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

Záznam č.: 9207/52811/2018/STA/Zsi-K/175 

ROZHODNUTIE 

v Bratislave, 10.12.2018 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (stavebný úrad) podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 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 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 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 
zákona o hlavnom meste, v konaní preskúmal podľa § 85 stavebného zákona žiadosť o predÍženie zmeny účelu 
využitia bytu, ktorú dňa 05.09.2018 podal žiadateľ 

JOBPOINT, spol. s r.o., Medená 10/K, 811 02 Bratislava 
(ďalej len „stavebník") 

a na základe tohto preskúmania podľa §76 až §82 stavebného zákona a §21 až §23 vyhlášky č. 453/2000 Z. z„ 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje zmenu v užívaní 
bytu na kozmetickú výrobňu 

na dobu určitú - do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 

a to pod názvom stavby: „Medená 10 - kozmetická výrobňa a kancelária" 
(ďalej len „stavba") 

ktorá sa nachádza v dvojizbovom byte č. 17 na 3. poschodí (4. NP) bytového domu na Medenej ulici č. IO/K 
súp. č. 59 a 93 zapísanom LV č. 6257, na pozemku registra "C" pare. č. 21 7/1 k. ú. Staré Mesto zapísanom 
na LV č. 6258 k. ú. Staré Mesto. 

Rozhodnutím č. 6247/23625/2015/STA/Zsi zo dňa 03.08.2015 bola bez požiadavky na stavebné úpravy 
povolená zmena účelu z dvojizbového bytu na kancelárie a priestor pre cyklickú výrobu mydiel studeným 
procesom. Drobná výroba domácich prírodných mydiel sa podľa povolenia uskutoči1ovala v priestoroch 
pôvodnej kuchyne výhradne na objednávku, bez potreby a možnosti skladovania hotových výrobkov. 

Predmetný byt č. 17 na 4. NP na Mednej ulici č. 10/K sa dočasne bude naďalej užívať nasledovne: 
výrobňa mydiel, dve kancelárie, sklad, kúpeľňa, WC. 

Pre užívanie stavby sa určujú podľa§ 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky: 
1. Priestory 2-izbového bytu budú užívané na uvedené účely dočasne a to do troch rokov 

od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Po uplynutí uvedenej lehoty bude predmetný 
priestor opäť užívaný na bývanie. 

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 odstránení stavby 
stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona). 

3. Vlastník stavby v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného 
úradu povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznika lo nebezpečenstvo požiarnych 
a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo 
najviac predÍžilajej užívateľnosť (§ 86 stavebného zákona). 

4. Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. 
Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového 
zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť 
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život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní 
stavby (§ 85 stavebného zákona). 

5. Navrhovateľ je povinný dodržať spôsob výroby - cyklická výroba mydiel studeným procesom - počas 
celej povolenej doby, uvedenej vo výroku rozhodnutia. 

6. Navrhovateľ je povinný pri akejkoľvek zmene prevádzky, najmä pri zámere rozšíriť výrobu, alebo 
zmeniť spôsob jej prevádzky, požiadať o jej povolenie tunajší stavebný úrad. 

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené. 

ODÔVODNENIE 

Navrhovateľ JOBPOINT, spol. s r.o., Medená 10/K, 811 02 Bratislava, štatutárny orgán - Mgr. Mária 
Rippová listom zo dňa 05.09.2018 podal žiadosť o predÍženie dočasného spôsobu užívania časti stavby 
pod názvom „Medená 10 - kozmetická výrobňa a kancelária", ktorá sa nachádza v byte č . 17 na 3. poschodí 
(4. NP) bytového domu na Medenej ulici č. 10/K, súp. č. 59, zapísanom na LV č. 6257, k. ú. Staré Mesto, 
na pozemku registra "C" pare. č. 217 /1 k. ú. Staré Mesto, zapísanom na LV č. 6258 k. ú. Staré Mesto. 
Medzi navrhovateľom a vlastníkmi bytu Ing. Jánom Koľínkom, Rastlinná 23, 851 1 O Bratislava a Ing. Máriou 
Koľínkovou, Rastlinná 23, 851 1 O Bratislava je uzatvorená nájomná zmluva zo dňa 31 .08.2008 na dobu neurčitú 
s dodatkom o súhlase vlastníkov s užívaním bytu na výrobňu prírodnej kozmetiky a kancelárie. 

Uvedeným d11om bolo začaté konanie o predÍžení dočasného spôsobu užívania časti stavby. Rozhodnutím 
č. 6247/23625/2015/STA/Zsi zo dňa 03.08.2015 bola bez požiadavky na stavebné úpravy povolená zmena 
účelu z dvojizbového bytu na kancelárie a priestor pre cyklickú výrobu mydiel studeným procesom. Drobná 
výroba domácich prírodných mydiel sa podľa povolenia uskutočňovala v priestoroch pôvodnej kuchyne 
výhradne na objednávku, bez potreby a možnosti skladovania hotových výrobkov. V predmetnom byte č. 17 
na 4. NP na Mednej ulici č. 1 O/K boli okrem WC a kúpeľne ostatné miestnosti dočasne zmenené na výrobňu, 
dve kancelárie a sklad. Navrhovateľ žiada predÍžiť uvedený spôsob užívania o tri roky. 

Stavebný úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom listom 
č. 9207/45608/2018/STA/Zsi zo dňa 22.10.2018. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na dei1 22.11.2018, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam. 
Oslovený Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava telefonicky potvrdil, že zostávajú v platnosti 
stanoviská z predchádzajúceho konania pod č. HžP/07706/2015 zo dňa 17.04.2015 a č. HŽP/09759/2015 zo dňa 
29.05.2015. Pri miestnom zisťovaní na stavbe neboli zistené nedostatky, ktoré by ohrozili zdravie a bezpečnosť 
osôb a bránili by riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel. 

Stavebník preukázal, že zmena účelu nie je v rozpore s verejnými záujmami. Stavebný úrad zistil, že 
navrhované užívanie stavby nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života 
a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení, čo bolo preukázané doloženou 
odbornou prehliadkou a skúškou elektrického zariadenia a stanoviskami dotknutých orgánov: 

Inšpektorát práce Bratislava pod číslom IBA-42-87-2.2/ZS-C22,23-1 8 zo dňa 26.11.2018, 
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, súhlasné stanovisko v protokole z ústneho 
pojednávania 
Re~ionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, pod číslom HŽP/07706/2015 zo dňa 17.04.2015 a 
HZP/09759/2015 zo dňa 29.05.2015 

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené. 

Stavebný úrad zistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných 
osobitnými predpismi . Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny 
užívania bytu na dobu určitú, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Správny poplatok podľa pol. 62 a) bod 1 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov vo výške 30,00 €bol uhradený dňa 07.12 .2018. 
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POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie na tunaj šom stavebnom úrade, 
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo d11a jeho oznámenia (doručenia). Ak tunajší stavebný úrad sám 
nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 
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Tento dokument bude z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania v zmysle § 61 ods. 4 stavebného 

zákona doručený verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu 
(Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava) a zároveň bude 
zverejnené na webovej stránke miestneho úradu - www.staremesto.sk v časti „úradná tabuľa". Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. 

Doručí sa: 
1. účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 

JOBPOINT, spol. s r.o„ Medená 1 O/K, 811 02 Bratislava 
Ing. Ján Koľínek, Rastlinná 23, 851 1 O Bratislava 
Ing. Mária Korínková, Rastlinná 23, 851 1 O Bratislava 
vlastníci pozemku č. 217/1 k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 6258 
vlastníci bytov a nebytových priestorov v BD na Medenej č. 1 O/K, súp. č. 59 a 93 k. ú. Staré Mesto 

Na vedomie: 
dotknutým orgánom: 

2. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
3. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 4 11 08 Bratislava 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
5. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

účastníkom konania (nemá právne účinky doručovania): 
6. JOBPOINT, spol. s r.o„ Medená 1 O/K, 811 02 Bratislava 
7. Ing. Ján Korínek, Rastlinná 23 , 851 1 O Bratislava 
8. Ing. Mária Korínková, Rastlinná 23, 851 1 O Bratislava 
9. Mgr. art. Miriam Partiová, Medená 10, 811 02 Bratislava 
1 O. Stanislav Stacho, Medená 1 O, 811 02 Bratislava 
11 . Mária Stachová, Medená 1 O, 811 02 Bratislava 
12. Nikoleta C ingelová, Medená 1 O, 811 02 Bratislava 
13. Robert Hladný, Račianska 19, Bratislava 
14. Peter Ehrenberger, Gajova 21, 811 09 Bratislava 
15. Andrea Hladná, Medená 1 O, 811 02 Bratislava 
16. Ing. Dionýz Troskó, Dlhá 29, 044 31 Kostoľany nad Hornádom 
17. Ing. Gabriela Troskóová, Dlhá 29, 044 31 Kostoľany nad Hornádom 
18. RNDr. Aleš Mičovský, Medená 1 O, 811 02 Bratislava 
19. RNDr. Eva Mičovská, Medená 1 O, 811 02 Bratislava 
20. Ing. Denisa Moravská, Trenčianska 39, Bratislava 
2 1. Zdeno Babinec, Medená 1 O, 811 02 Bratislava 
22 . So1'ía Babincová, Medená 1 O, 811 02 Bratislava 
23 . Jozef Halás, Lazaretská 3 1, 811 09 Bratislava 
24. Mgr. Anna Beňová, Bezručova 9, 811 09 Bratislava 
25. Slávka Sedláková, Medená 10, 811 02 Bratislava 


