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Vec: Oznámenie o pokračovaní v konaní o zmene užívania časti stavby s určením termínu 
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 

V konaní, začatom dňa 29.01.2018 v intenciách ustanovení § 85 ods. 2 druhej vety 
zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") na návrh Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, ako právnickej osoby, (ďalej len „navrho
vatel'") na povolenie zmeny v užívaní časti stavby bytového domu súp. č. 2220 na 
Hollého ul. č. 7, 9, 11, 13 v Bratislave na pozemku parcely reg. „C" par. č. 8530 a 8531 kat. 
územie Staré Mesto - nebytového priestoru pôvodne užívaného ako zariadenie školské a vý
chovné (podľa označenia jeho druhu na L V č. 6024 KN), Mestská časť Bratislava-Karlova 
Ves ako stavebný úrad určený na vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v tejto veci 
Okresným úradom úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky podľa § 119 ods. 3 
stavebného zákona (ďalej len „určený stavebný úrad"), po oznámení o začatí konania účast
níkom konania a dotknutým orgánom listom zo dňa 27.07.2018 č . KV/SU/837/2018/7423/MZ 
vo väzbe na písomné oznámenie listom zo dňa 18.04.2018 č. KV/SU837/2018/6870/MZ 
uskutočnil dňa 10.05.2018 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 
v nebytovom priestore na prízemí tejto stavby vo vchode č. 9 priestor č. 5 - 903 a 
vo vchode č. 11 priestor č. 5 - 904, ktoré obidva sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislava, Mestská časť - Staré Mesto a sú spoločne predmetom tohto konania. 

Navrhovanou zmenou spôsobu ich užívania na nový účel - ubytovacie zariadenia 
na krátkodobé pobyty podl'a dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Mgr. art. Jozefom 
Kuráňom, PhD., v ktorej je vyznačený pôvodný a navrhovaný spôsob užívania uvedených 
nebytových priestorov sa vytvoria dve samostatné ubytovacie zariadenia (spolu s tromi 
ubytovacími jednotkami 2 + 1). 
Navrhovaná zmena v užívaní je spojená so zmenou predmetnej časti stavby bytového domu -
uvedených nebytových priestorov, spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa nemení 
vzhľad tejto stavby a nezasahuje sa ani do jej nosných konštrukcií stavby, čo umožňuje podľa 
§ 85 ods. 2 stavebného zákona ich prerokovanie stavebným úradom v spojenom konaní 
o zmene v užívaní predmetnej časti stavby. 

Na vykonanom ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktorého 
priebeh bol zaznamenaný do vyhotoveného protokolu prítomné vlastníčky bytov v predmet
nom bytovom dome v postavení účastníkov konania predložili písomne námietky a 
pripomienky zo dňa 09.05.2018 uplatňované za vlastníkov bytov predsedom Spoločenstva 
Hollého 7, 9, 11, 13 so sídlom na Hollého 1, 81 1 08 Bratislava. K ich obsahu sa následne 
navrhovatel' vyjadril listom zo dňa 24.05.2018 č. 6010/23445/2018/PRA/Sla a osobitným 
listom starostu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2463/22036/2018/MAJ/Mal zo dňa 



16.05.2018 adresovaným uvedenému spoločenstvu bol upresnený, resp. vysvetlený zámer 
navrhovateľa sledovaný zmenou v užívaní a k spôsobu užívania predmetných nebytových 
priestorov. 

Konanie o zmene v užívaní bolo prerušené rozhodnutím určeného stavebného úradu č. 
KV/SU/837/2018/9260/MZ zo dňa 28.05.2018 vzhľadom na nedostatky zistené na miestnom 
zisťovaní brániace povoleniu navrhovanej zmeny v užívaní, pre ktoré príslušné dotknuté 
orgány nemohli ešte vyjadriť súhlasné stanovisko s tým, že navrhovateľ bol vyzvaný na ich 
odstránenie, najmä na základe nesúhlasného písomného záväzného stanoviska Inšpektorátu 
práce zo dňa 16.05.2018 č. IPBA/IPBA_ ODD BOZP Il/KON/2018/1978 IBA-58-40-2.2/ZS
C22,23,-l 8. 

Určený stavebný úrad v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 stavebného zákona s primeranou 
aplikáciou ustanovení § 80 stavebného zákona vo väzbe na ustanovenie § 29 ods. 4 správneho 
poriadku týmto 

oznamuje 

účastníkom konania a dotknutým orgánom,že pokračuje v konaní o zmene v užívaní uvedenej 
časti stavby predmetného bytového domu a z dôvodu nevyhnutnosti spoľahlivého zistenia 
skutkového stavu veci v súčinnosti s dotknutými orgánmi opäť 

nariaďuje 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním v termíne 13.12.2018 o 09,00 hod. 
so stretnutím pozvaných na mieste stavby bytového domu Hollého ul. vchod č. 9 a 11 
v Bratislave. 

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že podľa ustanovenia § 80 
ods. 2 stavebného zákonu námietky a stunc·,riská môžu uplatniť najneskoršie --pri ústnom 
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

Do podkladov konania možno nahliadnuť na Ä'~{io~ -Yebnom úrade v úradných 
dňoch a hodinách pondelok a streda od 8,00 - 12,00!Jl.~ff a Q~) 3:Ô\ 17,00 hod.). 

!\~ ~~~~ 

Doručí sa: 

~~tt~ 
~<41'JsLA~~ 

Dana Čahojová 
starostka 

, , 

1. verejnou vyhláškou účastníkom konania - vlastníkom bytov a nebytových priestorov 

bytového domu súp. č . 2220 na Hollého ul. č. 7, 9, 11 , 13 v Bratislave na pozemku parcely 

register „C" pare. č. 8530 a 853 1 kat. ú . Staré Mesto (L V 6024) 

Verejná vyhláška sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava

Karlova Ves. Za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje 15. deň vyvesenia. 



so žiadosťou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky: 

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava so 

žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli a na webovej stránke 

mestskej časti 

Miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli a na webovej stránke 

tamojšej mestskej časti 

• Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP, Hollého č. 7, 9, 11 , 13, Hollého č . 7, 831 04 

Bratislava so žiadosťou o vyvesenie oznámenia v bytovom dome na obvyklom mieste 

Po uplynutí lehoty 15 dní odo dňa vyvesenia žiadame uvedených o vrátenie potvrdenej 

verejnej vyhlášky s uvedením dátumu vyvesenia a zvesenia. 

2. dotknutým orgánom 
• Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6, 81 1 07 Bratislava 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
• Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 831 04 Bratislava 

Na vedomie: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vaj anského nábrežie 3, 814 21 Bratislava k č . 

3013/3966/2018/INV /Mac 
Spoločenstvo Hollého č. 7, 9,1 1, 13, sídlo Hollého 1, 811 09 Bratislava, správca byto 
vého domu 

- starostka mestskej časti 

- mestská časť spis stavebného úradu 
- 2x archív 

Dátum vyvesenia Dátum doručenia Dátum zvesenia 

2 1. 11. 2018 


