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

Záznam č.: 8895/47677/2018/STA/Kno-H/113 Bratislava 07.11.2018 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 

č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na§ 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Brati

slave v znení neskorších predpisov 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 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 iba „stavebný úrad") 

v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie povolenia na užívanie 

časti stavby: Landererova 8, nebytový priestor č. 4-R15 na prízemí (1. nadzemnom podlaží) 

miesto: Landererova 6-8, bytový dom, stavba na pozemku pare. reg.C KN č. 9134/169, 

91341170, 9134/171 v k.ú. Staré Mesto, 

vlastník: Panorama byty, a.s. , Dvoľákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava, 

navrhovateľ: HEPPiApple east s.r.o., so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO 51 324 393, 

stavebník. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad zastúpený starostom 

mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste, na základe tohto preskúmania rozho

dol a v súlade s§ 46 a podľa§ 47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov, podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje užívanie nájomného 

priestoru č. 4-Rl5 na 1. nadzemnom podlaží na účel zariadenia verejného stravovania. 

Stavebný úrad súčasne oznamuje ,že nemá námietky k stavebným úpravám podľa § 55 ods. 2 

písm. c) stavebného zákona na ohlásenie, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje 

sa do nosných konštrukcií stavby a sú zakreslené v overenej dokumentácii skutočného zhotovenia 

(10/2018, zhotoviteľ sp. D.O.M. s.r.o., Bačíkova 12/325, 040 01 Košice, autorské overenie 

Ing. arch. Martin Ondrašovič, AA). V súvislosti s prispôsobením priestoru potrebám prevádzky 

nájomcu boli zhotovené sadrokartónové deliace steny a prispôsobené rozvody inžinierskych sietí 

v prevádzke podľa požiadaviek užívateľa priestoru. 

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

1. Užívanie sa povoľuje na dobu neurčitú. 

2. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý 

čas jej užívania; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstrá

není stavby stavebnému úradu(§ 103 stavebného zákona). 

3. Vlastník stavby v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím sta

vebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu 

v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby ne-



dochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predÍžila jej 

užívateľnosť (§ 86 stavebného zákona). 

4 . Stavbu a jej časti možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne 

v stavebnom povolení(§ 85 stavebného zákona). 

5. Vlastník stavby je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek zo záväzných stanovísk dotknu

tých orgánov, ktoré predložili v tomto konaní: 

5.1. RÚVZ Bratislava hl. mesto, č. HV/11820/2018/M zo dňa 24.10.2018: 

• budúci prevádzkovateľ podnikateľských priestorov je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zá

kona č. 355/2007 Z.z. pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravot

níctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky. 

ODÔVODNENIE 

Navrhovateľ, zastupujúc v konaní vlastníka priestoru, dňa 18.12.2017 podal návrh na vydanie 

užívacieho povolenia pre dokončenú časť stavby. Dňom podania žiadosti sa podľa § 18 správneho 

poriadku začalo kolaudačné konanie v predmetnej veci. 

Stavebné povolenie vydal tunajší úrad pod č. 9788/48111/2015/STA/Kno zo dňa 18.11.2015 

a právoplatnosť nadobudlo dňa 09.12.2015. V stavebnom povolení bol priestor povolený ako „za

riadenie obchodu OP.R15 Reštaurácia". 

Stavebný úrad určil okruh účastníkov konania podľa § 78 stavebného zákona a v súlade 

s ustanovením § 80 zákona oznámil začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom písomne, listom zn. 8895/41019/2018/STA/Kno zo dňa 24.09.2018. Na prerokovanie ná

vrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 23.10.2018 

a upozornil účastníkov kolaudačného konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu 

uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§ 80 ods. 2 stavebného 

zákona). Na ústnom pojednávaní s miestnym zisťovaním bol zhotovený záznam. 

V kolaudačnom konaní boli predložené tieto doklady a súhlasné záväzné stanoviská dotknu-

tých orgánov: 

• Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní; 

• Projektová dokumentácia skutočného zhotovenia predmetnej časti stavby; 

• Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, a o spôsobilosti prevádzkových zariade

ní na plynulú a bezpečnú prevádzku; 

• Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov podľa zák. č. 133/2003 Z.z. 

o stavebných výrobkoch a § 43f stavebného zákona; 

• Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, záväzné stano

visko č. 4717/2015-3.4/pl zo dňa 05.11.2015 o súlade návrhu na kolaudáciu so zákonom 

č. 24/2006 Z.z. a dokumentmi vydanými MŽP SR vo veci stavby Polyfunkčný súbor 

PANORAMA CITY Bratislava - 1. etapa podľa tohto zákona a ich podmienkami. 

• Doklady o odovzdaní odpadu právnickej osobe oprávnenej nakladať s odpadom; 

• KR Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, záväzné stanovisko o súhlase s vydaním ko

laudačného rozhodnutia č. KRHZ-BA-OPP-2018/ 000728-002 zo dňa 26.10.2018; 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovisko zo dňa 

24.10.2018 pod č. HV /11820/2018/M o súhlase s kolaudáciou predmetnej čast i stavby; 

• Inšpektorát práce Bratislava, záväzné stanovisko č. IBA-154-12-2 .1/ZS-C22,23-18, 

IPBA/IPBA ODDBOZPI/KON/2018/4108 zo dňa 23 .10.2018 o súhlase s kolaudáciou. 
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V uskutočnenom kolaudačnom konaní stavebný úrad preskúmal podľa § 81 stavebného záko

na, či sa predmetná časť stavby zhotovila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v sta

vebnom konaní a podmienok pre zhotovenie stavby v stavebnom povolení, či skutočné realizovani e 

stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany 

života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. 

Parkovacie miesta pre prevádzku sú zabezpečené v skolaudovanej podzemnej garáži budovy . 

Realizované nepodstatné zmeny stavby voči stavebnému povoleniu sa nedotýkaj ú práv, prá

vom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ani záujmov chráne

ných dotknutými orgánmi, preto nevyžadujú prerokovanie v konaní o zmene stavby pred jej do

končením podľa § 68 stavebného zákona. 

Námietky účastníkov neboli v konaní predložené a stanoviská dotknutých orgánov neboli zá

porné ani protichodné. 

Stavebný úrad v priebehu kolaudačného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 

užívania predmetnej časti stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto roz

hodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správ

nom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského ná

brežie č.3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 

a bytovej politiky, Tomáš ikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných pro

striedkov. 

Správny poplatok podľa V. časti sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, 

podľa pol. 62a písm. c bod 2. vo výške =50 € bol uhradený dňa 24.09.2018. 

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

§ 26 ods.2 správneho poriadku. 

Toto rozhodnutie mus í byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli Mest

skej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení písomnosti na úradnej tabuli po 

dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do spisu na stavebný 

úrad. 15. deň je dňom doručenia písomnosti. Miestom obvyklým je aj úradná tabuľa na internetovej 

stránke www.staremesto.sk. 

Vyvesené d1fa: .. „„„ ••• „„.„ .. „ .. „ „ ...... „. „ .. . Zvesené dňa: .................... „ . . .. ......... .•. .............. „.„ 

Pečiatka a podpis orgánu, kto rý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámen ia. 
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Doručí sa: 

1. Verejnou vyhláškou účastníkom konania: 

• vlastníkom stavby súp. č. 7743 a pozemku pare. reg. C KN č. 9134/169, 9134/ 170 a 9134/171 

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

• HEPPiApple east s.r.o., Popradská 66, 040 11 Košice, splnomocnenec vlastníka 

Dotknutým orgánom na vedomie: 

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

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

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

4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, 

Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
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