚKaSP-
ŠSÚ-2015/4/ZUM-4 správoplatnené dňa 25.11.2015.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad zistil, že užívanie stavby nebude ohrozovať
verejný záujem, predovšetkým z hľadiska životného prostredia, ochrany života a zdravia
osôb, bezpečnosti práce a technických zariadení. Uvedené bolo dokladované vyhovujúcimi
výsledkami predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických noriem.

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania. Na základe uvedeného
rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

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
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Správny poplatok vo výške 50 € bol zaplatený.

Doručuje sa :
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Plzenskej 4 v Bratislave –

doručí sa verejnou vyhláškou
2. H-Stones, s.r.o.,  Poľná 14, 940 53 Nové Zámky
3. Novbyt, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava

Na vedomie:
4. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832

05 Bratislava
5. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského  6, 811 07 Bratislava
6.    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl.m. SR Bratislavy, Ružinovská 8, 820 09
       Bratislava 29
7.    Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 3

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
2.   Novbyt, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava  so  žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo
vchode bytového domu na Plzenskej ul. č. 4 v Bratislave a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu.

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:


