
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

č. 6118/35984/20 17/STNKil-K/138 v Bratislave, difa 14.08.201 7 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa § 117 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm.i) zákona č. 377/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďa lej len „zákon o hlavnom meste") a čl.67 štatútu hlavného 
mesta Bratislavy, v nadväznosti 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 nadväznosti na § 2 písm.e) zákona č.416/2001 Z.z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov, v zmysle § 46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona 
o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania podľa§ 82 ods. 1, 2 s použitím§ 85 ods. 1 stavebného zákona 
ako aj podľa § 23 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa príslušných ustanovení správneho poriadku 

povoľuje zmenu v užívaní 

časti stavby: Nebytový priestor č. 12-NP61, Nebytový priestor č. 12-NP62, polyfunkčný dom FC I/1-
1/2 (ďalej len „stavba") 

miesto: Zámocká ul. č. 36 v Bratislave, 
stavba súp. č . 7013, na pozemku reg. „C" pare. č. 835/3,23,37 v k.ú. Staré Mesto 

navrhovateľ: Trade Trans Invest a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 

pôvodný účel: nebytový priestor 

nový účel: bývanie - 2 bytové jednotky 

Pre užívanie stavby sa podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určujú tieto podmienky: 

1. Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím až po nadobudnutí právoplatnosti tohto 
rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší stavebný úrad. 

2. Stavba sa povoľuje na trvalé užívanie. 
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania. 

Pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdáva novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu. 
4. Vlastník stavby je povinný udržiavať ju v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo 

požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čo najviac predÍžila jej 
užívateľnosť. 

Účastníci konania nevzniesli v konaní námietky. 

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších 
predpisov zaplatený poplatok v hodnote 30,00 EUR. 

ODÔVODNENIE 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, stavebný úrad, obdržal dňa 03.02.2017 žiadosť navrhovateľa 
spoločnosti Ing. Július Olšiak, CSc. - EKOSOFTCENTRUM, Sabinovská 1 O, 821 02 Bratislava, v zastúpení 
navrhovateľa spo ločnosti Trade Trans Invest a.s„ Lazaretská 23, 81 1 09 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutia 
o zmene účelu využitia časti stavby „Nebytový priestor č. 12-NP61 , Nebytový priestor č. 12-NP62, polyfunkčný 



dom FC 1/1-1/2", povolenej a užívanej ako nebytové priestory, na bývanie - 2 bytové jednotky, miesto stavby 
Zámocká 36, stavba súp. č. 7013, na pozemku reg. „C" pare. č. 835/3,23,37 v k.ú . Staré Mesto. 

D11om podania žiadosti podľa § 80 s použitím § 85 ods. 1 stavebného zákona bolo začaté kolaudačné 
konanie, ktoré bolo oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. 6118/15264/2017/STA/Kil 
zo dňa 03.04.2017. Týmto listom bol zároveň určený termín ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním. 

Stavebný úrad návrh preskúmal pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 09.05.2017, pri 
ktorom zistil, že zmenou v užívaní nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené 
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia sa kladne vyjadrili: 

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-2653/2017-
001 zo d11a 31.07.2017 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, záväzné stanovisko č. HžP/8610/2017 zo di1a 
10.05.2017 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-20 17/10286-2/33769/MIC zo dňa 
09.05.2017 

Vzhľadom k tomu, že stavebník splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia o zmene účelu užívania stavby, 
kde užívaním stavby nebude ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a nebude ohrozené životné prostredie, 
rozhodol tunaj ší stavební úrad tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č.3, 814 21 
Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova č. 46, 
832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov. 

Doručí sa: 
Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 

26 ods.2 zákona č.7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov. 
§ 61 ods.4 stavebného zákona - pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť 

rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí 
stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho 
pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. §-u 61 
stavebného zákona. 

§ 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku - doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď 
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Doručenie verejnou 
vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný dei1 
tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, 
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie 
týka. 

Miestom obvyklým je úradná tabuľa na internetovej stránke: www.staremesto.sk 

Zverej nen ie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialen ie diía doručenia. 
Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie stanovenej lehoty zverejnenia. 
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Doručí sa: 
- účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 

1. Ing. Július Olšiak, CSc. - EKOSOFTCENTRUM, Sabinovská 1 O, 821 02 Bratislava 
v zastúpení navrhovateľa spoločnosti Trade Trans Invest a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 

2. vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a stavieb) v rozsahu: 
Parcely registra „C" v k.ú . Staré Mesto: 

835/3,23,37 
Stavby v k.ú. Staré Mesto: 

polyfunkčný dom FC 1/1-1/2 súp.č. 7013 (Zámocká 36 v Bratislave) 

- na vedomie: 
3. Ing. Július Olšiak, CSc. -EKOSOFTCENTRUM, Sabinovská 1 O, 821 02 Bratislava 
4. Trade Trans Invest a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 

- dotknutým orgánom (na vedomie): 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 
6. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 O 1 Bratislava 1 
7. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
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