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

č . 3246/11463/2018/STA/Kam/K-31 v Bratislave, dňa 12.3.20 18 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratis lava-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 (ďalej 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 rozhodol takto: 

podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona a § 23 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje 

vlastníkovi: Mgr. Borisovi Kukumbergovi, PhD., Záhradná 67, Šenkvice, zmenu v užívaní časti stavby -
nebytového priestoru č. At.l v suteréne bytového domu na Bernolákovej 2, Bratis lava, nehnuteľnosť súp. č. 271 8 
na pozemku súp. č. 10357 k. ú. Staré Mesto, na byt, bez stavebných úprav. Zmena účelu sa povoľuje na dobu 
neurčitú. 

ODÔVODNENIE 

Vlastník: Mgr. Boris Kukumberg, PhD., Záhradná 67, Šenkvice, podal dňa 24.1.2018 na stavebný úrad žiadosť 
o vydanie rozhodnutia na zmenu v užívaní časti stavby - nebytového priestoru č. At.1 v suteréne bytového domu 
na Bernolákovej 2, Bratis lava, nehnuteľnosť súp. č. 27 18 na pozemku súp. č. 10357 k. ú. Staré Mesto, na byt, bez 
stavebných úprav. Pre konanie o zmene v užívaní stavby stavebný úrad urč i l primerane okruh účastníkov konania 
v zmysle § 78 ods. 1 stavebného zákona. Stavebný úrad na konaní (miestne zisťovanie spojené s ústnym 
pojednávaním) dňa 8.3.2018 zistil, že zmenou v užívaní nie sú ohrozené záujmy spo ločnosti, ani neprimerane 
obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

K zmene účelu využitia sa vyjadrili dotknuté orgány: 
• HaZÚ hl. m. SR Bratislavy, súhlasným stanoviskom do protokolu 
• IP Bratislava, oznámením č. 20 18/1615 zo dňa 8.2.20 18 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. SR, so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 

Bratislava, oznámením č. HŽP/86/2018 zo dňa 9.2.2018 

Doklady a stanoviská, ktoré žiadateľ predložil stavebnému úradu: 
• Výpis z katastra nehnuteľnosti, výpis z LV č. 6028 
• Kópia katastrálnej mapy 
• Posúdenie denného osvetlenia a preslnenia vypracované Ing. Oľgou Paradaiserovou. CSc., 20 .10.20 17 



Na základe týchto skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 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. 

Poplatok : 30 € zaplatené do pokladne MÚ 

Doručí sa: 

účastníci konania - verejnou vyhláškou: 
1. Mgr. Boris Kukumberg, PhD„ Záhradná 67, 900 81 Šenkvice 
2. Spoluvlastníci pozemku pare. č. l 0357 k. ú. Staré Mesto 

Na vedomie: 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. SR, so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 
Bratislava 

4. Krajský pamiatkový úrad, Lešková 17, 811 04 Bratislava 
5. IP, Za kasárňou 1, Bratislava 
6. HaZÚ hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava 
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