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MESTSKA ČASŤ BRATISLÁVA-KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
C. j.: KV/SU/926/2022/9684/HK

Bratislava 02.05.2022

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podl'a
§ 117 ods. (l) 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. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podl'a

čl. 67 §tatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rozhodujúc na podklade vykonaného konania
podl'a § 85 ods. (2) .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.") a v zmysle § 46 a § 47 zákoría č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorš'ích predpisov (d'alej len ,,správny poriadok")
povol'uje
zmenu v užívaní časti stavby spojenú so zmenou časti stavby spočívajúcej v stavebných úpravách,
ktotaými sa podstatne nemení vzhl'ad stavby a nezasahuje sa do nosných ko'nštrukcií stavby
*

názov časti stavby:
navrhovatel':

,,Zmena úěelu využitia priestorov v bytovom dome";
House company s.r.o., so sídlom 'Grč)sslingova 4, 811 09 Bratislava, zapísaná
vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo

118003/B, IČO: 50 787 039,
v zastúpení:

STAV-TRADE, spol. s.r.o. so sfdlom Paprad'ová IA, 821 0l Bratislava, zapísaná
vObchoďnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka čísío

miesto stavby:

nebytový priestor č. 8 na 2. podzei'nnom podlaží vo vchode Jána Stanislava 20A
v bytovom dome na ulici Jána Stanislava 20A, 20B, 20C, 20D, 20E v Bratislave,
stavba so súpisným číslom 3584, pozemok registra ,,C" parc. č. 1 744/25 1, 1 744/250,
1744/249, 1744/248, 1744/169, 1744/137, katastrálne územie Karlova Ves, stavba
evidovaná na liste vlastníctva č. 4629 a pozei'nky pod stavbou evidované na liste

16334/B, ICO: 35 736 399,

vlastníctva č. 5656 a 4691,

póvodný účel:
nebytový priestor - iný nebytový priestor v bytovej budove,
navrhovaný úěel:
4 x bytové jednotky a skladový priestor,
stručný popis stavby:
Navrhovaný stav:
Zmena stavby v rámci riešenej sekcie bytového domu zahrňa jednoduchú prestavbu a prerozdelenie
kancelárskych priestorov na štyri byty, konkrétne štyri dvojizbové byty. Náyrh počíta s rovnakým
dispozičným riešením spoločnej komunikácie nadviujúcej na komunikačné jadro sprístupňujúce jednotlivé
byty ako v ostatných podlažiach s bytovými jednotkami. Všetky štyri byty budú mat' zabezpečené garážové
parkovacie státia v najnižšom podlaží riešeného bytového domu a budú samostatne napojené na spoločné
existujúce domové rozvody, plynu, elektriky a zdravotechniky. Vykurovanie všetkých styroch bytových
jednotiek bude riešené nezávisle od ostatných bytových jednotiek. Zároveň byty využijú napojenie na
existujúce stúpačky splaškovej kanalizácie. Rozdelenie a prestavba existujúcich kancelárskych priestorov na

bytové jednotky si nevyžaduje žiadny zásah do nosných konštnikcif bytového domu. Z hradiska zásahov do
priečelia a fasády bytového dpmu nedí5jde k žiadnym zmenám s výnimkou osadenia deliaceho paravanu na
loggii medzi bytom B (2-202) a bytom C (2-203).

1

Stavebné úpravy budú v rozsahu:
odstránenie nenosných prieč:ok

dobudovanie nových nenosných deliacich stien

nové rozvody inštalácií podl'a novej dispozície (voda, kanalizácia, elektrina NN, kúrenie)
osadenie novej sanity, kuchynských liniek, vnútorných dverí
nové povrchové úpravy stien a podláh.

Statická doprava je zabezpečená 7. státiami na 3. podzemnom podlaží v predmetnej stavbe, ku ktorým

preukázal navrhovatel' iné právo nájomnou zmluvou.
Dispozičné rieŠenie:

Dispozičné riešenie navrhovanej zmeny stavby pozostáva zo zachovania spoločnej vstupnej komunikácie, z
ktorej sú prístupné jednotlivé byty a zároveň predsieň so vstupmi do pivničných kobiek. Každý z bytov bude

mat' na riešenom podlaží priradenú vlastnú pivničnú kobku.

Do bytu A (2-201 ) sa bude vchádzat' cez zádverie, odkiar bude prístupné WC a kúperňa. V byte bude špajza,
technická miestnost' a šatnfk. Hlavná izba bude spojená s kuchyňou, pričom cez kuchyňu bude prístupná
d'alšia izba. Obidve izby budú orientované na južnú svetovú stranu. K bytu bude patrit' aj malá terasa.

Úžitková plocha bytu A (2-201) bude 77,03 m"', obytná plocha bytu bude 24,87 m".

Byt B (2-202) bude mat' vstupné zádverie odkial' sa dostaneme do kúpel'ne spojenej s WC. Obývacia izba
bude čiastočne oddelená od kuchynskej časti, pričom zároveň bude sprístupňovat' spálňu s loggiou, ktorá

povedie pozdÍž celého bytu. Na loggiu bude možné sa dostat' ako z obývacej izby, tak i zo spálne-.

povec
Užitki

ová plócha bytu B (2-202) bude 55,66 m", obytná plocha bytu bude 27,45 m2.
iojenú s WC, spálňu a obývaciu izbu
Byt C (2-203) bude mat' zádverie, ktoré bude sprístupňovat' kúperňu spojenú

?ozdíž celého bytu loggia. Na loggiu
spojenú s kuchyňou. Rovnako ako v prípade bytu B (2-202) povedie pozdlž

bude možné sa dostat' z obývace3 izby i zo spálne.

'Úžitková plocha bytu C (22203) 'bude 59,90 m2, obytná plocha bytu bude 28,18 m2.
Byt D (2-204) iná malé zádverie s malou chodbou odkiar sa dostaneme do kúpel'ne a samostatného WC.
Obývacia izba bude taktiež spojená s kuchyňou a z nej bude zabezpečený prístup do špajze a spálne s

vel;kým šatnikom. Aj byte D (2-204) bude loggia pozdíž celej šírky bytu.
Úžitková plocha bytu D (2-204) bude 72,02 rn", obytná plocha bytu bude 28,16 l'n".

Realizáciou stayebných úpray audržiavacích prác sa nezasiahne do nosných konštrukcií stavby
anebude prekročená nosnost' stropnej dosky ani ostatných nosných konštrukcií tak, ako je uvedené
v statickom posúdení z júna 2020, ktoré vypracoval Ing. Ing. Jozef Baran, autorizovaný stavebný inžinier
v oblasti statika stavieb.

Pri miestnom zist'ovaní bolo zistené, že skutkový stav predmetných priestorov sa mierne odchyl'uje od
predloženej dokumentácie drobnými stavebnými úpravami bez zásahu do spoločných konštrukcií alebo
rozvodov bytového domu a to v rozsahu:

- nezrealizované deliace priečky a stienky v miestnostiach -A2.05, -A2.03, -A2.08, -A2.09, -B 2.03, -B 2.04,
-C 2.06 vid' výkres č. A5 - projekt skutkového stavu.

Na predi'netné zi'neny skutkového stavu oproti dokumentácii sa nevyžaduje osobitné konanie.
Pre užívanie časti stavby sa podl'a § 82 ods. (2) stavebného zákona určujú tieto podmienky:
1. Počas užívania časti stavby je potrebné dodržiavat' príslušné platné predpisy, týkajúce sa ochrany
životného prostredia, zdravia l'udí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

2. Čast' stavby možno užívať len na uvedený mčel v súlade s týmto rozhodnutíin až po nadobudnutí
právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdf stavebný úrad. Prípadné d'alšie zineny v užívaní stavby,
resp. stavebné úpravy stavby nie je možné uskutočnit' bez predchádzajúceho povolenia stavebného

úradu.

3. Neoddelitel'nou súčast'ou tohto rozhodnutia je projektová dokiunentácia stavby overená stavebným
úradom v predmetnom konaní o povolenf zmeny v užívaní časti stavby.
4. Navrhovater je povinný stavbu udržiayať v dobroi'n stavebnotechnickom stave tak, aby nevznikalo
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čo

najviac predÍžilajej užívatel'nost' v súlade s § 86 stavebného zákona.

5. Navrhovatel' je povinný právoplatné rozhodnutie vrátane dokumentácie o povolení zmeny v užívaní časti
stavby uchovávat' po celý čas jej užívania, pri zmene vlastnfctva ho odovzdá novému nadobúdatel'ovi
a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

6. Statická doprava kpredmetným prie'storom bude zabezpečená 7. státiami priamo v objekte budovy
v podzemnej garáži na 3.PP, ku ktorým navrhovatel' preukázal v konaní iné právo nájomnou zmluvou
anavrhovatel' je povinný zabezpečit' vyhovujúci počet parkovacích miest kpredmetným priestorom
počas celej doby užívania predmetnej časti stavby na navrhovaný úí:el.

7. Rozhodnutie o povolení zmeny v užívanf je závLné aj pre právnych nástupcov navrhovatel'a.
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V konaní o povolení zmeny v užívaní časti stavby, ktorá je spojeriá so zmenou 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 spráynych poplatkoch v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o správnych poplatkoch") sa
navrhovatel'ovi predpisuje správny poplatok vo výške 30,00 eur (slovom tridsat' eur), ktorý zaplatil dňa
20.02.2020 potvrdenkou č. KVI-200220-0024.

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 20.02.2020 do podatel'ne Miestneho úradu Mestskej časti Bratisíava-Karlova
Ves od póvodného navrhovatel'a STAV-TRADE, spol. s.r.o. so sídlom Paprad'ová IA, 821 0l Bratislava
žiadosť o povolenie zmeny v užívaní časti stavby, ktorá je spojená so zmenou časti stavby, názov: ,,Zmena
úěelu využitia priestorov v bytovom dome"; nebytový priestor č. 8 na 2. podzemnom podlaží vo vchode
Jána Stanislava 20A v bytovom dome na ulici Jána Stanislava 20A, 20B, 20C, 20D, 20E v Bratislave, stavba
so súpisným číslom 3584, pozemok registra ,,c" parc. č. 1744/251, 1744/250, 1744/249, 1744/248;
1744/169, 1744/137, katastrálne územie Karlova Ves, stavba evidovaná na liste vlastníctva č. 4629
a pozemky pod stavbou evidované na liste vlastníctva č. 5656 a 4691 .
Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o zmene v užívaní časti stavby, ktorá je spojená so zmenou
časti stavby v súlade s ustanovením § 79 ods. (1) v spojení s ustanovením § 85 ods. (2) stavebného zákoría.
Podanie navrhovatel'a bolo neúplné, apreto stavebný úrad vyzval navrhovatel'a listom

č. KV/SÚ/1556/2020/6545/AP zo dňa 02.04.2020 na doplnenie potrebných podkladov v stanovenej lehote.

Stavebný úrad oputovne vyzval navrhovatel'a listom č. KV/SÚ/1-556/2020/13 104/AF zo dňa 04.08.-2020 ná
doplnenie podania. Navrhovatel' svoje podanie doplnil dňa 22.02.2021.
Stavebný úrad po preskúmaní podania oznámil listom číslo KV/SU/74/2021/4182/AF zo dňa
16.03.2021 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene v užívaní časti stavby, ktorá
je spojená so zmenou časti stavby a súčasne určil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
11 .05.2021 a taktiež týmto listom vydal súhlas so zmenou stavby spočívajúcej v stavebných úpravách.
Na miestnom zisťovaní sa uskutočnila obhliadka predmetnej časti stavby a po nej bolo otvorené ústne
pojednávanie. Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že so stavebnými úpravami, s ktorými stavebný úrad
súhlasil v oznámenf o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby, ktorá je spojená so zmenou časti stavby,
vydané pod č. KV/SU!74/2021/4182/AF zo dňa 16.03.2021 nebolo v deň miestneho zist'ovania ani začaté.
Následne stavebný úrad vyzval výzvou č. KV/SU/74/2021/8399/AF zo dňa 11.05.2021 navrhovatel'a aby
v stanovenej lehote preukázal zrealizovanie predmetných stavebných úprav a súčasne rozhodnutím konanie
prerušil.
Stavebný úrad prijal dňa 14.06.2021 oznámenie o zmene vlastníka / navrhovatel'a v predi'netnom
konaní, ktoré podal póvodný navrhovatel' STAV-TRADE, spol. s.r.o., Paprad'ová IA, 821 0l Bratislava
a predložil odovzdávací protokol zo dňa 08.06.2021 a zmluvu s novým vlastníkom House company s.r.o.,
Grčísslingova 4, 811 09 Bratislava o postúpení práv apovinností zinvestorsko-inžinierskej činnosti pre
stavbu ,,Nebytový priestor č. 8, ulica Jána Stanislava 20B, Bratislava" zo dňa 08.06.2021.

Navrhovatel' doplnil dňa 07.02.2022 projekt skutočného vyhotovenia a taktiež oznámil, žé stavebné
úpravy boli ukončené.
Stavebný úrad po preskúrnaní podania oznámil listom číslo KV/SU/926/2022/4400/HK zo dňa
24.02.2022 účastníkom konania a dotknutým orgánom pokračovanie konania o zmene v užívanf časti stavby,
ktorá je spojená so zmenou časti stavby a súčasne oputovne určil ústne pojednávanie spojené s miestnym

l

Na miestnom zist'ovanf sa uskutočnila obhliadka stavby a po nej bolo otvorené ústne pojednávanie.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že skutkový stav predi'netného nebytového priestoru sa mierne odchyl'uje
od predloženej dokumentácie vtomto konaní ato vrozsahu: nezrealizované deliace priečky a stienky
v miestnostiach -A2.05, -A2.03, -A2.08, -A2.09, fB 2.03, -B 2.04, -C 2.06 vid' výkres č. A5 - projekt
skutkového stavu. Tieto uvedené odchýlky nevyžadovali osobitné konanie. Stavebný úrad taktiež zistil, že
predložené doklady nie sú dostatočné na posúdenie návrhu a upozornil navrhovatel'a aby doplnil chýbajúce
doklady, čo je uvedené v protokole z ústneho pojednávania. Výsledky miestneho zist'ovania a predložené
doklady sú zaznačené v protokole z kolaudácie v súlade s ustanovením § 81a s poukazom na ustanovenie
§ 85 stavebného zákona.

l

zist'ovaním na deň 22.03 .2022.

l

l

Návrh bol doplnený dňa 12.04.2022 a 13.04.2022 o chýbajúce doklady.
l

í

li

li

li

í
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Navrhovatel' vpredmetnom konaní predložil najmá: zmluvu onájme nebytových priestorov
parkovacích státí zo dňa 01.06.2021 uzatvorenú medzi nájomcom House company s.r.o., so sídlom
Grěsslingova 4, 811 .09 Bratislava a prenajfmatel'om STAV-TRADE, spol. s.r.o. so sfdlom Paprad'ová IA,
821 0l Bratislava, projektovú dokumentáciu, doklady preukazujúce výsledky predpísaných skúšok a revízií

podl'a osobitných predpisov a technických noriem q-Šprávu o odbornej prehliadke askúške elektrického
zariadenia, zápis o tlakovej skúške vnútorného vodovodu a vnútornej kanalizácie, vykurovania, certifikáty

a vyhlásenia zhody použitých materiálov a výrobkov.

K užívaniu časti stavby vydali súhlasné stanoviská dotknuté orgány bez pripomienok:

- Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy - stanovisko pod číslom HZUBA3-2022/OC)0527-002 zo
dňa 13.04.2022.

V konaní o povolení zmeny v užívání časti stavby, ktorá je spojená so zmenou časti stavby neboli

vznesené námietky účastníkov konania ani dotknutých orgáno'V.

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh spolu s projektovou dokumentáciou
a spisovým materiálom azistil, že užívanie predmetnej časti stavby na uvedený účel nebude omozovat'
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 kolaudačného rozhodnutia o zmene v jej užívaní, a preto rozhodol tak, ako je uvedené ?vq výroku
rozhodnutia.

Poučenie

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 3eho doručenja. Ak tunajší stavebný úrad
.sáin nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolar>í 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 poriadku.

Y)y
li

Dana Ca?hójová
starostlca

Príloha:

Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom si navrhovatel' prevezme osobne po vyznačenf
právoplatnosti tohto rozhodnutia na stavebnom úrade V stránkový deň (pondelok a streda od 08:00 do 12.00
aod 13:00 do 17:00)

Doruěí sa úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
*
*

STAV-TRADE, spol. s r.o., Paprad'ová IA, 821 0l Bratislava (zástupca navrhovatel'a)

Vlastníci bytov a nebytóvých priestorov stavby so súpisným číslom 3584, pozemok registra ,,c" parcelné
č. Il744/251, 1744/250, 1744/249, 1744/248, 1744/169, 1744/137, katastrálne územie Karlova Ves, list
vlastníctva č. 4629 (vlastník stavby)

@

Vlastníci pozernku registra ,,C" parcelné č. 1744/251, 1744/250, 1744/249,

katastrálne územie Karlova Ves, list vlastníctva č. 5656 (vlastnfk pozemku)
*

1744/248, 1744/169,

Vlastníci pozemku regístra ,,C" parcelné č. 1744/137, katastrálne územie Karlova Ves, list vlastníctva
č. 4691 (vlastník pozemku)
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Doruěí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so žiadost'ou o
vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
2.

SBD KREDIT, spol. s.r.o., Tomášikova 1l, 821 0l Bratislava - správca bytového domu - so žiadost'ou
o vyvesenie oznámenia v bytovom dome na obvyklom mieste

Na vedomie ůěastníkom konania (nemá úěinky doručenia)':
3. STAV-TRADE, spol. s r.o., Paprad'ová IA, 821 0l Bratislava
Na vedomie (nemá účinky doručenia):
4. Régionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava Hl. mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
5. Hasičský a záchraríný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
6. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

7. spis - 2x
8. a}a - 2x

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

Dátum vyvesenta: .CS:';>.5:?'-r;:!Z....Dátum doručenia: Á'j..':.F?.:.g'-?.<.';í..... Dátum zvesenia: ..........................
pečiatka a podpis:

Mestská čast' 3raffsmva - Karlova Ve;:?
odíi?is úzensrhho konatiia
a stbvebného pcrtťku

Nárn. sv. FraŮška 8
842 82 8ratíc.,lavs 4

pečiatka a podpis:

pečiatka a podpis:

!l/kJ8í8U h'!t' atatřlS'h'a'la - Karlova Ves
%s ú2en;nóiio kOnania
í!i',F]aV0b! 14k 9€;lad";u'
Náírn,s.v.?p;mqíiška 8'
842 62 8raÍislavs 4
/

/

? --.-.

'?? - ? - - "

Vybavuje: Ing. Hana Kaniová 02/ 70711 316, hana.kaniova@karlovaves.sk
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