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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 rozhodla takto:
podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov

povoľuje

stavbu:„ Sanácia zavlhnutých priestorov podzemnej garáže bytového domu“ na Magurskej
3,5/A,B v Bratislave, na pozemku parc. č. 5647/16, 21, 22 v katastrálnom území Vinohrady
stavebníkovi vlastníkom bytov a nebytových priestorov Magurská 3,5/A,B v Bratislave.

Stavebné úpravy pozostávajú:
· z realizácie novej konštrukcie strechy garáže s izoláciou proti vode s riešením

dilatácií
· z vyspádovania a odvedenia vody od bytových domov mimo rampy do

odvodňovacích žľabov
· osadenia protidažďových  žalúzií.

Stavebný úrad podľa § 81c stavebného zákona upúšťa od kolaudácie stavebných úprav.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Marianom Lorinčíkom zo
spoločnosti SPK-STAKO s.r.o.  v auguste 2012, ktorá je overená  v stavebnom konaní a je
súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

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

3. Stavba bude dokončená najneskôr do: 6/2019. So stavebnými  prácami možno začať až po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní
po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady
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o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe výkon činnosti
stavbyvedúceho oprávnenou osobou.

5. Úprava staveniska:
· stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska
· na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok
· v spoločných častiach bytového domu udržiavať čistotu
· pri realizácii stavebných prác nie sú prípustné žiadne  metódy a búracia technika, ktorá

by vniesla dynamické namáhanie do existujúcej stavby
· stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám
· sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu
· vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť
· obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou,

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu

6. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom  mieste s týmito údajmi:
· označenie stavby
· označenie stavebníka
· kto a kedy stavbu povolil
· termín ukončenia stavby.

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

8. Stavebník je povinný všetky zrážkové vody zo stavby odviesť na vlastný pozemok.

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

10. Stavebník je povinný:
· zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre

rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 – prach,
dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel
zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe
a verejných priestranstiev.

· zabezpečiť prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri ich
preprave.

· zabezpečiť pri realizácii nových investičných zámerov zatrávnenie nespevnených
plôch

· maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie
· neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na

primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie
· počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí.
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11. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:
· pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického

vybavenia územia
· rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia
· križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť

v súlade s platnými technickými normami
· výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia

vykonávať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné
náradie, práce vykonávať ručne

· odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti
 poškodeniu

·  preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenie technického vybavenia
územia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

· počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou
dotknutých nehnuteľností.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie č.OU-BA-OSZP3-
2017/91160/DAD zo dňa 16.10.2017:
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
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veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému
odberateľovi.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 2 písm. b) stavebného
zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebníci - právnické alebo fyzické osoby oprávnené
na podnikanie dopustia tým, že menia stavbu v  rozpore  s  vydaným stavebným povolením a
môže im byť uložená pokuta do výšky 66 388 €.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania.

O d ô v o d n e n i e

Stavebný úrad obdržal žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov Magurská
3,5/A,B v Bratislave, ktorých zastupuje Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o., Rusovská
cesta 36, 851 01 Bratislava o povolenia stavby:„ Sanácia zavlhnutých priestorov podzemnej
garáže bytového domu“ na Magurskej 3,5/A,B v Bratislave, na pozemku parc. č. 5647/16, 21,
22 v katastrálnom území Vinohrady.

Nakoľko predložené podanie neposkytovalo dostatočný podklad pre posúdenie
stavebných úprav žiadateľ bol dňa 13.7.2017 vyzvaný k doplneniu podania a konanie bolo
rozhodnutím č. 6569/2017/UKSP/VIDM-81 prerušené. Nedostatky podania boli odstránené
dňa 25.10.2017.

Stavebný úrad doplnenú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v §62 stavebného
zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil dňa 13.2.2018
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o povolení stavby, pričom podľa
§ 61 ods. 2) stavebného zákona  upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a
určil zákonnú lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok. Zároveň stavebný úrad
v súlade s § 61 ods.1) stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri
prerokúvaní územného plánu zóny, sa v tomto konaní neprihliada.

Účastníci konania mohli svoje pripomienky uplatniť do 16.3.2018. Žiaden z
dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného zákona o predĺženie lehoty
na posúdenie stavby. Do podkladov rozhodnutia nenahliadol žiaden účastník konania.
  Stavebný úrad pri posudzovaní a rozhodovaní o povolení stavby vychádzal z platných
osobitných hmotno-právnych predpisov a vyjadrení dotknutých orgánov kompetentných
posúdiť návrh na povolenie stavby, pričom zistil, že jej povolenie neodporuje hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie, čo je dokladované záväzným stanoviskom Okresného
úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BA-OSZP3-
2017/91160/DAD zo dňa 16.10.2017. V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad
zistil, že povoľovaná stavba – stavebné úpravy spojené s údržbou stavby je v súlade s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou, spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov,
predovšetkým ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi.
Splnenie uvedených požiadaviek potvrdili dotknuté orgány vo vydaných kladných záväzných
stanoviskách, ktorých podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia.
Stavebníci výpisom z listu vlastníctva č. 4680 preukázali vlastnícke právo k stavbe.
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Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby 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

Proti tomuto rozhodnutiu možno 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 € zaplatený prevodom z účtu.

Doručuje sa :

Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto po dobu 15 dní:

1. vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaní na liste vlastníctva č. 4680
2. SPK-STAKO s.r.o., Ing. Marian Lorinčik, Žitavská 4, 821 07 Bratislava

Na vedomie:
3. Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o., Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava
4. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
5. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:

pečiatka, podpis


