
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Číslo : KV/SU/24/2018/5815/ZK Bratislava 26.03.20l8

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad") podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadvuznosti na § 7a písm. i)
zákona č.3 7 7/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon o hlavnom meste"), v nadvuznosti na § 1 písm.c) zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
v nadvuznosti na § 2 písm.e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov
štátnej správy na obcc a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, posúdila návrh a podl'a
§ 82 ods. 1 a 4. stavebného zákona v spojení s § 85 stavebného zákona

povol'uje užívanie stavby

,, zmrzlináreň ? po vykonanej zmene účelu užívania časti stavby, z nebytového priestom č.12 -1
v bytovom dome ul. Majerníková 19, 1. nadzemné podlažie, súp. číslo stavby 3443 na pozemku
parc. č. 1651/3, k.ú. Karlova Ves

žiadatel' :

spoločnost' Espere s.r.o., Majemíková 17, 841 05 Bratislava, zastúpená Advokátskou
kanceláriou Mgr. Rastislav Munk, PhD. so sídlom Podpriehradná 3, 821 07 Bratislava

miesto stavby :
časti stavby, nebytový priestor č. 12 -1 v bytovom dome ul. Majerníková 19, 1 . nadzemné
podlažie, súp. číslo stavby 3443 na pozemku parc. č. 1651/3, k.ú. Karlova Ves

stručný popis stavby :
Predmetom žiadosti o zmenu účelu užívania časti stavby je póvodný nebytový priestor č.12 -1 v
bytovom dome ul. Majerníková 19, 1 . nadzemné podlažie, súp. číslo stavby 3443 na pozemku parc. č.
1651/3, k.ú. Karlova Ves, ktorý bude užívaný na nový účel - zmrzlináreň. Priestor bol póvodne
využívaný ako sklad. Riešený-priestor je v-rozsahu -miestností : výdajňa zmrzliny (20,53 m2),
hygienické zázemie, kuchyňa, sklad (spolu 36,02 m"). Dispozične je prevádzka členená na host'ovskú
čast' s predajno - obslužným zápultím, výrobňu zmrzliny, sklad, zázemie pre personál /WC, šatňa,
priestor pre upratovačku), zariadenie pre osobnú hygienu pre návštevy. Priestor má samostatný vstup z
exteriéru (chodníka). Knárastu potreby statickej dopravy neprichádza, prevádzka je lokálneho
významu. Projektový návrh požiarnobezpečnostného riešenia stavby spracoval : ARTEL - projektová
kancelária Levice, í.il. K. Marxa 10, 934 0l Levice, Ing. Gabriel Kósa, autorizovaný stavebný inžinier,
špecialista PO v 06/2016.
Priestor terasy užívaný ako vonkajšie sedenie nie je predmetom posúdenia, bude riešený v
samostatnom konaní.

Pre užívanie stavby stavebný úrad podra § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto
podmienky:

S-tavba, resp. riešený priestor bude užívaný na účel, pre ktorý bol povolený
pri užívaní stavby budú dodržiavané platné stavebné normy tak, aby stavba a jej prevádzka
negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia,
hygieny, zdravia a bezpečnosti os«5b ako aj požiarna bezpečnost'
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* počas celej životnosti stavby uchovávat' projektovú dokumentáciu stavby (prevádzkového
priestoru)

Pri miestnom zist'ovaní akolaudačnom konaní na stavbe boli zistené drobné vady týkajúce sa
protipožiarnej bezpecnosti, ktoré boli následne drobnou úpravou odstránené, tieto úpravy
nevyžadovali osobitné konanie, stavebné úpravy boli realizované podl'a predloženej zjednodušenej
projektovej dokumentácie.

Ku stavbe sa vyjadrili:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záv:ízným stanoviskom č. : HV/ 1 68/20 18
zo dňa 12.Ol.2018

Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy súhlasným stanoviskom č. HZUBA3-
2018/000466-002 dňa 12.03.2018

Inšpektorát práce Bratislava súhlasným stanoviskom pod č. : IBA-0 1-1 8-2.2/ZS-C22,23-17,
IPBA/IPBA ODD BOZPII/KON/2018/899 zo dňa 15.01.2018

*

*
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Stanoviská dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné, s vydaním užívacieho povolenia
súhlasia.

Odóvodnenie:

Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zist'ovaním, ktoré sa
uskutočnilo dňa 09.01.2018 na mieste stavby, nebytový priestor č.12 -1 v bytovom dome ul.
Majerníková 19, 1. nadzemné podlažie, súp. číslo stavby 3443 na pozemku parc. č. 1651/3, k.ú.
Karlova Ves, Bratislava. Oznámenie o začatí konania bolo doručované účastníkom konania a
dotknutým orgánom, v konaní neboli domčené stavebnému úradu žiadne námietky a pripomienky.
K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie stavebnfk predložil jednoduchý pódorys priestoru póvodného
a navrhovaného stavu, pro3ektový návrh požiarnobezpečnostného riešenia stavby spracoval : ARTEL
- projektová kancelária Levice, ul. K. Marxa 10, 934 0l Levice, Ing. Gabriel Kósa, autorizovaný
stavebný inžinier, špecialista PO v 06/2016, stanovisko Hasičského a záchranného zboru v Bratislave
zo dňa 17.08.2017, závuzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotnictva Bratislava zo dňa
02.02.2016, kópiu katastrálnej mapy, list vlastníctva č.4593, zmluvu o nájme nebytového priestoru zo
dňa 11.02.2016, dokumentáciu skutočného vyhotovenia zdravotechnickej inštalácie (voda,
kanalizácia) aelektroinštalácie, Správu oodbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického
zariadenia zo dňa 02.05.2016 azo dňa 30.08.2016, protokol ourčení vonkajších vplyvov zo dňa
Ol/2018, prevedenie tlakovej skúšky vodovodného potrubia a tesnosti kanalizačného potrubia, ako aj
doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty, vyhlásenie ozhode, doklad o
zaplatení správneho poplatku.
Predložené doklady preukazujú že zariadenia sú schopné bezpečnej prevádzky. Užívaním stavby
nebude ohrozený život a zdravie osób ani životné prostredie.

Pouěenie:

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podat' odvolanie na tunajšom úrade, ktorý
rozhodnutie vydal, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku. Ak
tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava,
odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 BratislayB.,.,Jatq rozhodnutie, ktoré po.;?o,%* Módvyčerpaní riad'nych 'opravných proastriedkov nadobudne právoplatp$'(í!"-ji ?reskúmat' súdom

p'odl'a prísluš;ých ustanovení Správneho súdneho poriadku. " .,?"o - L'-:- - '%S),
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Doruěí sa :

- účastníkom konania - verejnou vyhláškou:
1. Espere s.r.o., Majerníková 17, 841 05 Bratislava
- v zastúpení : Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. so sídlom Podpriehradná 3,

821 07 Bratislava,
2. vlastníci bytového domu, súp. číslo stavby 3443 na pozemku parc. č. 1651/3, k.ú. Karlova Ves, ul.

Majerníková 19, 841 05 Bratislava

- dotknutým orgánom:
1. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
2. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

Na vedomie (nemá účinky doručenia):
1 . Espere s.r.o., Majerníková 17, 841 05 Bratislava
- v zastúpení : Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. so sídlom Podpriehradná 3,

821 07 Bratislava,
2. Ing. Zuzana Jankulová, Valová 4259/20, 92101 Piešt'any

Na vedomie MČ:
1 . starostka MČ BA Karlova Ves
2. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Oddelenie dopravy a ŽP
3. spis 2x
4. a/a

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie 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, posledný deň
vyvesenia je dňom domčenia rozhodnutia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke:
www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia: 3. Ll 7j<. 1,,9
Pečiatka a podpis:
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842 62 BFIATISLAVA 4
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Dátum doručenia: /'ďa. i Zg /"(F'
Pečiatka a podpis:

-'S.
/,,?

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová 02/70711317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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