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

Číslo : KV/SU/788/2018/8944/ZK Bratislava 23.05.2018

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad") podra § 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 77/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon o hlavnom meste"), v nadváznosti 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 obce 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

názov stavby: ,, Zmena účelu užívania nebytového priestoru č. 5 na bytový priestor ': po
vykonanej zmene účelu užívania časti stavby v bytovom dome, ul. Mokrohájska 10,
841 04 Bratislava

stavebník: Ing. Mariana Vašková, Bazovského 15, 841 0l Bratislava

miesto stavby: nebytový priestor č. 5 na prízemí bytového domu, dom je vedený so súp. č. 3665,
ul. Mokrohájska cesta č. 10, 841 04 Bratislava, parc. č. 2584/13, k.ú. Karlova Ves

nový účel stavby: bývanie

stručný popis stavby :
Predmetom žiadosti o zmenu účelu užívania časti stavby je zmena póvodného nebytového priestoru
č.5 na prízemf bytového domu bez stavebných úprav, na nový účel : byt s obývacou izbou a
kuchynským kútom, jednou samostatnou izbou, vstupným priestorom a hygienickým zázemím,
celková úžitková plocha je 68,11 m2. Vstup do bytu je bez zmeny, zo spoločných priestorov bytového
domu. Projekt riešenia protipožiarnej bezpečnosti spracoval Jozef Kehl, špecialista požiarnej ochrany,
v 03/2018.

Pre potreby statickej dopravy má žiadatel' na základe zmluvy o nájme zo dňa 30.09.2017 k dispozícii
dve garí4žové státia č. 37 a č. 38, -2.p, priestor č. 2-1 bytového domu definovaný ako garáž, ul.
Mokrohájska cesta č. 10, Bratislava

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

*

pri užívaní staÝby budú dodržiavané platné stavebné noímy-tak, a'by stavba a jej prevádzka
Stavba, resp. rješený priestor bude užívaný na účel, pre ktorý bol povolený

negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životnéh'o"prostredia,
hygieny, zdravia a bezpečnosti osób ako aj požiarna bezpečnost'
počas celej životnosti stavby uchovávat' projektovú dokumentáciu stavby (bytového
priestom)

*

*

Pri miestnom zist'ovaní akolaudačnom konaní na stavbe neboli zistené žiadne vady anedorobky,
riešený priestor bol zrealizovaný podra predloženej zjednodušenej projektovej dokumentácie.
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Ku stavbe sa vyjadrili:
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy súhlasným stanoviskom č. HZUBA3-
201 8/0008 16-002 zo dňa 04.05.20l8

*

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

Odóvodnenie:

Žiadatel' Ing. Mariana Vašková, Bazovského 15, 841 0l Bratislava podala dňa 15.01.20l8 na
tunajšom úrade žiadost' o povolenie zmeny účelu užívania časti stavby bez stavebných úprav s názvom
,,Zmena účelu užívania nebytového priestoru na bytový priestor': v bytovom dome ul. Mokrohájska
č.10, 841 04 Bratislava. Vzhl'adom na to, že predložená žiadost' spolu s prílohami neposkytovala
dostatočný podklad pre jej posúdenie, stavebný úrad písomnost'ou č. KV/SU/788/2622/ZK zo dňa
30.01 .2018 vyzval žiadatel'a na doplnenie podania a konanie o zmene účelu už'ívania časti stavby v
súlade s ustanovením § 81 ods.3 stavebného zákona a § 29 ods.l zákona 71/1967 Zb. o správnom
konaní, prerušil. Žiadater po konzultácii na stavebnom úrade podklady doplnil dňa 05.03.2018 a
23.03.2018.

Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zist'ovaním,
ktoré sa uskutočnilo dňa 27.04.2018 na mieste stavby, nebytové priestor č.5 v prízemí bytového domu
bez stavebných úprav, na nový účel : byt s obývacou izbou a kuchynským kútom, jednou
samostatnou izbou, vstupným priestorom a hygienickým zázemím, celková úžitková plocha je 68,11
m2. Vstup do bytu je bez zmeny, zo spoločných priestorov bytového domu. Projekt riešenia
protipožiarnej bezpečnosti spracoval Jozef Kehl, špecialista požiarnej ochrany, v 03/2018.
Oznámenie o začatí konania bolo doručované účastníkom konania a dotknutým orgánom, v konaní
neboli doručené stavebnému úradu žiadne námietky a pripomienky.
K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie stavebník predložil jednoduchý projekt s pódorysným riešením
priestom, póvodné kolaudačné rozhodnutie zo dňa 18.03.2014, projekt protipožiarnej bezpečnosti,
stanovisko Hasičského azáchranného útvaru hl.m. SRBratislavy, kópiu katastrálnej mapy, list
vlastníctva č.1081, zmluvu o nájme nebytového priestoíu ku garážovým státiam zo dňa 30.09.2017,
Správu ovýchodiskovej odbornej prehliadke a odbomej skúške elektrického zariadenia zo dňa
09.03.2018, svetlotechnický posudok z hl'adiska denného osvetlenia a preslnenia č. 18014 z 02/2018,
zápisnicu zo schódze vlastníkov, doklad o zaplatení správneho poplatku. Predložené doklady
preukazujú že zariadenia sú schopné bezpečnej prevádzky. Užívaním stavby nebude ohrozený život
a zdravie os6b ani životné prostredie.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podat' odvolanie na tunajšom úrade, ktorý
rozhodnutie vydal, do 15 dní odo dňa jeho domčenia, 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 Bratislava. Toto rozhodnutie, ktoré po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je možné preskúmat' súdom
podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.
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Doruěí sa :

- účastníkom konania - verejnou vyhláškou :
1. Ing. Mariana Vašková, Bazovského 15, 841 0l Bratislava
2. vlastníci bytového domu, so súp. č. 3665, ul. Mokrohájska cesta č.10, 841 04 Bratislava, parc.
č. 2584/13, k.ú. Karlova Ves
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- dotknutým orgánom:
1 . Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

Doručí sa so žiadost'ou na vyvesenie :
2. HomePro Správcovská s.r.o., Hálková 392/?A, 831 03 Bratislava

Na vedomie (nemá účinky doručenia) :
3. Ing. Mariana Vašková, Bazovského 15, 841 0l Bratislava

Na vedomie MČ:
1 . starostka MČ BA Karlova Ves
2. spis 2x
3.a/a

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie sa doničuje 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: ž @ f7 Zúl[o
Pečiatka a podpis:

:«stská-čast' Bm?? ?
a-kWhnie územnáío ěgonma

a stavebného pmaíai
Náín. sv. Franuk» l
84=2 62 Bra€islaw 4

Dátum doručenia:

Pečiatka a podpis:
Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová 02/707 11317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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