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MESTSKA ČÁSŤ BRATISLÁVA - KARLOVÁ VES

Nám. sv. Františka ě. 8, 842 62 B r a t i s l a v a 4

Č?".j.:KV/SU/51/2019/14775/MZ Bratislava 04.09.20l9

Rozhodnutie

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad podra § 117 ods. l
zák. č. 50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení
neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon?) v nadváznosti na § 7a písm. i) zák. 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 nadváznosti na § l písm.
c) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a doplnení zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znenf neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3
zákona o hlavnom meste (d'alej len ,,stavebný úrad?),

vkonaní ozmene vužívaní časti dokončenej stavby bytového domu súp. č. 3444 na
Majerníkovej ul. 15 v Bratislave na pozernku register ,,C" parc. č. 1 633/2 kat. ú. Karlova Ves,
a to nebytového priestoru 12 č. PP2 na 1. p., spojenom so zmenou tejto časti domu,
spočívajúcou vstavebných úpravách uvedeného nebytového priestoru, preskúmala podra
ustanovenia § 81 vnadváznosti na ustanovenie § 85 ods. 2 stavebného zákona návrh na
povolenie zmeny v užívaní uvedeného nebytového priestoru, ktorý podala dňa 18. 12.2018

v zastúpení navrhovaterky - Mgr. Alena Spálová, bytom Majerníkova 17, 841 05
Bratislava (d'alej len ,,nawhovaterka") Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk,
advokát, PhD. Podpriehradná 3, 821 07 Bratislava (d'alej len ,,splnomocnený zástupca?)
vo vlastníctve navrhovatel'ky, ktoré bolo preukázané výpisom z LV č. 3933 KN

a na základe tohto preskúmania stavebný úrad podra ustanovenia § 82 vo vázbe na ustanovenie
§ 85 ods. 2 stavebného zákona a § 23 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona v spojitosti s ustanoveniami § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.
osprávnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny
poriadok?)

povol'uje užívanieV?

nebytového priestoru druh 12 ě. PP2 na 1. p. bytového domu súp. ě. 3444 na Majerníkovej
ul. č. 15 v Bratislave na pozemku register ,,c? parC. č. 1633/2 kat. ú. Karlova Ves na nový
spósob užívania na účel

výrobne cukrárenských výrobkov

podl'a dokumentácie navrhovaného a na mieste zisteného skutkového stavu, overenej v tomto
konaní.

Pre užívanie uvedeného nebytového priestoru sa určujú podl'a § 82 ods. 2 stavebného
zákona tieto podmienky:

1. Vlastník je povinný dokumentáciu skutočného realizovania a určeného užívania
nebytového priestoru, overenú v tomto konaní, uchovávat' po ceAý čas jeho užívania;
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prizmene vlastníka ju odovzdá novému nadobúdaterovi apri odstránení stavby
stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona).

2. Vlastník je povinný súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím
stavebného úradu udržiavať nebytový priestor vdobrom stave tak, aby nevznikalo
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických nedostatkov, aby nedochádzalo kjeho
znehodnoteniu alebo ohrozeniu a- aby sa -čo najviac predÍžila jeho užívaternost' (§ 86
stavebného zákona).

3. Nebytový priestor možno užívat' len na účel určený v tomto rozhodnutí. Zmeny účelu
užívania, spočívajúce v zmene 3eho sp«"sobu užívania, jeho prevádzkového zariadenia,
v podstatnom rozšírení činností, ktoré by mohli ohrozit' život a zdravie rudí alebo životné
prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby (§ 85
stavebného zákona).

Odóvodnenie

Na tunajšiu mestskú casť bol dňa 18.l2.20l8 doručený návrh vo výroku uvedenej
nawhovaterky podaný jej splnomocneným zástupcom na povolenie zmeny v užívaní časti stavby
bytového domu identifikovanej vo výroku tohto rozhodnutia (d'alej len ,,nebytový priestor?).
Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o zmene v užívaní uvedeného nebytového priestoru
v intenciách § 85 stavebného zákona.
Preskúmaním návrhu a k nemu priloženej a doplnenej dokumentácie s vyznačením p8vodného
spósobu užívania na účel skladovania a dokumentácie navrhovaného sp8sobu užívania na účel
výroby cukrárenských výrobkov apopisu súvisiacich stavebných úprav, vrátane riešenia
protipožiarnej bezpečnosti, vypracovaného špecialistom požiarnej ochrany Ing. Jaroslavou
Fedurcovou v januári r. 2019 stavebný úrad zistil, že navrhovaná zmena v užívaní je spojená
so stavebnými úpravami predmetného nebytového priestoru. Dokumentácia navrhovaného
sp8sobu užívania obsahuje vo výkrese vyznačenie stavebných úprav, ktoré nezasahujú do
nosných konštrukcií stavby a ich opis spolu s opisom d'alších stavebných prác vrozsahu
spočívajúcom v oddelení priestoru 1.01 .B od priestoru l .OlA drevenou odnímaternou stenou, vo
vytvorenf uzatvoreného priestoru dvomi stenami zo sadrokartónu vedra WC, zriadení
klimatizácie, odhlučňujúceho kartónu na strope v priestoroch 1.02, odhlučnení podlahy gumenými
rohožami, výmene dlaždíc a vymarovaní stien. Uskutočnenie týchto stavebných úprav
a udržiavacích prác v súlade s predloženou dokumentáciou bolo preverené miestnym zist'ovaním
v predmetnom nebytovom priestore.

Z dóvodu, že požadovaná zmena v užívaní na účel výrobne cukrárenských výrobkov bola
spojená s uvedenými stavebnými zmenami, ktoré sú stavebnými úpravami, ktoré nezasiahli do
nosných konštrukcií stavby a nepochybne nemenia jej vzhrad, so zreterom na to boli v tomto
prípade splnené podmienky ustanovené v § 85 ods. 2 druhá veta stavebného zákona umožňujúce
ich prerokovanie v spojenom konaní o zmene v užívaní.

Vzačatom konaní bolo doplnené súhlasné stanovisko HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy
zo dňa Ol.03.20l9 č. HZťJPA3-2019/000551-002 kpredloženému projektu požiarnej ochrany,
súhlasné závázné stanovisko RÚVZ Bratislava hl. mesto zo dňa lO.04.20l9 č. HV/6947/2019,
protokol o odbornej skúške elektrozariadenia zo dňa 1l.09.20l8, projekt-dokumentácia
skutočného vyhotovenia - Elektroinštalácia - silnoprúd spracovaná oprávneným projektantom
05/2019, vrátane spósobu napojenia z elektrorozvádzača (hlavná rozvodná skriňa v spoločných
priestoroch) do predmetného priestoru, aj písomné vyjadrenie zástupcu nawhovaterky zo dňa
18.6.20l9 potvrdzujúce, že v rámci vykonávaných stavebných prác v predmetnom nebytovom
priestore nedošlo k zvýšeniu hodnoty ističa a vzhradom na to, že nedošlo k zmene, nebola
uzatvorená nová zmluva o pripojení so Západoslovenskou distribučnou a. s. Bratislava.

Po úplnom doplnení náwhu stavebný úrad listom č. KV/SU/51/2019/l 1904/MZ zo dňa
28.06.20l9 podra § 80 stavebného zákona oznámil navrhovaterke v zastúpení splnomocneného
zástupcu a ostatným účastníkom konania vymedzeným podl'a § 78 ods. l stavebného zákona -
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vlastníkom bytov anebytových priestorov vpredmetnom bytovom dome a tiež dotknutým
orgánom terrnín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zist'ovaním, ktoré sa uskutočnilo
dňa 16.07.20l9. O jeho výsledkoch bola spísaný protokol, z ktorého vyplýva, že sa vykonalo za
účasti zástupcov dotknutých orgánov, HaZU hl. mesta SR Bratislava, ktorý na mieste do
protokolu vyjadril súhlasné stanovisko z hradiska požiadaviek požiarnej ochrany bez pripomienok
a RUVZ Bratislava, ktorý vyjadril svoj súhlas bez pripomienok závázným stanoviskom č.
HV/11677/2019 zo dňa 22.07.20l9. Na ústnom pojednávaní bol prítomný aj zástupca správcu
bytového domu H-PROBYT, s. r. o. Bratislava. Stavebný úrad na mieste zistil, že požadované
stavebné úpravy boli uskutočnené podra predloženého projektu a sú dokončené. Stavebný úrad sa
zaoberal pripomienkou účastníkov konania, podanou písomne dňa 22.03.20l9 na stavebný úrad
vlastníkmi bytov vpredmetnom dome, Jurajom Vaculčíkom, Marošom Tóthom, Petrom
Klimčíkom Eliškou Madžovou a Simonou Frantovou, ktorí vyjadrili obavu, že pri realizácii
prívodu elektrickej energie bol natiahnutím elektrického vedenia zasiahnutý spoločný priestor,
a to bez súhlasu vlastníkov v d8sledku čoho by mohlo d53sť ku škodám na spoločnom majetku.
Požadovali preverenie súčasného stavu anápravu neoprávnených zásahov. Na podklade
odborného stanoviska projektanta elektroinštalácie bolo na mieste preverené a zistené, že v rámci
stavebných úprav elektroinštalácie bol pridaný prívodný kábel na p8vodný istič, z ktorého sa
odpojil kábel p«"vodný. Nový kábel je dlhší, výkonnejší s tým, že nedošlo k zmene výkonu ističa
nezvýšila sa hodnota ističa, nedošlo k zásahu do spoločných častí stavby. Uvedená obava nie je
opodstatnená, nevyžaduje sa náprava uvedením -do p«"vodného stavu-. Ďalej bol zistené, že
zklimatizácie osadenej pod olaiom je odvod kondenzu napojený na kanalizáciu. Zhradiska
dopravy nový účel užívania so zreterom na jeho charakter nemení nároky na parkovacie miesta
voči p8vodnému účelu užívania. Na podklade miestneho zisťovania uskutočneného dňa
17.07.2019 Inšpektorát práce Bratislava vzáváznom stanovisku zo dňa 17.07.20l9 č.
IPBA/IPBA ODD BOZP I/KON/2019/2796(2019/10521) vyjadril súhlas k požadovanej zmene
V uŽÍVanÍ.

Stavebný úrad v tomto konaní po preskúmaní predložených dokladov a zist'ovaním na
mieste v súčinnosti s dotknutými orgánmi zistil, že požadovaná zmena v užívaní predmetného
nebytového priestoru spojená so stavebnými úpravami podra dokumentácie overenej vtomto
konaní, t. j. zmena užívania z p8vodného spósobu užívania na skladovanie na nový účel užívania
určený vo výroku tohto rozhodnutia - výrobňa cukrárenských výrobkov nebude ohrozovat'
verejné záujmy, chránené osobitnými predpismi predovšetkým zhradiska ochrany života
a zdravia osób, životného prostredia, dopravy a bezpečnosti práce a technických zariadení.

Vzhradom na uvedené dí"vody stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku
tohto rozhodnutia.

Pouěenie :

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podra § 53 a 54 správneho poriadku právo
po«W odvolanie na tunajšom stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa
jeho oznámenia (doručenia).

Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní v zmysle podmienok podra § 57
ods. l správneho poriadku, rozhodne o odvolaní nadriadený správny orgán (Okresný úrad
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky).

Toto rozhodnutie je moié preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovenf Správneho
súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Správny poplatok podra Sadzobníka, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 30,- € bol uhradený dňa 15.l2.20l8

Doručí sa :

účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou. Vyvesí sa na dobu 15 dní
na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova -Ves, Nám. sv. Františka 8. Za deň
doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia. Zároveri sa toto oznámenie zverejňuje aj na stránke
www.karlovaves.sk.

Na vedomie:

- Mgr. Alena Spálová, Majerníkova 17, 841 05 Bratislava, navrhovaterka v zastúpení
Mgr. Rastislav Munk, PhD. Podpriehradná 3, 821 07 Bratislava

- H-PROBYT, s. r. o., Povraznícka 4, 81105 Bratislava, 821 04 Bratislava so žiadost'ou
o vyvesenie oznámenia v predmetnom bytovom dome na obvyklom mieste

- starostka mestskej časti
- mestská čast' spis stavebného úradu
- 2x archív

Dátum vyvesenia dňa

01,o7 bt7
Dátum doručenia dňa

.'lY. í:ít. :bíh
Dátum zvesenia
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