
Záznam č.: 

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

45/9957/2018/ST A/Kno-K/28 Bratislava 23.03.2018 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 
č. 5011976 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 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 (ďalej iba „stavebný úrad") preskúmal podľa § 85 a § 81 stavebného zákona žiadosť 
navrhovateľa, doručenú tunajšiemu úradu, o vydanie povolenia na zmenu v užívaní časti stavby. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad zastúpená 
starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste na základe tohto 
preskúmania podľa § 85 ods. 1 a § 82 stavebného zákona v nadväznosti na § 23 vyhlášky 
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s § 46 a podľa 
§ 47 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci 

stavby: bytový dom Dunajská 18 - Grosslingová 23, stavba súp. č. 231 O na pozemku pare. 
reg. C KN č. 8862 v k.ú. Staré Mesto, 

spoločných častí stavby bez samostatného záznamu na liste vlastníctva, identifikovaných 
v znaleckom posudku pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - predmetných nebytových 
priestorov (č. 004/2012, znalec Doc. Ing. Pavol Marton CSc.): 

l. Grôsslingová 23, spoločný priestor s plochou 3,79 m2 na prízemí, prístupný z pasáže domu 
(v znaleckom posudku N 12-22) 

2. Dunajská 18, spoločný priestor s plochou 6,2 m2 na prízemí, prístupný z pasáže domu 
(v znaleckom posudku N 12-23), 

3. Dunajská 18, spoločný priestor s plochou 59,70 m2 na 7. nadzem. podlaží (6. poschodí) 
domu (v znaleckom posudku N 12-24), 

povoľuje zmenu v užívaní týchto priestorov nasledovne: 

1. Stavebný úrad povoľuje samostatné užívanie spoločného priestoru pod č. 1 na účel 

nebytového priestoru (so samostatným vstupom a ohraničeného obvodovými stenami), 
pôvodne zahrnutého do spoločných častí bytového domu bez samostatného zápisu na liste 
vlastníctva. 

2 . Stavebný úrad povoľuje samostatné užívanie spoločného priestoru pod č. 2 na účel 

nebytového priestoru (so samostatným vstupom a ohraničeného obvodovými stenami), 
pôvodne zahrnutého do spoločných častí bytového domu bez samostatného zápisu na liste 
vlastníctva. 

3. Stavebný úrad povoľuje samostatné užívanie spoločného priestoru pod č. 3 na účel bytu 
pre trvalé bývanie (so samostatným vstupom a ohraničeného obvodovými stenami), 
pôvodne zahrnutého do spoločných častí bytového domu bez samostatného zápisu na liste 
vlastníctva, na účel bytu pre trvalé bývanie. 



Priestor č. 3 je prístupný zo spoločného schodiska a výťahom, napojeného na spoločné 

rozvody elektroinštalácie, vodovodu, kanalizácie a vykurovania, s podlahovou plochou 

=59,70 m2 na 7. nadzemnom podlaží (6. poschodí) bytového domu v časti Dunajská 18. 

Priestor je usporiadaný ako 2-izbový byt so vstupnou chodbou, WC, kúpeľňou a kuchytl.ou. 

Z hľadiska orientácie okien k svetovým stranám (izby a kuchyňa na juh) je priestor 

dostatočne presvetlený a preslnený. 

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

1. Zmena v užívaní sa povoľuje na dobu neurčitú. 

2. Predmetné časti stavby možno užívať len na účel povolený rozhodnutím stavebného úradu. 

Každá zmena v užívaní alebo zmena stavby musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom 

3. So zmenou v užívaní nebytového priestoru s plochou 56,32 m2 na 7. nadzem. podlaží 

bytového domu na byt sa nesmie začať skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť 

(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov). 

4. Vlastníci predmetných častí stavby sú povinní dokumentáciu zmeny v užívaní stavby 

uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdajú novému 

nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona). 

5. Vlastník je povinný udržiavať predmetnú časť stavby v dobrom stave tak, aby nevznikalo 

nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu 

alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predÍžila jej užívateľnosť (§ 86 stavebného 

zákona). Počas užívania stavby musia byť dodržiavané predpisy týkajúce sa ochrany 

životného prostredia, zdravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany. 

ODÔVODNENIE 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu podali dňa 15.05.2017 návrh 

na povolenie zmeny v užívaní spoločnej časti stavby bez stavebných úprav. Dňom podania žiadosti 

sa začalo konanie podľa§ 85 ods. 1) stavebného zákona. 

Po doplnení dokladov konania zo dňa 11.10.2017 úrad určil okruh účastníkov konania podľa 

§ 78 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznámil začatie 

konania o zmene v užívaní ·časti stavby známym ·účastníkom konania a dotknutým orgánom li stom 

zn. 7956/43609/2017/STA/Kno. Na prerokovanie predloženého návrhu nariadil úrad ústne 

pojednávanie s miestnym zisťovaním dňa 03.11.2017 a upozornil účastníkov konania, že námietky 

a stanoviská môžu uplatniť v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia verejnou 

vyhláškou, a dotknuté orgány, že môžu uplatniť námietky najneskôr na ústnom pojednávaní 

s miestnym zisťovaním, a že na neskôr podané námietky sa v súlade s ustanovením § 80 ods. 2) 

stavebného zákona neprihliadne. O ústnom pojednávaní s miestnym zisťovaním výsledkoch bol 

spísaný záznam. 

Účastníci konania nepredložili v stanovenej lehote námietky. 

Navrhovateľ predložil v konaní o zmene v užívaní tieto doklady: 
0 Doklady o vlastníctve predmetných priestorov (LV 4720 k.ú. Staré Mesto); 
0 pasport predmetných priestorov s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania; 
0 znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností stavieb - predmetných 

nebytových priestorov (č. 004/2012, znalec Doc. Ing. Pavol Marton CSc.); 

o zápisnice z prerokovania návrhu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 

anebytových priestorov dňa 28.11.2011, 03.04 .2017 aOl.12.2017, z ktorých vyplýva 

splnomocnenie PhDr. Dillnbergerovej na zastupovanie VB a NP bytového domu v konaní, 

a súhlas 2/3 všetkých VB a NP (32 zo 43 hlasov - § 14 ods. 4 zákona o vlastníctve bytov) 

bytového domu so zmenou v užívaní spo l očného priestoru bývalej práčovne 

na 7. nadzemnom podlaží (6. poschodí domu) v časti Dunajs ká 18; 
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0 požiarnotechnické posúdenie návrhu (Mgr. Ľuboš Vyrúbal , 07/2017); 

0 záväzné stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy k požiarno

technickému posúdeniu návrhu zo dňa 14.09.20 17 č. KRHZ-BA-HZUB6-3333/2017-001 

v časti „nebytové priestory v pasáži na sklady"; 

0 záväzné stanov isko Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy k požiarno

technickému posúdeniu návrhu zo dňa 14.09.2017 č. KRHZ-BA-HZUB6-333l /20 17-001 

v časti „nebytové priestory na byt"; 

0 súhlasné stanov isko Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy k povoleniu 

zmeny v užívaní zapísa l poverený inšpektor do záznamu z ústneho pojednávania s miestn ym 

zisťovaním dr'ía 03 .1 1.20 17. 

Zmena v užívaní čast i stav by podľa predmetného návrhu nie je v rozpore s regulatívmi 

záväznej územn oplánovacej dokumentácie. Umiestnenie funkcií v území j e upravené regulatívmi 

Územného plánu zóny Dunajská, vyhláseného všeobecne záväzným nariadením hl. mesta SR 

Bratislavy č. 8/2 007 zo dňa 22.1 1.2007 v znení zm ien a doplnkov. 

Nároky statickej dopravy (na počet parkovacích miest) sa podľa STN 7361 1 O zmenou 

v užívaní priestorov nezvýšia. Navrhovateľ zabezpečí v prípade potreby parkovacie miesta v súlade 

s parkovacou politikou mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, schvá lenou uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 67/2012 zo dňa 26. júna 2012. 

V uskutočnenom konaní o zmene v užívaní časti stavby stavebný úrad preskúmal predložený 

návrh s dokladmi , prejednal ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil , že zmena nie 

j e v rozpore s verejným záujmom ani v rozpore s ochranou právom c hránených záujmov 

účastníkov konania, a jej povolením nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, 
predpismi vydanými na jeho realizáciu a osob itným i predpismi. 

Stavebný úrad v priebehu konan ia nezisti l dôvody, ktoré by brán ili povoleniu zmeny 

v užívaní stavby, z toho dôvodu rozhodo l tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvo lan ie do 15 dní odo dňa j e ho oznámenia na 

správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vyda l, t.j. mestská časť Bratis lava-Staré Mesto, Vajanského 

nábrežie č.3, 8 14 21 Bratislava. Odvo lacím orgánom j e Okresný úrad Bratislava, odbo r výstavby 

a bytovej politiky, Tomáš ikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie mo žno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých ri adnych opravných 

prostriedkov. 

----, 

~--==---
~v 

Mgr. Radoslav Stevčík 
starosta mestskej čast i 

Správny pop latok za podanie návrhu podľa položky 62 ods. a.1) sadzobníka zákona 

č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 30 €bol uhradený 

dňa 26.06.2017. 
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Toto rozhodn utie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 

Mestskej čast i Bratis lava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámenia na úradnej 

tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyh lášky a predloží sa do spisu na 

stavebný úrad. 15. deň od vyvesenia je diíom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj 

úradná tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Vyvesené dňa : .„ .. „„„„.„„„„„ .. „„„„.„„. Zvesené dňa: „„„ .. „ ....... „„„„„ ..... „ .... „.„.„ 

Pečiatka a podpis orgánu , ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

Doručí sa: 

1. Verejnou vyhláškou účastníkom konania, v lastníkom bytov a nebytových priestorov, pozemku 

a príslušenstva bytového domu Dunajská 18 - Grôss lingová 23 (stavby súp. č. 231 O a pozemku 

pare. reg. C KN č. 8862 v k.ú. Staré Mesto) 

Na vedomie: 

2. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

3. PhDr. Silvia Dillnbergerová, Grôsslingová 23, 811 09 Bratislava, 

4. Fab io Tegon, Dunajská 18, 811 08 Bratislava 

5. Lubov Mészáros, Dunajská 18, 811 08 Bratislava 

6. C tibor Mészáros, Dunajská 18, 811 08 Bratislava 

7. Jaros lav Žigo, Biskupická 4, 82 1 06 Bratislava 

8. Mgr. Dana Piovárová, Dunajská 18, 811 08 Bratislava 

9. Štefan Krajčovič , Dunajská 18, 811 08 Bratis lava 

1 O. Ingrid Privarová, Borová 89 , 919 61 Borová 

11. Peter Privara, Borová 89, 9 19 61 Borová 

12. MUDr. Štefánia Horská, Dunajská 18, 811 08 Bratislava 

13. Mgr. Peter Michalec, Dunajská 18, 811 08 Bratislava 

14. Martina Machová, Píseckého 333/15, 15000 Praha, ČR 
15. Dominik Podhradský, Dunajská 18, 811 08 Bratislava 

16. Jana Podhradská, Dunajská 18, 811 08 Bratislava 

17. Daniela Harmincová, Dunajská 18, 811 08 Bratislava 

18. Miloš Harminc, Dunajská 18, 811 08 Bratislava 

19. Ing. arch. Jaroslav Havlíček, Hviezdoslavova 6, 900 27 Bernolákovo 

20. Mgr. Beata Záhorová Belanová, Heyrovského 2049/8, 841 03 Bratislava 

2 1. In g. Viera Hanková, Haanova 4, 851 04 Bratislava 

22. Ing. Ján Hanko, Haanova 4, 851 04 Bratislava 

23. Margita Hrivnáková, Dunaj ská 18, 811 08 Bratis lava 

24. Mgr. Ľubica Šimková, Dunajská 18, 811 08 Bratislava 

25. Juraj Kucsera, Dunajská 18, 811 08 Bratislava 

26. Mária Kucserová, Dunajská 18, 811 08 Bratislava 

27. Ján Uličný, Grôss lingová 23, 811 09 Bratislava 

28. Jana Kákošová, Grôsslingová 23, 811 09 Brati slava 

29. PhDr. Iveta Švecová, Grôss lingová 23, 811 09 Bratislava 

30. Peter Gavora, Grôss lingová 23, 811 09 Brati slava 

3 1. Daniel Šimko, Grôsslingová 23, 811 09 Bratislava 
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32. Ľudovít Gajdošík, Grässlingová 23 , 811 09 Bratislava 

33. Želmíra Bečerová, Gräss lingová 23 , 811 09 Bratislava 

34. Angela Verona, Grässlingová 23, 811 09 Bratislava 

35. Arpád Németh, Grässlingová 23, 811 09 Bratislava 

36. Mark Eberst, 172 Upper Woodcote Road, Caversham, Reading, Veľká Británia 

3 7. Ing. Jozef Szadvári , Grässl ingová 23, 811 09 Bratislava 

38. RNDr. Ivica Szadváriová, Gräss lingová 23, 811 09 Bratislava 

39. Ing. Peter Hruška, Gräss lingová 23, 811 09 Bratislava 

40. PaedDr. Eva Szabóová, Hodská 2362/83, 924O1 Galanta 

41. JUDr. Adam Szabó, Hodská 2362/83, 924O1 Galanta 

42. Bc. Anna Szabóová, Hodská 2362/83, 924 O 1 Galanta 

43. Norbert Mészároš, Gräss lingová 23 , 811 09 Bratislava 

44. Branislav Kiss, Gräss lingová 23, 81 1 09 Bratislava 

45. MONTENEGRO s.r.o„ Dunajská 18, 811 06 Bratislava 

46. HUN s.r.o„ Dunajská 18, 811 06 Bratislava 

47. Matica slovenská, Námestie J.C.Hronského 1, 036 52 Martin 

48. TOLL s.r.o., Hlavná 27, 917 01 Trnava 

49. Helena Csomorová, Krížna 1, 929 O 1 Dunajská Streda 

50. Ing. Rudolf Csomor, Krížna 1, 929 O 1 Dunajská Streda 

5 1. Ján Kanyik, Radničné nám. 375/8, 929 01 Dunajská Streda 

52. Mgr. Vahe Hovhannesjan, Alstrova 258, 831 06 Bratislava 

53 . Jana Cigániková, Športová 27, 900 24 Veľký Biel 

54. Zanan Hovhannesjan, Alstrova 258, 831 06 Bratislava 
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