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MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/41/2018/4584/HK Bratislava 28.02.2018

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podra
§ 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v-znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podl'a § 7a ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej
rady č. 3 77/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podra
čl. ;57 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v zmysle § 46 a § 47 záko'na č" 71/1967-Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok"), rozhodujúc na podklade
vykonaného konania podl'a § 85 ods. (1) stavebného zákona v spojení s § 23 vyhlášky č-. 453/2000 Z. z.
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona (d'alej len ,,vyhláška č. 453/2000 Z. z.")

povol'uje

zmenu v užívaní časti stavby

názov časti stavby:
navrhovatel':

miesto stavby:

vlastník stavby:

póvodný účel:
navrhovaný účel:
doba užívania:

,,Salón pre psov?
OLTor s.r.o., za ktorú koná Liliia Torubarova, so sídlom Majerníkova 44,
841 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo 120303/B, IČO: 50 818-651,
nebytový priestor na prízemí vbytového domu na ulici Majeríííkova č. 42
v Bratislave, stavba so súpisným číslom 3042, pozemok registra ,,C" parcelné číslo
1 669/78, katastrálne územie Karlova Ves, list vlastníctva č. 3472,
Vlastníci bytov anebytových priestorov Majerníkova 42-52, Bratislava,
Majerníkova 44, 841 05 Bratislava,
nebytový priestor - kaderníctvo,
nebytový priestor - služba pre starostlivost' o psov,
do doby platnosti nájomnej zmluvy č. l /2017 zo dňa 31 .07.2017 uzatvorenej medzi
nájomcom OI,Tor s.r.o., so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava a prenajímaterom
Spoločenstvom vlastníkov bytov anebytových priestorov Majerníkova 42 -52
so sídlom Majerníkova 44, 841 05 Bratislava.

Pre užívanie časti stavby sa podra § 82 ods. (2) stavebného zákona určujú tieto podmienky:
1. Počas užívania časti stavby je potrebné dodržiavat' príslušné platné predpisy, týkajúce sa ochrany

;ivotného prostredia, zdravia l'udí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.
Čast' stavby možno užívat' len 'na uvedený aúčel v súlade s týmto rozhodnutím až po nadobudnutí
právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí stavebný úrad. Prípadné d'alšie zmeny v užívaní stavby,
resp. stavebné úpravy stavby nie je možné uskutočnit' bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.

3. Neoddeliternou súčast'ou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby overená stavebným
úradom v predmetnom konaní o povolení zmeny v užívaní časti stavby.
Zmena v užívaní časti stavby sa povoruje sa povol'uje do doby platnosti nájomnej zmluvy zo dňa
31.07.2017, ktorú uzatvoril prenajímatel' Spoločenstvo vlastníkov bytov anebytových priestorov

2.

4.
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Majerníkova 42 -52 so sídlom Majerníkova 44, 841 05 Bratislava, IČO: 42 127 114 a nájomca OLTors.r.o., so sídlom Tolstého 5, 811 06-Bratislava, IČO: 50 818 651.
5. Navrhovater je povinný stavbu udržiavat' v dobrom stavebnotechnickom stave tak, aby nevznikalo

nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čonajviac predÍžilajej užívatel'nost' v súlade s § 86 stavebného zákona.
6. Navrhovater je povinný právoplatné rozhodnutie vrátane dokumentácie o povolení zmeny v užívaní časti

stavby uchovávat' po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva ho odovzdá novému nadobúdatel'ovi
a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

7. Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní 3e závuzné aj pre právnych nástupcov navrhovatera.
V konaní o povolení zmeny v uzívaní časti stavby neboli vznesené námietky účastníkov konania ani

dotknutých orgánov.

Podl'a položky č. 62 písmeno a) bod l) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (d'alej len ,Zákon o správnych poplatkoch") sa
navrhovaterovi predpisuje správny poplatok vo výške 30,00 eur (slovom tridsat' eur), ktorý zaplatil dňa
10.ll.20l7 potvrdenkou č. KV?-101117-0025.

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 16. 10.2017 do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves návrh doplnený v dňoch 29.11 .2017, 20. 12.2017 a 22.01.2018 navrhovatel'a OLTor s.r.o., za ktorú koná
Liliia Torubarova, so sídlom Majerníkova 44, 841 05 Bratislava vo veci vydania povolenia na zmenu
v užívaní časti stavby, názov časti stavby ,,Salón pre psov': nebytový priestor na prízemí v bytového domu
na ulici Majerníkova č. 42 v Bratislave, stavba so súpisným číslom 3042, pozemok registra ,,C" parcelné
číslo 1669/78, katastrálne územie Karlova Ves, list vlastníctva č. 3472.

Dňom podania návrhu správnemu orgánu príslušnému VO veci rozhodnút' sa začalo konanie
o povolení zmeny v užívaní časti stavby v súlade s ustanovením § 79 ods. (1) v spojení s ustanovením í§ 85
ods. (1) stavebného zákona.

Stavebný úrad po preskúmaní podania oznámil listom číslo KV/SU/41/2018/2412/HK zo dňa
25.Ol.20l8 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a súčasne určil ústne pojednávanie
spojené s miestnym zist'ovaním na deri 23.02.2018.

Výsledky miestneho zist'ovania a predložené doklady sú zaznačené v protokole v súlade s ustanovením
§ 81a s poukazom na ustanovenie § 85 stavebného zákona.

Na miestnom zist'ovaní predložil navrhovater revíznu správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške
elektrického zariadenia.

K užívaniu časti stavby vydali súhlasné stanoviská dotknuté orgány bez pripomienok:
- Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy - zápisom do protokožu pod číslom KV/SU/41/2018/HKA

zo dna 23. 02.2018,

-Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto - závázné stanovisko pod číslom
HŽP/1 75Ad/2018 zo dňa 13.02.2018,

- Inšpektorát práce - závázné stanovisko pod č.IBA-16-6 7-2.1/ZS-C22, 23-1 8 zo dna 22. 02. 2018.
V konaní o povolení zmeny v užívaní časti stavby neboli vznesené námietky účastníkov konania ani

dotknutých orgánov.
Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh spolu s projektovou dokumentáciou

a spisovým materiálom azistil, že užívanie predmetného priestoru na uvedený účel nebude ohrozovat'záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Vzhl'adom k hore uvedeným skutočnostiam, stavebný úrad konštatuje, že navrhovatel' splnil

podmienky pre vydanie povolenia na zmenu v užívaní časti stavby a nejestvujú dóvody, ktoré by bránili
vydaniu rozhodnutia o zmene v jej užívaní, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
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Pouěenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie podra § 53 a § 54 správneho poriadku na tunajšom
stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší stavebný úrad
sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politiky. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost',
je možné preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho poriad?
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Fostka

Príloha:

Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom si navrhovater prevezme osobne po vyznačení
právoplatnosti tohto rozhodnutia na stavebnom úrade v stránkový deň (pondelok a streda od 08:00 do 12.00
a od 13:00 do 17:00)

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
OLTor s.r.o. za ktorú koná Liliia Torubarova, Hlaváčikova 17, 841 05 Bratislava (navrhovater)
Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby so súpisným číslom 3042, pozemok registra ,,C" parcelné
číslo 1 669/78, katastrálne územie Karlova Ves, list vlastníctva č. 3472 (vlastník stavby)

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Spoločenstvo vlastníkov bytov, Majerníkova 42-52, Bratislava, Majerníkova 44, 841 05 Bratislava - so

žiadost'ou o zverejnenie v bytovom dome na obvyklom mieste,
2. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 - so žiadost'ou

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):
3. OLTor s.r,o. za ktorú koná Liliia Torubarova, Hlaváčikova 17, 841 05 Bratislava (navrhovater)

*

*

Na vedomie (nemá úěinky doruěenia):
4. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 3
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava Hl. mesto, Ružinovská ul. č.8, 820 09 Bratislava
6. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
7. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
8. spis
9. a/a-2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4. Za deň doručenia sa
považuje 15. deň vyvesenia. Zároveň sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk.

:.. 9';:r, :, !"?. 7!.: !.(? ,'čzPDátum doručenia : . !'í,2 ,(;', >, . ;9. ;5.l.'.. Dátum zvesenia: .............................Dátum vyvesenia:

M*stská čast' EŮatislava - Karlwa Ves
o?enie í:»zemn«'iho konaríia

a stavebneho poríaďkb»
Nám. sv. Frantíska 8
842 62 Bratislava 4
pečiatka a podp5

$stská čast' Ebtislava - ;o'; ?
omekinie územného konania

a stavebného poríaďm
Nám. sv. F?rant!ska 8
842 62 Bratíslaw 4

?čiatka a podpis:?
. -d

-/
& pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Hana Kaniová 02/ 707 11318, hana.kaniova@karlovaves.sk
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