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

Záznam č.: 2375/13312/2018/STA/Kno-K/38 Bratis lava 22.03.2018 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný 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 Bratis lavy, 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. 5011976 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 len „stavebný úrad") preskúmal podľa § 85 ods. l) a § 81 stavebného zákona 

žiadosť navrhovateľa o vydanie povolenia na zmenu v užívaní časti stavby bez stavebných úprav. 

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 

§ 81 ods. 1) 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. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

povoľuje zmenu v užívaní 

časti stavby: Iný nebytový priestor č. 2167 na 17. nadzemnom podlaží (16. poschodí), 

zapísaný na liste vlastníctva č. 9762 v k.ú. Staré Mesto, podiel priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 435717300999. 

zmena: 

miesto: 

vlastník: 

nebytový priestor na ubytovanie - apartmán, 

Landererova 6, bytový dom Landererova 6-8, stavba súp. č. 7743 na pozemku 

pare. reg. C KN č. 9134/169, 9134/170 a 9134/171 v k.ú. Staré Mesto, 

Gabriela Állóová, trvale bytom Ševčenkova 13, 851 O 1 Bratislava. 

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

l. Zmena v užívaní sa povoľuje na dobu neurčitú . 

2. Predmetnú časť stavby možno užívať len na účel určený týmto rozhodnutím. Každá zmena 

v užívaní alebo zmena stavby musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom 

3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu zmeny v užívaní stavby uchovávať po celý čas jej 

užívania; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi. 

4. Vlastník je povinný udržiavať predmetnú časť stavby v dobrom stave tak, aby nevzn ikalo 

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 

Vlastník nebytového priestoru (ďalej iba „nav rhovatel"') podal návrh na povolenie zmeny 
v užívaní časti stavby bez stavebných úprav. Dňom podania návrhu sa začalo konanie podľa § 85 

ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, vo veci povolenia zmeny v užívaní časti stavby: 

Stavebný úrad určil okruh účastníkov konania podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona a oznámil 
začatie konania o zmene v užívaní časti stavby bez stavebných úprav známym účastníkom konania 
a dotknutým orgánom listom zn. 2375/4379/2018/STA/Kno zo dňa 25.01.2018 v ktorom upozornil 

účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr na 
ústnom pojednávaní s miestnym zisťovaním, inak sa na ne v súlade s ustanovením § 80 ods. 2) 

stavebného zákona neprihliadne. Na prerokovanie predloženého návrhu nariadil úrad ústne 
pojednávanie s miestnym zisťovaním dňa O 1.03.2018 a o jeho výsledkoch bol spísaný záznam. 

Pre veľký počet účastníkov konania sa im určené písomnosti v tomto konaní doručujú verejnou 
vyhláškou v súlade s § 26 ods.2 správneho poriadku. 

Umiestnenie funkcií v území je upravené regulatívmi zavaznej územnoplánovacej 
dokumentácie. Zmena funkcie v užívaní priestoru podľa prerokovaného návrhu nie je v rozpore 
s regulatívmi záväznej časti Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení 

zmien a doplnkov. 

Nároky priestoru na parkovacie miesta (statická doprava podľa STN 73 611 O/Z2) sa pre nový 
účel užívania nemenia; pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov má bytový dom Panorama 

City samostatnú 3-podlažnú nadzemnú garáž. 

Námietky účastníkov konania neboli v konaní predložené. Predložené stanoviská dotknutých 
orgánov nie sú záporné ani protichodné. 

Návrh bol prerokovaný na základe predložených dokladov a súhlasných stanovísk dotknutých 

orgánov: 
0 doklad preukazujúci vlastnícke právo k predmetnému priestoru stavby 
0 dokumentácia pre stavebné povolenie a kolaudáciu stavby bytového domu Panorama City I, 

s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania, projektové posúdenie -

porovnanie nárokov na statickú dopravu podľa STN 73 611 O/Z2 pre pôvodný a navrhovaný 
účel užívania, požiarno-technické posúdenie predmetnej zmeny. 

0 Stanovisko príslušného orgánu štátneho požiarneho dohľadu (KR HaZZ v Bratislave) 
k povoleniu zmeny v užívaní na navrhovaný účel č.j. KRHZ-BA-OPP-2018/ 000143-002 zo dňa 

09.03.2018. 

Priestor je podľa dokumentácie na stavebné povolenie z archívnej dokumentácie stavebného 
úradu navrhnutý ako jednoizbové štúdio, okrem parametrov preslnenia usporiadaním zodpovedá 
požiadavkám na byt pre trvalé bývanie podľa § 43 vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
Svetlotechnický posudok v dokumentácii pre stavebné povolenie preukázal, že z hľadiska 
požiadaviek STN 73 4301 Budovy na bývanie presvetlenie priestoru je vyhovujúce, ale vzhľadom 
na orientáciu okien na sever nie je priestor dostatočne preslnený. Preto nemožno povoliť jeho 
užívanie na účely trvalého bývania (byt). Priestor bol zapísaný v katastri na základe kolaudačného 
rozhodnutia tunajš ieho úradu č. 9788/48111/2015/STA/Kno zo dňa 18.11.2015, právoplatného dňa 

09.12.2015, ako „ iný nebytový priestor". 

V uskutočnenom konaní o zmene v užívaní časti stavby stavebný úrad preskúmal predložený 
návrh, dal možnosť účastníkom konania vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom 
a k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, prejednal ho s dotknutými orgánmi 
a zistil, že zmena nie je v rozpore s verejným záujmom ani s ochranou právom chránených 
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zauJmov účastníkov konania, a jej povolením nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by brán ili povoleniu zmeny v užívaní 
stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno 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 po litiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 
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Správny poplatok za podanie návrhu podľa položky 62 ods. a. l) sadzobníka zákona 
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 30 € bol uhradený 
d11a 05.11.2016. 

Tento dokument sa pre veľký počet účastníkov konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 

26 ods.2 správneho poriadku. 
Toto oznámenie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 

Mestskej časti Bratislava - 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 je dňom 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 vyh láškou účastníkom konania: 
0 vlastníkom stavby súp. č. 7743 a pozemku pare. reg. C KN č. 9 1341169, 91341170 a 91341171 

v k.ú. Staré Mesto (bytový dom Landererova 6-8) 

Na vedomie: 
2. Ing. Jozef Hindický, JH interi01· & real estate Ltd., Panónska cesta 4A, 851 04 Bratislava, 

splnomocnenec vlastníka 
3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, 

Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
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