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

Váš list; zo dňa '?našečíslo
KV/SU/159/2017/20607/ZK

vybavuje/tel. číslo
Ing.Klaučová/70711317

?Bratislava
21.l1.2017

Oznámenie

o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

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.377/1990 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 obce a na vyššie územné celky v znenf neskorších predpisov, preskúmala podanie
žiadatel'a o zmenu účelu užívania a v súlade s § 80 v spojení s § 85 stavebného zákona

nariad'uje

opredloženom návrhu ústne pojednávanie spojené smiestnym zist'ovaním na deň 09.01.2018
o lOoo hod. na mieste stavby, nebytový priestor ě.12-1, v bytovom dome ul. Majerníková 19,
1 . nadzemné podlažie, na pozemku parc. č. 1651/3, k.ú. Karlova Ves

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

žiadatel' :

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

struěný 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. Riešený priestor je v
rozsahu miestností : výdajňa zmrzliny, hygienické zázemie, kuchyňa, sklad. Priestor terasy užívaný
ako vonkajšie sedenie nie je predmetom posúdenia, bude riešený v samostatnom konaní.

Stavebník spoločnost' Espere s.r.o., Majerníková 17, 841 05 Bratislava, zastúpená
Advokátskou kanceláriou Mgr. Rastislav Munk, PhD. so sídlom Podpriehradná 3, 821 07 Bratislava,
podal dňa 15.2.2016 na tunajšom úrade žiadost' o zmenu účelu užívania 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. Pretože predložená žiadost' spolu s prílohami
neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby tunajší stavebný úrad vyzval
stavebníka na doplnenie podania a konanie premšil. Písomnosťou č. KV/SU/159/2017/12508/ZK zo
dňa 30.06.2017, v súlade s ustanovením § 98 stavebného zákona, oznámil orgán ŠSD výkon štátneho
stavebného dohradu. Orgán ŠSD zistil, že stavba - nebytový priestor č.12 -1 v bytovom dome sa už
užíva na účel zmrzlinárne, t.j. v rozpore s kolaudačným rozhodnutím stavby. Stavebník bol vyzvaný
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na predloženie kompletných podkladov, ktoré budú predmetom posúdenia stavebného úradu podra
ustanovenia § 85 stavebného zákona (konanie o zmene účelu užívania). Stavebník doplnil potrebné
podklady do podaterne stavebného úradu dňa 17. 10.2017.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut' pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade
(úradné dni sú v pondelok a v stredu od 8.00-12.00 hod. a od 13 .00-17.00 hod.).

Účastníci konania a dotknuté orgány sa upozorňujú podl'a § 80 ods. 2 stavebného zákona, že svoje
námietky a stanoviská ím»žu uplatnit' najneskór pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa niektorý zú«:astníkov konania nechá vkonaní zastupovat', musí jeho zástu'pca predložit'
písomné plnomocenstvo toho účastníka, ktorý sa dal zastupovat'.
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- účastníkom konania:

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,
vlastníci bytového domu, súp. číslo stavby 3443 na pozemku parc. č. 1651/3, k.ú. Karlova Ves,
ul. Majerníková 19, 841 05 Bratislava - verejnou vyhláškou

2.

- 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:
1. starostka MČ BA Karlova Ves
2. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Oddelenie dopravy a ŽP
3. spis2x
4. a/a

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie sa domčuje 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 doručenia rozhodnutia. Súčasne sa zverejní na internetovej
stránke: www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia: ?9, :f (:, ,;/ ???
Pečiatka a podpis:

Mestská
7 ;a %í@@ůddel6í'.

hr??
'eyíe územného konania
a.s;vebného poňsmku
Ná.m. sv. FranUška 8
842 62 sra«isíava 4

Dátum doruěenia: ]:5 ]/2, 7,.ý- %.Z- Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:
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