
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

č. j . 9295/46278/20 l 8/ STA/Kul-K/158 V Bratis lave 25.10 .2018 

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 neskorš ích 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a ods.2 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 stavebného zákona , v nadväznosti na § 
2 písm. e) a 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 
stavebného zákona návrh na vydanie povolenia na zmenu v užívaní časti stavby , doručenú tunajšiemu úradu . 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad, zastúpená starostom mestskej časti v zmysle 
§ 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste, na základe preskúmania podľa § 81 ods.!) stavebného zákona 
v nadväznosti na § 23 vyhlášky Ministerstva životného . prostredia Slovenskej republiky 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: Nt:bylový priestor č. CB.00.04.01 označený na LV ako zariadenie obchodu č.8004 na prízemí 
objektu „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel" - blok C, vchod Žižkova 7 a Dvoľákovo 
nábr. l O, Bratislava 

navrhovateľ:Derma bella, s.r.o., Holubyho 18, 811 03 Bratislava, IČO: 36 685 194 ( vlastník nebytového 
priestoru) 

miesto: Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, blok C, nehnuteľnosť súp.č . 7803, na pozemku pare. 
reg."C", č. 1044/ 14 v k.ú . Staré Mesto, 

zmena: obchodný priestor na ambulantné zdravotnícke zariadenie s predajňou doplnkového 
sortimentu 

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

1. Zmena v užívaní sa povoľuje na dobu neurčitú . 

2 . Predmetnú časť stavby možno užívať len na úče l určený týmto rozhodnutím. Každá zmena v užívaní alebo 
zmena stavby musí byt' 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 j e povinný dokumentáciu zmeny v užívaní stavby uchovávať po celý čas jej užívania . Pri 
zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi. 

5. Vlastník je povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych 
a hy~ ienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac 
predlžila j ej 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: 

Navrhovateľ: Derma bella, s.r.o„ so sídlom Holubyho 18, 811 03 Bratislava, IČO: 36 685 194, 
v zastúpení Mgr. Michaelou Šarvaicovou, Hviezdoslavova 73, 900 28 Ivanka pri Dunaji, podal dňa 21.08.2018 
na stavebný úrad žiadosť o zmenu účelu využitia časti stavby: Nebytový priestor č.C.8 .00 .04.0 1 , na l.NP 
(skolaudovaný ako obchodný priestor) v polyfun kčnom objekte, nehnuteľnosť súp.č. 7803 na pozemku register 
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„C", parc.č. 1044/ 14 v k.(1. Staré Mesto, na ambulantné zdravotnícke zariadenie(stomatologického zamerania 
s príslušenstvom) a predajiíou doplnkového tovaru. 

Dľíom podania žiadosti sa začalo konanie podľa § 85 ods. 2) zákona o povolení zmeny v užívaní stavby. 
Stavebný úrad listom č. 9295/36478/2018/STA/Kul, zo dňa 24.09.2018 oznámil začatie konania známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom. Na prerokovanie predloženého návrhu nariadil úrad ústne pojednávanie 
s miestnym zisťovaním dňa 18.10.2018 a o jeho výsledku bol spísaný záznam. 
V uskutočnenom konaní preskúmal stavebný úrad predložený návrh na zmenu v užívaní časti stavby, prejednal ho 
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, 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. 

V konaní boli predložené tieto doklady: 
plnomocenstvo na zastupovanie v konaní pre Mgr. Michaelu Šarvaicovú 
doklad o vlastníckom práve k stavbe - výpis z listu vlastníctva č. 9955 
kópia z katastrálnej mapy 
súhlas k ohláseným stavebným úpravám č. 9295/40702/201 8/STA/Kul, zo dňa 03.09.2018 
dokumentácia skutočného vyhotovenia - zmena účelu užívania 

K zmene účelu užívania sa kladne vyjadrili: 
Inšpektorát práce Bratislava, súhlasným stanoviskom č. IBA-156-12-2. l/ZS-C22,23-18 zo dňa 18.10.2018 
HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy súhlasným stanoviskom do záp isnice z konania 
RÚVZ súhlasným stanoviskom č. HZZ/ 11840/2018 zo dňa 19.10.2018 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povolen iu zmeny v užívaní stavby, 
a z toho dôvodu rozhodol tak, ako je 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. 

Poplatok: 30 €,uhradený na účet MČ 

Doručí sa: 

Mgr. R~~Števčík 
starosta mestskej časti 

1. Mgr. Michaela Šarvaicová, Hviezdoslavova 73, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
2. Hasičský a záchranný útvar hl.m. SR Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m., Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
4. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

5. Derma bella, s.r.o., Holubyho 18, 81 1 03 Bratislava 
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Verejnou vyhláškou: 
Vlastníkom pozemku parc.č. 1044/ 14 k.ú. Staré Mesto 


