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

Záznam č.: 40/16607/2018/STA/Kno-K/55 Bratislava 12.04.2018 

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 Jen „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č. 3 77 / 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. 4 16/2001 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 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. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

povoľuje zmenu v užívaní 

časti stavby: Nebytový .priestor na 1. nadzemnom podlaží podľa grafickej prílohy č. 3 zmluvy 

zo dňa 02.05.2017 o nájme nebytových priestorov medzi vlastníkom a nájomcom, 

na LV č.4840 zapísaný ako „zariadenie služieb", podiel priestoru na spoločných 

častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 73 8/ 10000, 

miesto: Krížna 13, bytový dom Vazovova 15-Vazovova 17-Vazovova 19, 

stavba súp.č. 102740 na pozemku pare. reg. C KN č. 10285 v k.ú. Staré Mesto, 

navrhovateľ: ALVIBE s. r. o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava (IČO 44274670) nájomca, 

vlastník: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., (IČO 31333176) 

Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, 

zmena: zariadenie služieb na účel predajne vín s degustáciou. 

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

1. Zmena v užívaní sa povoľuje na dobu určitú, pokiaľ bude trvať zmluvný vzťah 

k predmetnému priestoru medzi prenajímateľom a nájomcom, podľa čl. III Zmluvy o nájme. 

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

v užívaní alebo zmena stavby musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom 

3. So zmenou v užívaní predmetnej časti stavby sa nesmie začať skôr, ako toto rozhodnutie 

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

predpisov). 



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

užívania; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdate ľovi 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 j ej znehodnoteniu a lebo 

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. 

6. Budúci prevádzkovateľ podnikateľských priestorov je povinný podľa § 52 ods. 1 písm . b) 

zákona č. 355/2007 Z.z. pred začatím činnosti predložiť orgánu verejného zdravotníctva na 

posúdenie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky 

ODÔVODNENIE: 

Spoločnosť AL VIBE s.r.o., ktorú v konaní zastupuje Ing. Tibor Mi tura, Levočská 18A, 

058 01 Poprad, (ďalej iba „navrhovatel"' ) podala návrh na povolenie zmeny v užívaní časti stavby 

bez stavebných úprav. Dňom podania návrhu sa začalo konanie pod ľa § 85 ods. 1) zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorš ích 

predpisov, vo veci povolenia zmeny v užívaní časti stavby. 

Stavebný úrad určil okruh účastníkov konania podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona a oznámi l 

začatie konania o zmene v užívaní časti stavby bez stavebných úprav známym účastníkom konania 

a dotknutým orgánom listom zn. 964 1/38568/201 7/STA/Kno zo dňa 05 .09.2017, v ktorom 

upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najne::skôr 

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 2 1.09.2018 a o j eho výsledkoch bol spísaný záznam. 

Zmena účelu užívania podľa predloženého návrhu nevytvára potrebu nových parkovacích 

miest. Lokalita j e dostupná sieťou MHD a v blízkosti sú verejné parkoviská. Zmena v užívaní 

stavby nie je v rozpore s regulatívmi platnej územnoplánovacej dokumentácie. Predložené 

stanoviská dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné. Námietky účastníkov konania 

neboli v konaní predložené. 

V konaní predložil navrhovateľ tieto doklady a súhlasné stanoviská dotknutých orgánov 

k povoleniu zmeny v užívaní stavby: 

0 Doklady preukazujúce vlastnícke právo k predmetnej časti stavby, 

0 Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi vlastníkom a nájomcom zo dňa 02.05.2017 ako 

doklad o inom práve vykonať navrhovanú zmenu podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona 

a súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, nakoľko navrhovateľ 

nie je vlastníkom stavby, 

0 dokumentáciu s vyznačením navrhovaného spôsobu užívania predmetných priestorov stavby, 

výkresy, ktoré boli podkladom pri prerokovaní ohlásených stavebných úprav predmetného 

priestoru , 

0 požiarnotechnické posúdenie, ktoré bolo podkladom pri prerokovan í ohlásených stavebných 

úprav predm etného priestoru, 
0 Opatren ie starostu - oznámenie č . 8772/3 1685/2017/STA/Dol zo dňa 12.07.201 7 o súhlase 

s ohl ásenými stavebnými úpravami. 
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0 doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, a o spôsobilosti prevádzkových zariadení 

na plynulú a bezpečnú prevádzku v súlade s § 6 zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, 

0 doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných stavebných výrobkov z hľadiska 

požiarnej ochrany, 

0 doklady vyžadované dotknutými orgánmi konajúcimi podľa osobitných predpisov; 

0 Rozhodnutie KPÚ Bratislava č. KPUBA-2017/J 2721-3/38920/BAL zo dňa 22.05.2017 

o súhlase s navrhovanou úpravou stavby na ohlásenie; 

0 Záväzné stanovisko RÚVZ Bratislava hlavné mesto o súhlase s navrhovanou zmenou v užívaní 

zo dňa 25.09.2017 č. HV/15921 /2017; 

0 Stanovisko HaZÚ HM SR Bratislavy ako príslušného orgánu požiarneho dohľadu o súh lase 

s povolením zmeny v užívaní zo d11a 05.04.2018 č . HAZUBA3-2018-000634-002; 

0 Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Bratislava zo dňa 12.09.2017 č. 2017/J 2116 o súhlase 

s vydaním povolenia zmeny v užívaní; 

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

návrh, prejednal ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zisti l, že zmena nie je 

v rozpore s verejným záujmom ani v rozpore s ochranou právom chránených záujmov 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 bránili 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 politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 

prostriedkov. 

gr. R~tevčík 
starosta mestskej časti 

Správny poplatok za podanie návrhu podľa položky 62 ods. a . l) sadzobníka zákona 

č. 145/J 995 Z.z . o správnych poplatkoch v znení neskorš ích predpisov vo výške 30 €bol uhradený 

dňa 22.08.20 17. 
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Tento dokument sa pre veľký počet účastníkov konania doručuje verejnou vyhláškou 

v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.2 správneho poriadku. 

Toto rozhodnutie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 

Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a na webovom sídle úradu www.staremesto.sk na dobu 15 

dní. 15. deň od vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia . 

Vyvesené diia: „. „„ •..• „„. „. „ „„. „ ... „ „„„„„ .•.. Zvesené dňa: „„ „ „. „ „„ „ „„ .„ „ „ „ „„„ „. „„„ „ „. 

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

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

• Vlastníkom stavby súp. č. 102740 na pozemku pare. reg. C KN č. 10285, 

(bytového domu Krížna 13-Vazovova 15-Vazovova 17-Vazovova 19) 

• Ing. Tibor Mi tura, Levočská l 8A, 058 O 1 Poprad , splnomocnenec navrhovateľa 

• Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 

Na vedomie: 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. SR Bratislava, 

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.Box 26 

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

4. Inšpektorát práce Bratislava, Za Kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

5. Ing. Tibor Mi tura, Levočská 18A, 05 8 O 1 Poprad, splnomocnenec navrhovateľa 

6. Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 

7. Viera Godályová, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

8. Rudolf Dzur, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

9. Matúš Kršek, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

1 O. Ing. Jana Kotavá, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

11. Agata Grendelová, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

12. Ľudovít Grendel, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

13. Ing . Katarína Oravcová, Humenské nám. 8, 851 07 Bratislava 

14. Mgr. Martin Oravec, Humenské nám. 8, 851 07 Bratislava 

15. MUDr. Martin Valent, Porubského 3, 81 l O 1 Bratislava 

16. Mgr. Dagmar Šefčíková, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

17. Mgr. Milan Gráf, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

18. Vlasta Ballová, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

19. Ing. Ľudmila Hemžalová, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

20. Ing. Katarína Tománková, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

21. Mgr. Ľubor Tománek, PhD., Vazovova 15, 811 07 Bratis lava 

22. Nataša Ďurinová, Bulíkova 17, 851 04 Bratislava 

23. Peter Veizer, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

24. Anna Vanekova, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

25. Ing. Jolana Hornaková, Vazovova 15, 811 07 Bratis lava 
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26. Ing. Gerhard Hornak, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

27. Jana Babcanová, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

28. Karol Babcan, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

29. Viera Dejová, Vazovova 15, 811 07 Bratis lava 

30. Andrea Francisciová, Sama Chalupku 5, 902O 1 Pezinok 

31. Fedor Dej , Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

32. Tulinská Mária, Štúrova 1, 811 O 1 Bratislava 

33. PhDr. Ľubica Ďuri šinová, Vazovova 15, 811 07 Bratis lava 

34. JUDr. Juraj Durišin, Vazovova 15, 811 07 Bratis lava 

35. Miloš Gašparík, Ukrajinská 2, 831 02 Bratislava 

36. Marta Kovalyková, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

37. Oleg Kovalyk, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

38. Haladová Antonia R.Tibenská, Hrnč iarovce Nad Parnou, Sv.Martina 45 

39. Ľubica Kočanová, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

40. Ing. arch. Ivan Kočan, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

41. Silvia Hercegová, Vazovova 17, 811 07 Bratislava 

42. PhDr. Ivan Kmotrík, Tolstého 5, 811 06 Bratislava 

43. Ľudmila Holánová, Vazovova 17, 811 07 Bratislava 

44. JUDr. Vladimír Holán, Vazovova 17, 811 07 Bratislava 

45 . Marta Hollá, Holubyho lB, 811 03 Bratis lava 

46. Katarína Bobková, Znievska 3, 851 06 Bratislava 

47. PhDr. Ľubica Sládeková, Vazovova 17, 811 07 Bratislava 

48. Mgr. Soňa Babincová, Vazovova 17, 811 07 Bratislava 

49. Mária Mináčová, Vazovova 17, 811 07 Bratislava 

50. Oliver Tuhársky, Blumentálska 11 , 811 07 Bratis lava 

51. Helena Pittauerová, Vazovova 17, 811 07 Bratislava 

52. Ing. Viera Marková, Útulná 13, 048 O 1 Rožňava 

53. Eva Ondercinová, Vazovova 17, 811 07 Bratislava 

54. Ing Ladis lav Ondercin, Vazovova 17, 811 07 Bratis lava 

55 . Imrich Šustek, Vazovova 17, 811 07 Bratis lava 

56. Ján Lang, Vazovova 17, 811 07 Bratis lava 

57. Nadežda Karvašová, Vazovova 17, 811 07 Bratis lava 

58 . Milan Karvaš, Vazovova 17, 811 07 Bratis lava 

59. Ing. Milan Borovec, Vazovova 17, 8 11 07 Bratis lava 

60. RNDr. Magdalena Borovcová, Vazovova 17, 8 11 07 Bratis lava 
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