
@ V VMESTSKA ČÁSŤ BRATISLAVÁ KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Číslo : KV/SU/21 10/201 7/13555/ZK Bratislava 24.07.2017

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 nadváznosti 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 § l 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 nadvčnosti 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 neskoršfch predpisov, posúdila návrh apodra
§ 82 ods.l a 4. stavebného zákona v spojení s § 85 stavebného zákona

povol'uje užívanie stavby

,, Veterinárna klinika AHAVET ? - nebytový priestor č. 22 v časti prízemných priestoroch bytového domu
ul. E. Fullu č.7, Bratislava, Karlova Ves, súp. č. 3112, parc.č. 1669/176, 517, vk. ú. Karlova Ves
Bratislava, po vykonanej zmene účelu užívania priestoru ktoíý póvodne slúžil ako reštaurácia.

žiadatel' :

MVDr. Jozef Talajka, ul. Bilíková č.l,841 0l Bratislava

názov a miesto stavby :
zmena účelu užívania časti stavby nebytový priestor č. 22 včasti prízemných priestoroch
bytového domu ul. L'. Fullu č.7, Bratislava, Karlova Ves, súp. č. 3112, parc.č. 1669/176, 517
v k. ú. Karlova Ves, Bratislava

stručný popis stavby :
Predmetom zmeny účelu využitia je póvodný priestor reštaurácie a jeho zmena na nový účel Veterinárna
klinika AHAVET. Riešený priestor je v rozsahu miestností: Ol - čakáreň, 02 - ambulancia, 03 - miestnost'
upratovačky, 04 - WC, 05 - Diagnostika, 06 - preberanie pacientov, 07 - ošetrovňa, 08 - diagnostika, 09 -
chodba, 10 - dezinfekcia, ll- zákrokovňa, 12 - šatňa, 13 - kancelária, s celkovou úžitkovou plochou 156,36
m". Stavebné úpravy boli zrealizované na základe súhlasu k ohláseniu č. KV/SU/2100/2016/16796/ZK zo
dňa 28.09.20l6. Vstup do veterinárnej kliniky je zo strany ul. 'l'.Fullu. Projektovú dokumentáciu spracovala
Ing. arch. Erika Tóthová v 05/2016. Statická doprava v počte 2 miesta pre potreby kliniky bude
zabezpečená v čase od 8.00 do 15.00 hod. na pril'ahlom parkovisku v zmysle projektu posúdenia statickej
dopravy, ktoré spracovala Ing. Soňa Ridillová, autorizovaný stavebný iížinier pre komplexné
architektonické a inžinierske stavby v 04/2017.

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

stavba bude užívanl4 na ú5el, pre ktorý bola povolená
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 osób ako aj požiarna bezpečnost'
udržiavat' stavbu v dobrom stavebno-technickom stave
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počas celej životnosti stavby uchovávat' projektovú dokumentáciu stavby
stavba sa móže začat' užívat' na uvedený účel až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,
právoplatnost' potvrdí stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia
pre potreby navrhovanej prevádzky sú postačujúce dve parkovacie miesta, ktoré budú vyhradené na.u 'V'y'l

MČjestvujúcom parkovisku ul. E. Fullu v čase od 8.00-15.00 hod. v zmysle vyjadrenia MČ Bratislava
Karlova Ves, odd. dopravy ku kolaudácii uvedenej stavby.

Pri miestnom zist'ovaní a kolaudačnom konaní na stavbe neboli zistené žiadne vady a nedorobky, stavebné
úpravy boli realizované podra predloženej projektovej dokumentácie spracovanej Ing. arch. Erikou
Tóthovou v 05/2016, na základe súhlasu stavebného úradu k Ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích
prác č. KV/SU/2100/2016/16796/ZK zo dňa 28.09.2016. Spevnená plocha pred hlavným vstupom bude
upravená do termínu začatia užívania, odvodňovací žrab bude prekiytý, na tieto úpravy sa nevyžadovalo
osobitné konanie.

Ku stavbe sa vyjadrili:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava stanoviskom pod č. : HZZ/12882/2017 zo dňa
14.07.20l7

Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy stanoviskom pod č. KRHZ-BA-HZťJB6-
2444/2017-001 zo dňa 21.07.2017

Inšpektorát práce Bratislava závázným stanoviskom pred konaním pod č.: 201 7/2880 zo dňa
30.06.20l7
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Stanoviská dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné, s vydaním užívacieho povolenia súhlasia.

Odóvodnenie:

Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom pojednávarí spojenom s miestnym zist'ovaním, ktoré sa
uskutočnilo dňa 14.07.20l7. Na miestnom zist'ovaní bolo zistené, že priestory veterinárnej kliniky sú
zrealizované podra predloženej projektovej dokumentácie, v prípade, že žiadater uvažuje s umiestnením
RTG prístroja na pracovisku, je potrebné vyžiadat' si súhlasy apovolenia príslušných orgánov
v samostatných konaniach. V konaní neboli doručené stavebnému úradu žiadne námietky a pripomienky
účastníkov konania.

K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie stavebník predložil projekt skutočného vyhotovenia stavby, LV č.2808
aKKM, stanovisko HaZU hl. m. SR BA zo dňa 30.Ol.2017, závÝné stanovisko R'[?JVZ BA zo dňa
15.07.20l6, Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia zo dňa 29.5.20l7,
Protokol o kusovej skúške čiastočne 'ffpovo skúšaného rozvádzača zo dňa 22.6.20l7, protokol o vykonaní
skúšky tesnosti na kanalizačnom potrubí avodovodnom potrubí, Protokol o vykonaní skúšky systému
ústredného vykurovania, ako aj doklady ooverení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty
avyhlásenia o zhode. Predložené doklady preukazujú že zariadenia sú schopné bezpečnej prevádzky.
V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podra dokumentácie predloženej v konaní. Užívaním stavby
nebude ohrozený život a zdravie osób 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 doručenia, v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku. Ak tunajší
stavebný úrad sám nerozhodne o odvolanf, rozhodne o odvolaní Okresný úrad v Bratislave, odbor výstavby
a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je možné preskúmat' súdom podra príslušných
ustanovení Správneho súdneho poriadku.
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Doručí sa :

- účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1 . MVDr. Jozef Talajka, ul. Bilíková č. 1, 841 0l Bratislava
2. vlastníci bytového domu ul. L'. Fullu č.7, LV č. 2808, súp. č. 3112, parc. č. 1669/176, 1 669/5 17

k.ú. Karlova Ves

- 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. MVDr. Jozef Talajka, ul. Bilíková č. 1, 841 0l Bratislava

Na vedomie:
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 avyvesí 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.

Dátumvyvesenia: h-12044-
Pečiatka a podpis:

.í&':i'%ÍÁ€'?' mm
'..AeSt8ká ča'Sť 81odde!enie územném konania

ia 'stavebného pOlladkM
'Nám-. sv.-Františka 8
842 a62- Bratislava 4

Dátum doručenia: '3 - 8 - 2C' 4 1
Pečiatka a podpis :

íviestská čast'
ÍJ((?a

Bratislava - r? !/es
oddelenie územnéhó konanía

a stavebného poriadku
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava 4

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

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