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

7035/36877/2018/ST A/Mys/K-163 

ROZHODNUTIE 

V Bratislave, 12.1 1.2018 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1 976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), § 
7b zákona č. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, č l. 67 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky,§ 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky (ďalej len „stavebný úrad"), v konaní o zmene v užívaní stavby 
preskúmala podľa § 85 stavebného zákona návrh na povolenie zmeny v užívaní, ktorý dňa 30.04.2018 podal 
navrhovateľ 

AD Služby s.r.o., 
Tupého 51/Al, 831 01 Bratislava, IČO: 51122 600 

(ďalej len „navrhovatel"'), 

a po uskutočnenom konaní podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 46 a 4 7 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorš ích predpisov (ďalej len „správny poriadok") a § 23 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje zmenu v užívaní 

stavby so súp. č . 7801 na pozemkoch pare. č. 1044/6, 1044/7, 1044/8, 1044/46, 1044/47, 1044/48, 1044/49, 
1044/50, 1044/51 , 1044/52, 1044/89, 1044/90 v katastrálnom území Staré Mesto (ďalej len „stavba"), v rozsahu 

„Iný nebytový priestor č. 5000" 

na prízemí stavby, na pozemku pare . č. 1044/6 v k. ú. Staré Mesto, na Žižkovej v Bratislave, na účel pracoviská 
zubnej ambulancie. 

Popis zmeny v užívaní: 
Pôvodný účel bol iný nebytový priestor, navrhovaný účel je pracoviská zubnej ambulancie (zariadenie 
zdravotníckej starost livosti). Dispozičné č l eneni e: 6 x vyšetrovňa, dentálna hygiena, RTG vyšetrovňa, 

sterilizácia, technická miestnosť, laboratórium, konzultácie , sklad, denná miestnosť pre zamestnancov 
s hygienickým zázemím, hygienické zázemie pre pacientov. 

Stavebný úrad určuje pre užívanie stavby podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky: 
1. Každá zmena v užívaní, spočívajúca v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v 

zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť ž ivot a zdravie ľudí 
alebo životné prostredie, vyžaduje rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. 

2. Stavba sa môže užívať na povolený úče l až po nadobudnutí právop latnosti tohto rozhodnutia. 
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jej 

užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľov i a pri odstránení stavebnému 
úradu. 

4. Vlastník stavby j e povinný v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a príslušnými 
rozhodnutiami udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych 
a hygienických závad, aby nedochádzalo kjej znehodnoteniu a aby sa čo najviac pred Ížilajej užívateľnosť . 

5. Počas užívania stavby musia byt' stále dodržiavané platné predpisy týkaj úce sa ochrany životného 
prostredia, zdravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany. 

V konaní neboli uplatnené námietky ani pripomienky voči vydaniu rozhodnutia. 
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Odôvodnenie 

Di'1a 30.04.2018 podala spol. AD Služby s.r.o„ Tupého 5 1/A l , 83 1 01 Bratislava, IČO: 5 1 122 600, 
návrh na povo lenie zmeny v užívaní časti stavby so súp. č. 780 1 na pozemkoch pare. č. 1044/6, 1044/7, 1044/8, 
1044/46, 1044/47, 1044/48, 1044/49, 1044/50, 1044/51 , 1044/52, 1044/89, 1044/90 v katastrálnom území Staré 
Mesto, na Žižkovej l 7A v Bratis lave, so stavebnými úpravami . 

Súhlas k oznámeniu stavebných úprav vydal stavebný úrad dňa 14.05.2018 pod č. 

7035/21308/20 18/ST A/Mys. 
Dňa 19.07.2018 navrhovateľ oznámil ukončen ie stavebných prác a požiadal o začatie konania o zmene 

v užívaní. 
Na stavbu so súp. č. 7801 bola vydané užívacie povolenie č. 59/7491 /20 17/STA/Mys/H-9 zo dňa 

20.02.201 7, právoplatné dňa 27.03.20 17. 
Stavebný úrad návrh preskúmal v sú lade s ust. § 85 stavebného zákona a listom č. 

7035/33 171/20 18/STA/Mys zo dňa 27.07.20 18 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie 

konania o zmene v užívaní stavby a súčasne nariadi l o pred loženom návrhu ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovan ím. V oznámení stavebný úrad upozornil účastn íkov konania a dotknuté orgány, že 
námietky a stanov iská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne(§ 80 ods . 
2 stavebného zákona). 

Dňa 30.08.20 18 stavebný úrad uskutočnil miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním, z ktorého 
spísal zápisnicu . V konaní neboli vznesené námietky účastn íkov konania voči vydaniu tohto rozhodnutia. 

K zmene účelu užívania sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány: 
• Inšpektorát práce (stanovisko č. IBA-88- I 8-2.2/ZS-C22,23- l 8 zo dňa 05.09.2018); 
• Regionálny úrad verejného zd ravotníctva Bratis lava, hlavné mesto (stanovisko č. HZZ/926.1 /2018/M zo d11a 

29.10.201 8); 
• Krajské riad i teľstvo has ičského a záchranného zboru v Bratislave (stanovisko č. KRHZ-BA-OPP-

201 8/000667-002 zo dňa 19.09.20 18). 
Navrhovateľ preukázal v lastnícke právo k nebytovému priestoru pred ložením čiastočného výpisu z listu 

vlastníctva č. 9954. 
V uskutočnenom konaní stavebný úrad nezisti l dôvody brániace vydan iu tohto rozhodnutia, užívaním 

nebude ohrozený verej ný záujem, predovšetkým z hľadi ska ochrany životného prostredia a ochrany života 
a zdravia osôb. Na základe uvedeného rozhodol stavebný úrad tak, ako j e uvedené vo výroku rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu j e možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámen ia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vyda l, t.j . mestská časť Bratis lava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č . 3, 814 2 1 
Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom 
Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpan í všetkých riadnych opravných prostriedkov. 

Poplatok: Správny pop latok vo výške 30 € bol uhradený v pok ladni miestneho úradu 
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Doručí sa účastníkom konania verejnou vyh láškou: 
• AD Služby s.r.o., Tupého 5 1/ A 1, 831 O 1 Bratislava 
• vlastníci stavby a pozemkov pod stavbou so súp. č. 780 l pare. č. 1044/6, 1044/7, 1044/8, 1044/46, 

1044/47, 1044/48, 1044/49, 1044/50, 1044/51, 1044/52, 1044/89, 1044/90 k. ú. Staré Mesto 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
1. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
2. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17, 811 04 Bratislava 

Na vedomie: 
5. AD Služby s.r.o„ Tupého 51/ A 1, 83 1 O 1 Bratislava 


