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

č. KV/SU/21 46/201 9/22924/ZM V Bratislave dňa 09. decembra 2019

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad") podra § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o úzeínnom plánovaní a stavebnom poriadku,
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadvinosti na § 7a písrp. i) zákona č.
377/1990 Zb. ohlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, vznení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon o hlavnom meste?) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadváznosti 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?s,tavebnom poriadku
(stavebný zákon), v zínení neskorších predpisov, v nadv?osti na § 2 písm. e) zákona č. 41 6/2001
Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy n3 obce a na vyššie územné celky,
v znení neskorších predpisov a podra § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,spráyny poriadok"), na podklade vykonaného konania rozhodol
takto:

podl'a § 85 ods. (1) v spojení s §§ 81 a 82 stavebného zákona, v spojení s §§ 21 a 23
vyhlášky MŽP- SR č. 453/2000 Z.z., ktoro'u-sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
po vykonanom ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním,

povol'uje zmenu v užÍvanÍ

stavby: ,,Zmena spoloěného priestoru v bytovom dome na salón medicinálnej
(suchej) pedikúry, Jurigovo námestie č. l",

prestavebníŇca: spoločnost' SLOT'l', s.r.o., Viničná 685/4, 841 10 Bratislava 49, IČO
50 222 228,

na základe: návrhu zo dňa 07.08.20l9,

miesto stavby: na 1. nadzemnom podlaží v bytovom dome - so súpisným číslom budovy 436,
na Jurigovom námestí č. 1, 3, na pozemkoch registra CKN parciel č. 1161 a
1162 katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava (d'alej k.ú. Karlova Ves,
Bratislava), vchod č. l na pozemku registra CKN parcely č. 1162 k.ú. Karlova
Ves, Bratislava,

účel stavby: nebytový priestor pre obchod a služby,

popis zmeny: ide o zmenu v užívaní časti stavby bez stavebných úprav, spoločný nebytový
priestor pre mopedy a bicykle, v bytovom dome Jurigovo nárn. č. 1, sa zmení na
nebytový priestor pre obchod a služby (salón medicinálnej (suchej) pedikúry).
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Pre užívaníe ěasti stavby, ktorej sa zmena účelu týka, stanovuje stayebný úrad podl'a §
82 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Priestory sa budú užívat' v súlade s týmto rozhodnutím. Každú zmenu 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 nadobúdatel'ovi a pri
odstránení stavebnému úradu.

4. Počas prevádzkovania prÍestorov musia byt' dodržiaýané príslušné platné preďpisy, týkajúce sa
ochrany životnéhó prostredia, zdravia rudí bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

Kolaudaěné rozhodnutie je zároveň vzmysie § .82 ods. 5 stavebného zákona
osveděením, že gtavba je spósobilá na prevádzku.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

ODÓVODNENIE

Stavebník - spoločnost' SLOTT, s.r.o., Viničná 685/4, 841 10 Bratislava 49, IČO
50 222 228, podal dňa 07.08.2019 na tunajší stavebný úrad, žiadost' o zmenu v užívaní spojenú
s kolaudačným konaním, na čast' stavby:

,,Zmena spoločného priestoru v bytovom dome na salón medicinálnej (suchej) pedikúry,
Jurigovo námestie ě. 1?,

miesto stavby - na 1. nadzemnom podlaží v bytovom dome - so súpisným číslom budovy 436, na
Jurigovom námestí č. 1, 3, na pozemkoch registra CKN parciel č. 1161 a 1162 k.ú. Karlova Ves,
Bratislava, vchod č. 1, na pozemku registra CKN parcely č. 1162 k.ú. Karlova Ves, Bratislava.

Zmenou v užívaní časti stavby, bez stavebných úprav, sa spoločný nebytový priestor pre
mopedy a bicykle, v bytovom dome Jurigovo nám. č. 1, zmení na nebytový priestor pre obchod
a služby (salón medicinálnej (suchej) pedikúry).

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

Vlastníkmi nebytového priestom - na 1. nadzemnom podlaží v bytovom dome so súpisným
číslom budovy 436, na Jurigovom náínestí č. 1, 3, na pozemkoch registra CKN parciel č. 1161 a
1162 k.ú. Karlova Ves, Bratislaya, vchod č. 1, na pozeínku registra CKN parcely č. 1162 k.ú.
Karlova Ves, Bratislava, sú podra listu vlastníctva č. 3229, vlastníci bytov a nebytových priestorov
bytov bytového domu, s ktorými stavebník uzatvoril Nájomnú zmluvu dňa 20.03 .2019.

Pre účely vyriešenia statickej dopravy uzatvoril stavebník s prenajímaterom - Allianz-
Slovenská poist'ovňa a.s., Zmluvu o nájme č. 147470619, na dobu neurčitú, zo dňa 28.05.2019,
z ktorej vyplýva prenájom parkovacieho miesta č. 14 pre stavebníka.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zínene vužívaní časti stavby spojené s
kolaudačným konaním (d'alej len ,,konanie?).

Stavebný úrad oznámil listom č. KV/SU/2146/2019/1731 l/ZM zo dňa 16.lO.20l9 začatie
konania, dotknutým orgánom a znárnym účastníkom konania a súčasne nariadil na prerokovanie
návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním, ktoré sa konalo dňa 19. novembra
2019. Z ústneho pojednávania bol spísaný protokol.

Účastníci kolaudačného konania adotknuté orgány zaujali kvydaniu kolaudačného
rozhodnutia súhlasné záv'?é stanoviská, a to nasledovne:
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HaZÚ hl. m. SRBratislavy zápisom súhlasného stanoviska do kolaudačného protokolu dňa
19.1l.2019, RÚVZ Bratislava hlavné mesto stanoviskom č. HŽP/16434/2019 zo dňa 20.11.2019,
Inšpektorát práce Br-atislava stanoviskom č. IBA- ?46-40-2.2/ZS-C22,23-19 zo dňa 20.11.20l9.

V konaní boli predložené nasledovné doklady:
kópia katastrálnej mapy, list vlastníctva č. 3229, dokumentácia skutočného vyhotovenia, riešenió
protipožiarnej bezpečnosti, nájoínná zmluva zo dňa 20.03.20l9, správa o odbornej prehliadke
aodbornej skúške elektrického zariadenia, zmluva onájme č. 147470619 - riešenie statickej
dopravy, doklad o uhradení správneho poriadku, výpis z Obchódného registra pre stavebníka.

Stavbu možno užívat' len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí.
Užívaním stavby nebude ohrozený život, bezpečnost' a zdravie osób, ani životné prostredie.
V konaní stavebný úrad preskúmal žiadost' a priložené doklady v zmysle ustanovení §§ 85,

81, 8$a, a 81b stavebného zákona, pričom zistil, že povolením užívania 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.

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 sárň 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 moié preskúmat' súdom podra príslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku.

Dana Č'ahojoo
starostka

Príloha:

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

Rozhodnutie sa doručí:

I.
1.
2.

'Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
stavebník: spoločnost' SLOTT, s.r.o.,-Viničná 685/4, 841 10 Bratislava 49, IČ0 50 222 228,
Právnickým alebo fýzickým osobám, ktorých vlastriícke alebo iné práva k stavbe so súpisným
číslom 436, na Jurigovom náínestí č. 1, 3 - podra LV č. 3229 a k ppzemkom registra CKN
parciel č. 1161 a 1 '162 k.ú. Karlova Ves, Bratislava - podra LV č. 3229, móžu byt' konaním
priamo dotknuté, ktorých v konaní zastupuje správca bytového domu - spoločnost' Karloveská
realizačná spoločnost', s.r.o., Matejkova 20,- 841 05 Bratislava 4, IČO: 36 696 583
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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
Inšpektor4t práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 3
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom

3.
4.

III. Na vedomie:
1. MČ Bratislava - Karlova Ves - starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2x

IV. Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):
1. stavebník: spoločnost' SLOTT, s.r.'o., Viniěná 685/4, 841 10 Bratislava 49, IČ0 50 222 228,
2. Právnickým alebo fyzickým osobáín, ktorých vlastnícke alebo iné práva k stavbe so súpisným

číslom 436, na Jurigovom nárnestí č. 1, 3 - podra LV č. 3229 a k pozemkom registra CKN
parciel č. 1161 a í 162 k.ú. Karlova Ves, Bratislava - podra LV č. .3229, móžu byt' konaním
priamo dotknuté, ktorých v konaní zastupuje správca bytoyého domu-7 spoločnost' Karloveská
realizačná spoločnost', s.r.o., Matejkova 20, '841 05 Bratislava 4, IČO: 36 696 583

Vybavuje: Ing. Majerníková

Verejná vyhláška

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

15 deň vyvesenia je dňom domčenia tohto rozhodnutia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

145 4s's5
A:ilESaí'!'=??? URAaU I'jlESTSKEJ CAS'

»pari':;i.tsyiíx-KAFILOVA
NAíaí/I. Sv. FRANTlšKí
842 82 BRATlSlA'

ĚO.
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Dátum doruČenia:

{q,,{t,m?}
Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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