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

č. KV/SÚ/1381/2020/8183/ZM V Bratislave dňa 04. mája 2020

J'

ROZHODNUTIE

t

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad") podra § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadv?osti 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") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadv?osti na §
l písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnei zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v nadv?osti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie úzeínné celky,
v znení neskorších predpisov a podra § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok"), na podklade vykonaného konania rozhodol
takto:

k

podra § 85 ods. (l) a ods. (2), v spojení s §§ 81 a 82 stavebného zákona, v spojení s §§ 21 a
23 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona, po vykonanom ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zist'ovaním,

povol'uje zmenu v uŽÍvanÍ

stavby: ,,Starostlivost' o l'udské telo, Pribišova ul. É. 4':

pre stavebníka: Mgr. Zuzana Michaličkpvá, Lotyšská 24, 821 06 Bratislava 2, IČO: 51 225
948,

na záklgde: návrhu zo dňa 30.01.2020,

miesto stavby: na 1. nadzemnom podlažť v bytovom dome - so súpisným číslom budovy
3083, Pribišova ul. č. 4, na pozemku registra CKN parcely č. 1669/107
katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava (d'alej k.ú. Karlova Ves,
Bratislava),

úěel stavby: nebytový priestor pre obchod aslužby - starostlivost' orudské telo
(kozmetické, kadernícke, masážne služby a poskytovanie manikúry, pedikúry),
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popis zmeny: ide o zmenu v užívaní časti stavby bytového domu, so stavebnými úpravami,
ktorými sa podstatne nemení vzhrad stavby a nezasahuje sa do nosných
konštrukcií stavby, kde sa zmenia póvodné miestnosti obchodu s hračkami,
papiernictvo, železiarstvo a krúčová služba - o výmere 70,00 m2,a na priestor
pre obchod a služby - starostlivost' o l'udské telo (kozmetické, kadernícke,
masážne služby a poskytovanie manikúry, pedikúry),

popis stavebných úprav:
Pre prispósobenie priestom na navrhovaný účel užívania budú zrealizované stavebné úpravy - beié
udržiavacie práce, v nasledovnom rozsahu:

výmena obkladov,
výmena podláh,
mal'ovanie stien,
napojenie ďvoch nových umývadiel na existujúce rozvody vodovodu a kanalizácie.

Pre prispósobenie priestom na navrhovaný účel užívania - poskytovanie služieb pre starostlivost'
o rudské telo, sa účel jednotlivých miestností mení nasledovne:
- póvodná miestnost' predajne o výmere 23,61 m2 - sa zínení na miestnost' pre manikúru

a pedikúm,
p6vodná miestnost' d'alšej predajne o výmere 19,71 m2 - sa zínení na miestnost' pre kozrnetiku,
p6vodná miestnost' chodby o výmere 4,Ol m2 - ostáva nad'alej chodbou,
póvodná miestnost' ďalšej chodby o výmere 8,29 m2 - ostáva nad'alej chodbou,
póvodná miestnost' WC a kúpel'ne o výmere 2,24 m2 - ostáva nad'alej WC a kúperňou.

Uvedené stavebné úpravy boli povolené spolu s oznámením o začatí konania o zmene v
užívaní časti stavby, spojenej so zmenou ěasti stavby spočívajúcou v stavebných úpravách,
ktorými sa podstatne nemení vzhl'ad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcii stavby, č.
ě. KV/SU/1381/2020/5223/ZM zo dňa 17.02.2020.

J alt;-

Pre užívanie časti stavby, ktorej sa zmena úěelu týka, stanovuje stavebný úrad podl'a §
82 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Priestory sa budú užívat' v súlade s týmto rozhodnutím. Každú zrnenu voči tomuto rozhodnutiu
treba vopred odsúhlasit' príslušným stavebným úradom.

2. Priestory sa budú užívat' na nový účel až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávat' po celý
čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdaterovi a pri
odstránení stavebnému úradu.

4. Počas prevádzkovania priestorov musia byt' dodržiavané príslušné platné predpisy, týkajúce sa
ochrany životného prostredia, zdravia rudí bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

Kolaudačné rozhodnutie je zároveň vzmysle § 82 ods. 5 stavebného, zákona
osvedčením, že stavba je sposobilá na prevádzku.

V konaní neboli vznesené námietky úěastníkov konania.
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ODÓVODNENIE

Stavebníčka - Mgr. Zuzana Michaličková, Lotyšská 24, 821 06 Bratislava 2, IČO:
51 225 948, podala dňa 30.01.2020 na tunajší stavebný úrad, žiadost' o povolenie zmeny v užívaní
časti stavby, ktorá je spojená so zmenou časti stavby s názvom:

,,Starostlivost' o l'udské telo, Pribišova ul. č. 4",
miesto stavby - na 1. nadzemnom podlaží v bytovom dome so súpisným číslom budovy 3083,
Pribišova ul. č. 4, na pozemku regi,stra CKN parcely č. 1 669/107 k.ú. Karlova Ves, Bratislava.

Zmenou vužívaní časti stavby bytového domu, so stavebnými úpravami, ktorými asa
podstatne nemení vzhrad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, sa zínenia póvodné
miestnosti obchodu s hračkami, papiérnictvo, železiarstvo a krúčová služba, na priestor pre obchod
aslužby - vsúvislosti sposkytovaním služieb pre starostlivost' orudské telo (kozmetické,
kadernícke, masáie služby, poskytovanie manikúry, pedikúry).

Stavebník zaplatil správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch,
v znení neskorších predpisov.

Vlastníkmi nebytových priestorov - miestností na 1. nadzemnom podlaží v bytovom dome
so súpisným číslom budovy 3083, Pribišova ul. č. 4, sú podl'a LV č. 3470 právnické a fyzické
osoby, ktorých v konaní zastupuje Spoločenstvo vlastníkov bytov Pribišova 4, Pribišova ul. č. 4,
84105 Bratislava 4, IČO: 30 797 721, zastúpené predsedníčkou spoločenstva - Ing. Dagmar
Chocholouškovou, predseda, Pribišova ul. č. 4, 84105 Bratislava 4, sktorými stavebníčka
uzatvorila ,, Zmluvu o nájme nebytových priestorov Pribišova 4, Bratislava" dňa 23 .lO.2019.

Stavebný úrad oznámil listom č. KV/SU/1381/2020/5223/ZM zo dňa 17.02.2020 začatie
konania, dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadil na prerokovanie
návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním, ktoré sa malo konat' dňa 20. marca
2020. Z dóvodu vypuknutia pandémie koronavímsu COVID-19 bolo predmetné ústne konanie
zrušen4. Na základe zlepšenej pandemickej situácie stavebný úrad listom č.
KV/SU/1381/2020/5223/ZM zo dňa 01.04.2020 opátovne nariadil na prerokovanie náwhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním, ktoré sa konalo dňa 30. apríla 2020. Z ústneho
pojednávania bol spísaný protokol.

Stavebné úpravy boli povolené spolu s oznámením č. KV/SU/1381/2020/5223/ZM zo dňa
17.02.2020 o začatí konania C) zmeneí-užívaní časti stavby, spojenej so zmenou časti s'eby
spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemeni vzhrad stavby a nezasahuje sa
do nosných konštrukcii stavby.

Účastníci kolaudačného konania adotknuté orgány zaujali kvydaniu kolaudačného
rozhodnutia súhlasné záv?é stanoviská, a to nasledovne:
HaZÚ hl. m. SRBratislavy zápisom súhlasného stanoviska do kolaudačného protokolu dňa
30.04.2020, RÚVZ Bratislava hlavné mesto stanoviskom č. HZP/4876/2020 zo dňa 23.03.2020,
Inšpektorát práce Bratislava stanoviskom č. IBA-29-23-2. 1/ZS-C22,23-20 zo dňa 28.04.2020.

V konaní boli predložené nasledovné doklady;
kópia katastrálnej mapy, listy vlastníctva č. 3470, 4362, Zmluva o nájme nebytových priestorov
Pribišova 4, Bratislava, dokumentácia skutočného vyhotovenia, riešenie protipoži:at?ej bezpečnosti,
súhlasné stanovisko dotknutého orgánu - HaZÚ hl. m. SR Bratislavy, správa o periodickej odbornej
prehliadke aodbornej skúške elektrického zariadenia, zápis ztlakovej a tesnostnej skúšky
vnútorného vodovodu teplej a studenej vody a kanalizácie, doklad o uhradení správneho poriadku,
výpočet statickej dopravy, výpis zo Živnostenského registra stavebníka.

Stavbu moio užívat' len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí.
Užívaním stavby nebude omozený život, bezpečnost' a zdravie os6b, ani ži'votné prostredie.
V konaní stavebný úrad preskúmal žiadost' a priložené doklady v zmysle ustanovení §§ 85,

81, 81a, a 81b stavebného zákona, pričom zistil, že povolením užívaniá predmetnej časti stavby
nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva aprávom chránené záujmy
dotknutých účastníkov konania.

V konaní neboli vznesené náínietky účastníkov konania.
Na základe uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výroková čast' tohto

rozhodnutia.
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Pouěenie

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 sárn 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 nadóbudne
právoplatnost', je moié preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku.

=-;l':@'
Dana Čahojová

starostka

Príloha:

dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, overená stavebným úradom vlcolaudačnom
konaní (stavebník prevezme osobne v stránkové dni)

Rozhodnutie sa doriÍčí:
-?. i

I.
1.
2.

Úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
stavebník: Mgr. Zuzana Michaličková, Lotyšská 24, 821 06 Bratislava 2, IČO: 51 225 948
Právnickým alebo fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné p'ráva k stavbe so súpisným
číslom 3083, na Pribišovej ul. č. 4 - podra LV č. 3470 a k pozemku registra CKN parcely č.
1 669/ 107 k.ú. Karlova Ves, Bratislava - podra LV č. 4362, móžu byt' konaním priamo dotknuté,
ktoíých v konaní zastupuje Spoločenstvo vlastníkov bytov Pribišova 4, Pribišova ul. č. 4, 84105
Bratislava 4, IČO: 30797721, zastúpené predsedníčkou spoločenstva - Ing. Dagmar
Chocholoušková, predseda, Pribišova ul. č. 4,841 05 Bratislava 4

II. Na vedomie:

1. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 3
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúperié primátorom

3.
4.

III. Na vedomie (nemá účinky doruěenia):
1. stavebník: Mgr. Zuzana MÍchaličková, 'Loty"šská 24, 821 06 Bratislava 2, IČO: 51 225 948
2. Ing. Dagmar Chocholoušková, predseda, Pribišova ul. č. 4, 84105 Bratislava 4 - predsedníčka

Spoločenstva vlastníkov bytov Pribišova 4, Pribišova ul. č. 4, 84105 Bratislava 4, IČO:
30 797 721, so žiadost'ou o vyvesenie v bytovom dome
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IV. Na vedomie:
1. MČ Bratislava - Karlova Ves - starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2x

Vybavuje: Ing. Majerníková

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli mestskej časti Braíislava-Karlova Ves.

15 deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:
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Dátum zvesenia:
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