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Bratislava 18.04.2018 -

navrhovatel‘:

miesto stavby:

účel stavby:

Mestská Čast‘ Bratislava — Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava v zastúpení
společnosti IDM-ba s.r.o., Súrska 18, 83106 Bratislava (cl‘alej len
“navrhovatel“).

pozemok registra „C“ ‚ parcelně číslo 11280/1 a 11280/34, katastrálne územie
Nové Mesto, mestská časť Bratislava — Nové Mesto, ulica Odbojárov a
Kalinčiakova, podl‘a úradne overeného geometrického plánu pod č.G1-1927/2017
zo dňa 14.09.2017 Okresným úradom Bratislava — katastrálnym odborom

šport a rekreávia

Na stavbu bob vydané stavebné povolenie Mestskej časti Bratislava - Vajnery č. OS — 729/2016/KRU-2
ZO dňa 16.08.2016, právoplatné dňa 12.09.2016.

Pre užívanie stavby sa podl‘a 82 ods. 2 stav, zákona urČujú tieto podmienky:
1. Stavbu možno užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím až po nadobudnutí právoplatnosti

tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší stavebný úrad.
2. Stavba sa povoľuje ako trvalá.
3. Každá zmena v užívaní musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.
4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávat‘ po celý čas jej

užívania.

Číslo: OS-432/1019/2OI8fKRU-3

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Vajnory, ako príslušný stavebný úrad (d‘alej len „stavebný úrad“) podl‘a
ustanovenia * 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (,‚stavebný
zákon“) v znení neskoršich predpisov (d‘alej len stavebný zákon), podl‘a 82 ods. 1, 2, 81 ods. 4 ako aj
podl‘a prislušných ustanovení zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) a podl‘a 20 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky Č. 453/2000 Z. z., kterou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, na základe
žiadosti, predložených dokladov a po vykonanom kolaudačnom konaní

povol‘uje užívanie

stavby:

„Vol‘noČasový priestor JAMA, architektonická úprava areálu bývalého cyklistického štadióna“

v objektovej skladbe:

SO 04— A servisný objekt

SO 06— hracie a fitnes prvky
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5. Počas užívania stavby musia byt‘ stále dodržiavané príslušné platné predpisy týkajúce sa ochrany

životného prostredia, zdravia a bezpečnosti osób ako aj požiarna bezpečnosť.

V konaní neboli v zákonnej lehote vznesené námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov

a organizácií.

Odóvodnenie

Navrhovatel‘ Mestská časť Bratislava — Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava v zastúpení spoločnosti 1DM-

ba s.r.o., Šúrska 18, 83106 Bratislava podal dňa 06.11.2017 na miestny úrad Mestskej časti Bratislava —

Vajnory návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: „Voľnočasový priestor JÁMA,

architektonická úprava areálu bývalého cyklistického štadióna, ulica Odbojárov a Kalinčiakova,lokalita

Tehelné pole, Bratislava — Nové mesto“ v objektovej skladbe: SO 04 — A servisný objekt na pozemku

registra „C“ parcelné číslo 11280/l a 11280/34, v katastrálnom území Nové Mesto, Mestská časť

Bratislava - Nové Mesto, ulica Odbojárov a Ka1inčiakova lokalita Tehelné pole. Na stavbu bob vydané

Mestskou časťou Bratislava - Vajnory stavebné povolenie Č. OS — 729/2016/KRU-3 zo dňa 16.08.2016

právoplatné dňa 12.09.2016. Dňom podania žiadosti bob začaté kolaudačné konanie.

Stavebný úrad návrh preskúmal, v súlade s ustanovením 80 ods. 1 stavebného zákona oznámil

úČastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom Č. OS-1019/2O17KRU-1

zo dňa 09.11.2017 zaČatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym

zist‘ovaním, ktoré sa konalo 30.11.2017 niamieste stavby. Na ústnom pojednávaní amiestnom zisťovaní

sa zistilo, že súČasťou kolaudačného konania je aj stavebný objekt — 06 — hrade a fitnes prvky.

Navrhovatel‘ postupne predložil stavebnému úradu všetky potrebné doklady k vydaniu rozhoclnutia

s posledným dátutuom zo dňa 05.03.2018.

V kolaudačnom konaní bob zistené, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané, stavba je

zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

K stavbe sa vyjadrili súhlasnými stanoviskami bez podmienok:

-

Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 83103, Bratislava, list Č. IBA-24-28-2.1/ZS-C22,23-

18/2018/2‘721 zodňa05.03.2018

- Regionáliiy úrad verejného zdravotnictva hl. mesto Bratislava so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8, Bratislava, list Č. HZP/19044/2017 zo dňa 30.11.2017

- Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

stanoviskom do záznamu Č. HZUBÁ3-4157/2017-001 zo dňa 11.12.2017

- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 81499 Bratislava,

list č. MAGS OZP 50900/2017-357806/ToJa zo dňa 16.01.2018

Stavebný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predbožených dokladov, vyjadrení účastníkov

konania a vykonaného konania zistil, že boli splnené podmienky stavebného povolenia. Stavba vyhovuje

všeobecno-technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie

osób, ani životné prostredie.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej Časti

rozhodnutia.
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Proti tomuto rozhodnutiu podľa 53 a 54 zákóna č.71/1967 Zb. o správnom j«?naní vznníreslorších
predpisov, možno podať odvolanie do 15 dní odo dňjhó dórt‘ičeňia úastn1ovi korinia na správnom
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, pričom odvolacím‘ogánorn‘je ‘Okrésňý ůrd Bratisl)a, ódb6r‘výstavby
a bytovej politiky. ‚ ... i. -

Ä

t .‘ l; i —
.-• ‚ ‘, ‚ ...!.—— ‚‚‘

Rozbodnutieje podl‘a 247 .s.p. po výČrpäní všetkých riadnych opravných prostriedkov a nadob,udnutí
právoplatnosti preskúmatl‘né súdom. -— —.

Doručí sa úČastnikom konania:
1. Mestská Časť Bratis1ava—Nov Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava, v zastúpenl IDM-ba s.r.o., Ing.

Dagmar Mizeráková, Šúrska 18, 83106 Bratislava
2. Hlavně mesto SR Bratislava, Pri.maciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Ing. Ján MRVA
starosta MC Bratislava — Vajnory


