
MESTSKÁ ČASŤ BRATISI,ÁVA - KARI,OVA VES
Nám. sv. Františka ě. 8, 842 62 B r a t i s l a v a 4

Č. j.: KV/SÚ/778/2022/23499/DS Bratislava Ol. 12. 2022

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný úrad),
podra § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v
znení neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon) v spojení s § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z.
oštátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok abývanie vznení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
vznení neskorších predpisov, §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 §81 v nadv?osti
na §85 ods. l stavebného zákona

povol'uje zmenu v užívaní časti stavby nebytovej budovy,

Vo veci: povolenie zmeny v užívaní časti stavby - póvodný účel využitia priestoru je zariadenie služieb
(výrobné, nevýrobné, opravárenské), novonavrhované využitie priestoru je jedna bytová jednotka
s dvomi izbami

Navrhovatelia: Jozef Smolár, Kolísková IA, 841 05 Bratislava
Lýdia Smolárová, Kolísková IA, 841 05 Bratislava

V zastúpení: PRESS & BURG consulting, s. r. o., Hrobákova 1, 851 02 Bratislava
Miesto stavby: ul. Kolískova 1, č. nebyt. priestoru 8, súpis. č. 5249, LV č. 2917, parc. č. 1 426/404 v k. ú.
Bratislava - Karlova Ves v Bratislave

Projektová dokumentácia: projektová dokumentácia vypracovaná autorizovaným architektom Ing. arch.
Erikou Szabóovou, č. osv.: 1803 AA zo dňa 09/2021
Stručný popis stavby :
Póvodný účel: nebytový priestor o celkovej rozlohe 50, 39 m2 s účelom využitia zariadenie služieb
(výrobné, nevýrobné, opravárenské), dispozične póvodný stav riešený nasledovne: 1. chodba, 2. sklad, 3.
kuchynka, 5. kúperňa s WC, 4., ('as 7. kancelária, 8 pochódzna terasa o rozlohe 33,64 m", ohraničená
oplotením.
Novonavrhovaný účel: 3edrm bytová jednotka s dvomi izbami o celkovej rozlohe 50, 39 m2. Neobytné
miestnosti: 1. chodba, 2. šatnfk, 3. kuchyňa, 4. jedáleň, 5. kúperňa, 8. pochódzna terasa o rozlohe 33,64 m2,
ohraničená oplotením. Obytné miestnosti: 6. obývacia izba, 7. spálňa. Vstup do bytu je bez zmeny, zo
spoločných priestorov nebytového domu.
Projekt riešenia protipožiarnej bezpečnosti spracovala špecialistka požiarnej bezpečnosti doc. Ing. Agnesbezpečni

' BČO,zcIringová, PhD., reg. č. 29/2017 BČO,zo 10/2021.
Pre potreby statickej dopravy má žiadatel' na základe zmluvy o nájme zo dňa 15. 10. 2021 a 21. 10. 2021 k
dispozícii dve garážové státia box č. 153 a box č. 436 v garážovom dome na ul. Kolískova l v k. ú.
Bratislava - Karlova Ves v Bratislave.

Pre užívanie priestoru na trvalé bývanie - byt, stanovuje stavebný úrad podl'a § 82 stavebného zákona
tieto podmienky:

1. Počas iďívania bylu je potrebné dodržiavat' príslušné platné predpisy, týkajúce sa ochrany životného
prostredia, zdravia l'udí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

2. Prípadné zmeny stavby, alebo zmeny vspósobe užívania stavby nie je moié uskutočniť bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3. Vlastník stavby je povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnotechnickom stave tak, aby nevznikalo
nebezpečenstvo požiarnych ahygienických závad, aby nedochádzalo kjej znehodnoteniu alebo
ohrozeniu jej vzhl'adu, a aby sa čo najviac-predÍžila jej užívatel'nost', v súlade s § 86 stavebného zákona.

4. Stavba sa ím5že začat' užívať na uvedený účel až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Právoplatnosť potvrdí stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia.

5. Neoddeliternou súčast'ou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracomná autorizovaným
architektom Ing. arch. Erikou Szabóovou, č. osv.: 1803 AA zo dňa 09/202 1.
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Odóvodnt'nie:

Stavebný úrad prijal dňa 15. 12. 2021 od navrhovatel'ov Jozefa Smolára, Kolísková IA, 841 05 Bratislava a
Lýdie Smolárovej, Kolísková IA, 841 05 Bratislava v zastúpení: PRESS & BURG consulting, s. r. o.,
Hrobákova 1, 85Í 02 Bratislava, IČO: 50 345 613, návrh na povolenie zmeny v užívanf stavby 1. bytová
jednotka na ul. Kolískova 1, č. nebyt. priestoru 8, súpis. č. 5249, LV č. 2917, parc. č. 1426/404 v k. ú.
Bratislava - Karlova Ves. Dňom podania návrhu bolo začaté korianie o zmene v užívaní stavby. Ked'že
návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie v navrhovanej veci, stavebný úrad vyzval

navrhovatel'ov na doplnenie požadovaných dokladov azároveň prerušil konanie rozhodnutím č.
KV/SU/778/2022/3764/DB zo dňa 14. 02. 2022. Navrhovatelia doplnili doklady dňa 16. 05. 2022 a 15. 06.
2022. Po posúdení všetkých predložených doklado'r stavebný úrad oznámil listom č.
KV/SU/778/2022/13055/DB zo dňa 16. 06. 2022 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania
o zmene v užívaní stavby a zároveň vytýčil ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním, ktoré sa
uskutočnilo dňa 19. 07. 2022. Výsledky ústneho pojednávania spojeného s miestnym zist'ovaním sú
zaznačené vprotokole zmiestneho zisťovania. Prítomný zástupca dotknutého orgánu Hasičského
a záchranného útvam hl. m. SR Bratislavy uviedol do zápisnice z miestneho zist'ovania, že stanovisko vydá
písomne. Dňa 21. 07. 2022 bolo na stavebný úrad doruč;ené od dotknutého orgánu Regionálneho úradu
;erejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto,-list č. HŽP/10830/2022 zo dňa 14. 07. 2022 oznámenie, že
súhlas od predmetného úradu nie je potrebný. Dňa 18. 08. 2022 bolo na stavebný úrad domčené od
dotknutého orgánu Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy list č. HZUBA3-2022/00 1386-002
zo dňa 16. 08. 2022 nesúhlasné stanovisko, stavebník dóvod pre ktorý bolo nesúhlasné stanovisko vydané
odstránil adňa 25. 10. 2022 bolo na stavebný úrad doručené od dotknutého orgánu Hasičského
a záchramiého útvam hl. m. SR Bratislavy list č. HZUBA3-2022/002260-002 zo dňa 24. 10. 2022 súhlasné
stanovisko.

Vkonaní ozmene vužívaní stavby boli predložené nasledovné doklady: plnomocenstvo
uzatvorené medzi Jozefom Smolárom, Kolísková IA Kolískova 1, 841 05 Bratislava, Lýdiou Smolárovou,
Kolísková IA Kolískova 1, 841 05 Bratislava a PRESS & BURG consulting, s. r. o., Hrobákova 1, 851 02
Bratislava, IČO: 50345613 kolaudačné rozhodnutie č. 96/2245/H/63/Gš/08H zo dňa 02. 12. 1993,
informatívny výpis z katastrálnej mapy, informatívny výpis z LV č. 2917, informatívny výpis z LV č. 46,
odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia, 2 x zmluva o nájme nebytových priestorov-

, pro3ektovú dokurnentáciu, stanoviskogarážových státí, svetlotechnický posudok, projekt požiarnej ochrany, 1
s č. HŽRod Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava č. HŽP/21614/2021 zo dňa 20. 12. 2021,

stanovisko od Okresného úradu Bratislava odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BA-OSZP3-
2021/157958-002 zo dňa 16. 12. 2021, stanovisko od Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR BA č.
HZťJBA3-2022/0005 71-002 zo dňa 07. 03. 2022, výpočet statickej dopravy, pódorys 1 .NP a 2.NP, do doklad
o zaplatení správneho poplatku 30€, oznámenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava č.
HŽP/10830/2022 zo dňa-14. 07. 2022, stanovisko na účely konania zmeny- v užívaní stavby od Hasičského
a záchramiého útvaru hl. mesta SR BA č. listu: HZUBA3-2022/001386-002 zo dňa 16. 08. 2022, zmluvu
o odvoze a zneškodnení odpadu č. 322164 uzavretú medzi OLO - Odvozom a likvidáciou odpadu, a. s.,
Bazová 6, 824 74 Bratislava, IČO: 681 300 aspoločenstvom vlastníkov 0149, Kolískova-1, 841 05
Bratislava, IČO: 31 787 207 zo dňa 21. 7. 1998, stanovisko k žiadosti o zmenu v zapojení v systéme zberu
komunálneho odpadu od Magistrátu hlavného mesta SR BA zo dňa 09. 10. 2020, vyúčtovanie nákladov
spojených s užívaním priestorov podnikaterských aktivít na Kolískovej l za obdobie Ol. Ol. 2021 - 31. 12.
2021 a stanovisko na účely konania zrnqny v užívaní stavby od Hasičského a záchranného mvaru hl. mesta
SR BA č. listu: HZUBA3-2022/002260-002 zo dňa 24. 10. 2022.

Stavebný úrad konaní o zmene v užívaní stavbý po preskúmaní predložených dokladov a zist"ovaním
na mieste stavby v súčimiosti s dotknutými prgáíuni zistil, že požadovaná zmena v užívaní predmetného
priestoru podra dokumentácie overenej v tomto konaní na účel trvalé bývanie nebude ohrozovať verejné
záujmy, chránené osobitnými predpismi predovšetkým z hl'adiska ochrany života a zdravia osób, životného
prostredia a bezpečnosti práce a technických zariadení. V konaní o zmene v užívaní stavby neboli zistené
nedostatky a dóvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia zmeny v užívaní stavby, stavebný úrad rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie na tunajšom stavebnom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa 3eho doručenia. Ak tunajší stavebný úrad sárn nerozhodne o
odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej politiky. Toto
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rozhodnutie, ktoré po vyč;erparú riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, je možné
preskúmat' súdom podra príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.

tG'A"..==,:č
lereinQyhlá{ky:

Doruěí sa účastníkom konania formou vei

1. Jozef Smolár, Kolísková IA Kolískova 1, 841 05 Bratislava - stavebník
2. Lýdia Smolárová, Kolísková IA Kolískova 1, 841 05 Bratislava - stavebník
3. PRESS & BURG consulting, s. r. o., Hrobákova 1, 851 02 Bratislava - v zastúpení
4. Spoločenstvo vlastníkov nebytových priestorov 0149, Kolískova 1, 841 05 Bratislava
5. Vlastníci všetkých nebytových priestorov inej budovy na ul. Kolískova 1-l B, LV 2917

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, so žiadost'ou
o vyvesenie na úradnej tabuli MČ

7. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky

6.

Doručí sa dotknutým orgánom:
8. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6, 81107 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doruěenia):

11. Jozef Smolár, Kolísková IA Kolískova 1, 841 05 Bratislava - stavebník
12. Lýdia Smolárová, Kolísková IA Kolískova 1, 841 05 Bratislava - stavebník
13. PRESS & BURG consulting, s. r. o., Hrobákova 1, 851 02 Bratislava - v zastúpení

Na vedomie:

1. Spoločenstvo vlastníkov nebytových priestorov 0149, Kolískova 1, 841 05 Bratislava, so
žiadost'ou o vyvesenie oznámenia v nebytovom dome na obvyklom mieste

13. MČ Bratislava-Karlova Ves - starostka
14. 2xspis
15. 2xa/a

Verejná vyhláška:

Toto oznárnenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Za deň -doruěenia sa považuje 15. deň vyvesenia.

Zároveň sa toto oznámenie zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne riáín. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí
uvedenej lehoty žiadame zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku sput'.

Dátum vyvesenia: ?l'Í!Í'..:?:!!.8..... Dátum doruěenia: &;..Í!:-.."!.?.!... Dátum zvesenia: .......................
pečiatka a podpis: 7,y,;(177, " pečiatka?a podpis: ql7yl,:Á,(7,.7 ' pečiatka a podpis:
MIESTNY ÚRAD ME:

BFiÁTISLAVA-KARLoY!!"'-S BRATISLAVA,t4ARLqVAVES
ŇÁŮ,-ŠÝ.ísú;rí?4ps =ŇÁŮ.sv.ps4;íí4ga
Íim2BRATi8LAVA4 842«%aBRATl8LJkVA4

.í-58-

Vybavuje:Ing.DominikaSmiková 02/70711312 dominika.smikova@karlovaves.sk
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