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č. KV/SU/702/20 19/5374/MZ Bratislava 04.03.2019 

R o z h o d n u t ie 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ako stavebný úrad určený Okresným úradom úradu 
Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky podľa § 119 ods. 3 zákona č . 50/ 1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďa lej len „stavebný zákon") na vykonanie konani a a vydanie rozhodnutia vo veci zmeny 
v užívaní časti stavby bytového domu súp. č. 2220 na Hollého ul. č. 7, 9, 11 , 13 v Bratislave, 
v spoj itosti s § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č . 377/ 1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného 
mesta Bratislavy v nadväznosti na § 1 písm. c) a § 5 a) zák. č . 608/2003 Z . z. o štátnej správe 
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a o zmene 
a dop lnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďa lej len „určený stavebný úrad"), zastúpená starostkou mestskej 
časti v zmysle § 17 ods. 3 uvedeného zákona o hlavnom meste, rozhodla takto: 

Určený stavebný úrad v konaní o zmene v užívaní časti dokončenej 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 853 1 kat. územie Staré Mesto, zapísanej na L V č. 6024 KN podľa označenia j ej druhu ako 
iná budova vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, a to nebytových priestorov vo vchode č . 9 a 11 pôvodne užívaných spo ločne ako 
zariadenie školské a výchovné, začatom na návrh Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábrežie 3, 814 2 1 Bratislava v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zák. č . 7 111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpi sov (ďa lej len „správny 
poriadok") podaním návrhu dňa 29.01.2018, vykonanom v intenciách ustanovení § 85 ods. 1 a 
§ 85 ods. 2 druhej vety stavebného zákona v súlade s procesnými ustanoveniami § 80 ods. 1 a 
ods . 2 a § 81 a stavebného zákona v spoj itosti s § 33 ods. 2 správneho poriadku, podľa § 81 ods. 
1 a 3 v nadväznosti na § 85 ods. 2 s tavebného zákona p r e s k ú m a 1 návrh na povolenie 
zmeny v užívaní uvedenej časti stavby spoj enej so stavebnými zmenami zo dňa 24.0 1.2018 
podaný právni ckou osobou 

Mestská časť Bratislava-Staré M esto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava (ďalej len 
„navrhovateľ) 

a po j eho úplnom doplnení a prorokovaní aj na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym 
zi sťovaním v súčinnosti s príslušnými dotknutým i orgánmi a za účasti vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v uvedenom bytovom dome ako účastníkov konania 

podľa ustanovení § 82 stavebného zákona v spojitosti s § 23 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávaj ú niektoré ustanovenia stavebného zákona a§ 46 a 47 správneho poriadku 

p ovo ľuj e u ž í va ni e 



časti dokončenej 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, zapísanej na L V č. 6024 
KN, a to 
- nebytového priestoru vo vchode č. 9 na LV označeného č. 5 - 903 na prízemí 
- nebytového priestoru vo vchode č. 11 na L V označeného č. 5 - 904 na prízemí 

na účel ubytovacieho zariadenia na krátkodobé pobyty. 

Uvedené priestory určené týmto rozhodnutím na uvedený účel užívania tvoria dve samostatné 
ubytovacie zariadenia (vo vchode č . 9 a vo vchode č. 11 ). 
Ubytovacie zariadenie vo vchode č. 9 spolu o p loche 108,64 m2 (apartmán „B") pozostáva 
zo 4 izieb, kuchyne, 2 šatníkov a kúpelní s WC a chodby. 
Ubytovacie zariadenie vo vchode č. 11 spolu o ploche 84,23 m2 (apaitmán „A") pozostáva 
z 3 izieb, kuchyne , šatníka, kúpelne s WC a chodby. 
Priestory sú vyznačené v projekte skutočného vyhotovenia rekonštrukcie nebytových priestorov 
na ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty vypracovanom Milanom Machalom a v projekte 
vypracovanom 12/2017 Ing. Ing. Ing. arch. Mgr. Art. Jozefom Kuráňom, PhD. - výkres 
architektúry č. A-03 nový stav pôdorys l .NP, ktoré boli v tomto konaní overené určeným 
stavebným úradom. 

Pre užívanie uvedených nebytových priestorov na určený účel sa podľa § 82 ods. 2 
stavebného zákona určujú tieto podmienky: 
- priloženú overenú dokumentáciu, ktorá j e súčasťou tohoto rozhodnutia j e vlastník pov inný 
uchovávať po celý čas užívania na určený úče l ; pri zmene vlastníka ju odovzdá novému 
nadobúdateľovi , 

priestory možno užívať len na úče l určený v tomto rozhodnutí v sú lade s overeným projektom; 
zmeny účelu užívania, ktoré spočívajú v zmene spôsobu ich užívania, ich prevádzkového 
zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozíšrení činností, ktoré by mohli ovp lyvniť život a 
zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní, 
- priestory je potrebné udržiavať v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych 
a hyg ienických nedostatkov, aby nedochádzalo kjeho znehodnoteniu alebo ohrozen iu a aby sa čo 
najviac predÍžila ich užívateľnosť v súlade s účelom daným týmto rozhodnutím. 

Odôvodnenie: 

Stavebný úrad dňa 29.0 1.2018 prijal návrh na povolenie zmeny v užívaní časti stavby, 
nebytových priestorov bytového domu, identifikovaných vo výroku tohto rozhodnutia, ktorý 
podala právnická osoba uvedená vo výroku tohto rozhodnutia označená ako navrhovateľ (ďalej 
len „navrhovatel'"). 

Predmetom navrhovanej zmeny užívania na nový úče l užívania - ubytovacie zariadenia 
na krátkodobé pobyty boli nebytové priestory, uvedené vo výroku tohto rozhodnut ia podľa 

označenia druhu už ívania na L V č. 6024 KN zaradené ako zariadenie školské a výchovné a 
pôvodne boli užívané na účel prevádzky detských jaslí. Navrhovateľ preukázal občianskoprávne 
oprávnenie na podanie návrhu na zmenu v už ívaní výpisom z L V, podľa ktorého j e v lastníkom 
predmetných nebytových priestorov Hlavné mesto SR Bratislava-Mestská časť Staré Mesto, ako 
právnická osoba, ktorej boli predmetné nebytové priestory zverené do správy. 

Navrhovaná zmena v už ívaní voči pôvodného úče lu užívania bola spojená so stavebnými 
zmenami predmetných nebytových priestorov spočívajúcimi v uskutočnení stavebných úprav, 
ktorými sa nemenil vzhľad stavby a nezasahova lo sa do nosných konštrukcií stavby a za toho 
predpokladu boli splnené obe podmienky určené v § 85 ods . 2 stavebného zákona druhá veta 
stavebného zákona umožňujúce prerokovať navrhovanú zmenu v užívaní spojenú so zmenou 
stavby (časti stavby v tomto prípade, t. j. predmetných nebytových priestorov) v konaní o zmene 



v užívaní podľa ustanovení § 85 ods. 1 stavebného zákona. Z predloženého návrhu vrátane 
pri loženej dokumentácie, najmä z techn ickej správy vyplývalo, že navrhované riešenie 
stavebných úprav nezasahuje do nosných konštrukcií stavby bytového domu a navrhovateľ sa 
vyjadril, že stavebné úpravy budú s ohľadom na to predmetom ohlásenia stavebnému úradu 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. So zreteľom na to dňom podania návrhu bolo začaté 
konan ie o zmene v užívaní v intenciách ustanovenia § 85 ods. 2 stavebného zákona, podľa 
ktorého zmenu v užívaní, ktorá je spojená so zmenou stavby spoč ívajúcou v stavebných 
úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií 
stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní podľa ustanovení 
§ 85 ods. 1 stavebného zákona. Určený stavebný úrad listom zo dňa 05.02.2018 
KV/SU/837/2018/2886/MZ vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu tak, aby poskytoval 
dostatočný podklad pre rozhodnutie v tomto konaní. Požadoval predloženie dokumentácie 
navrhovaných stavebných úprav súvisiacich s navrhovanou zmenou v užívaní spolu s písomným 
oznámením stavebného úradu uvedenej mestskej časti obsahuj úc im súhlas s ich uskutočnen ím 
s tým, že odsúh lasené stavebné úpravy požadoval prem ietnuť do dokumentácie navrhovaného 
účelu užívania, ktorá bude po vykonanom tomto konaní o zmene v užívaní spojenej 
so stavebnými úpravami v tomto konaní overená. Potrebné stavebné úpravy, súvisiace 
so zmenou v užívaní bez zásahu do nosnej konštrukcie stavby a jej vzhľadu v uvedených 
priestoroch voč i pôvodnému stavu boli vykonané na podklade ohlásenia navrhovateľa 

odobreného stavebným úradom Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto písomným oznámením 
zo dňa 19.03.2018 č. 6036/12781 /20 18/STA/Dol, v ktorom vyjadril, že nemá námietky proti 
ohláseným stavebným úpravám podľa dokumentácie, ktorú overil. 

Po doplnení návrhu na výzvu stavebného úradu listom č. KV/SU/837/2018/2886/MZ zo dňa 
05 .02.2018 bolo začatie konania o navrhovanej zmene v užívaní oznámené písomne účastníkom 
konania, ktorých okruh bol vymedzený v zmysle § 78 ods. 1 stavebného zákona, t. j . všetkým 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov v predmetnom bytovom dome vrátane navrhovateľa a 
Hl. mesta SR Bratislava listom zo dňa 27.04.2018 č . KV/SU/837/2018/7423/MZ verejnou 
vyhláškou vo väzbe na písomné oznámenie o začatí konania č. KV/SU/837/2018/6870/MZ zo dňa 
18.04.2018 doručené dotknutým orgánom jednotlivo s upozornením, že námietky voč i 

navrhovanej zmene užívaní môžu účastníci konania uplatn iť do 1 O dní odo dňa doručenia 
písomného oznámenia, resp. na ústnom pojednávaní. Na prerokovanie návrhu stavebný úrad 
urč il ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovan ím, ktoré sa uskutočn i lo dňa 10.05.20 18. 
O výs ledkoch ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním bol spísaný protokol, 
z kto rého vyplýva, že sa vykonalo za účasti Regionálneho úradu verejného zdravotn íctva hl. 
mesta Bratislava (ďalej Jen „RÚVZ") ako dotknutého orgánu z hľadiska ochrany zdravia, 
Inšpektorátu práce Bratislava (ďal ej Jen „IPB") z hľad i ska bezpečnosti zdrav ia a osôb, 
navrhovateľa a niektorých vlastníkov bytov, ktorí uplatnili námietky a pripomienky 
k navrhovanej zmene v užívaní písomne a táto písomnosť zo dňa 09.05.20 18 bola na mieste 
vložená do spisu stavebného úradu v predmetnej veci. Dňa 11.05.2018 boli v totožnej písomnej 
fo rme doručené uvedené námietky aj priamo na stavebný úrad. Na ústnom pojednávaní bolo 
na podnet prítomných vlastníkov bytov do protokolu zaznamenané, že návrh na zmenu v užívaní 
by mal byť s navrhovateľom prerokovaný na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 
čo zástupcovia navrhovateľa neodmietli. Miestnym zisťovaním bolo zistené, že ohlásené stavebné 
úpravy ešte nebo li uskutočnené, nebytové priestory boli v pôvodnom stave bez stavebných úprav. 
Zástupcovia prítomných dotknutých orgánov sa vyjadrili, že stanovisko k zmene v užívaní môžu 
vydať až po ich dokončení a nás ledne ho predložia na stavebný úrad. Hasičský a záchranný útvar 
hl. mesta SR Bratislavy (ďal ej Jen „HaZÚ"), dotknutý orgán z hľadiska požiarnej ochrany sa 
ústneho pojednávania v uvedený deň nezúčastnil. Na podklade výsledkov vykonaného ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania určený stavebný úrad konštatoval, že konan ie o navrhovanej 
zmene v užívaní bude prerušené. O prerušení konania rozhodnutím č. KV/SU/837/20 18/9260/MZ 
zo dňa 28.05.20 18 a jeho dôvodoch zistených na miestnom zisťovan í brániacich povoleniu 
navrhovanej zmeny v užívaní, pre ktoré príslušné dotknuté orgány nemohli vyjadriť súhlasné 



stanovisko boli upovedomené dotknuté orgány jednotlivo a účastníci konania verejnou vyh láškou. 
Navrhovate ľ bol zároveň uvedenou písomnosťou vyzvaný na odstránenie nedostatkov zistených 
IPB na mieste dňa 10.05.2018 v rámci ústneho pojednávania, ktorý z uvedených dôvodov, 
zhrnutých do 14 bodov záväzného stanoviska zo dňa 16.05.2018 č. IPBA/IPBA-ODD BOZP 
II/KON/2018/1978 IBA-58-40-2.2/ZS-C22,23-18 vyjadril písomne nesúhlas s povolením zmeny 
v užívaní predmetných nebytových priestorov. Nesúhlas v tejto etape konania vyjadril aj HaZÚ 
listom zo dňa 08.06.2018 č. HZUBA3-2018/000939-002. 

K námietkam a pripomienkam uplatneným účastníkmi konania na ústnom pojednávaní a 
písomne listom zo dňa 09.05.20 18 vo vzťahu k navrhovateľovi , ako právnickej osobe, ktorej bola 
zverená správa predmetných nebytových priestorov a je tak účastníkom Zmluvy o spoločenstve , 

ktorí argumentovali, že navrhovaná zmena v užívaní na ubytovacie zariadenie na krátkodobé 
pobyty bez bližšieho určenia zásadne naruší dovtedajšie užívanie bytov a nebytových priestorov 
ostatných vlastníkov bytov a so zreteľom na rozsah stavebných úprav v uvedených priestoroch 
tieto vyžadovali súhlas spoločenstva vlastníkov v zmysle Zmluvy o Spoločenstve vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov, jej čl. 4, bod 7 písm. t), sa navrhovateľ vyjadri l písomne listom 
zo dňa 24.05.2018 č. 6010/23445/2018/PRA/Sla a osobitným listom adresovaným Spoločenstvu 

Ho llého 7, 9, 11, 13 Bratislava, oslovil starosta Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predsedkyňu 
spoločenstva Ing. Natašu Hriseňková, v ktorom informoval podrobnejšie o tom, že účelom 
navrhovaného užívania nebytových priestorov v správe mestskej čast i na ubytovacie zariadenie 
na krátkodobý pobyt je poskytovanie prechodného krátkodobého ubytovania pre zamestnancov 
mestskej časti a zamestnancov organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, pričom prevádzku 
ubytovacieho zariadenia bude zabezpečovať vo vlastnej réžii a priamo mestská časť. Informoval 
aj o tom, že mestská časť pripravuje zásady poskytovania prechodného krátkodobého ubytovania 
v predmetných nebytových priestoroch, ktoré budú po prerokovaní a schválení príslušnou 
komisiou ako poradným orgánom miestneho zastupiteľstva metskej časti zverej nené na jej 
webovej stránke. 

Obsahom uvedeného lislu zo di'ía 09.05.2018 boli aj námietky a pripomienky uplatnené 
vo vzťahu ku konaniu o zmene v užívaní, ktorými je spochybňovaná zákonnosť postupu 
vedeného určeným stavebným úradom aj vo vzťahu k postupu stavebného úradu Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, ktorý prijal ohlásenie stavebných úprav uvedených nebytových priestorov 
a písomným oznámením vydaným podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona vyjadril, že nemá 
námietky voč i ich uskutočneniu, na podklade priloženého projektu, ktorý bol uvedeným 
stavebným úradom overený. Určený stavebný úrad nemal dôvod spochybniť z hľadiska 

zákonnosti postup stavebného úradu Mestskej časti Bratislava-Staré mesto, nakoľko predloženou 
projektovou dokumentáciou vrátane statického posúdenia bolo dokumentované, že ohlásené 
stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií stavby a vôbec nemenia vzhľad stavby a teda 
mohli byť predmetom ohlásenia, inštitút ohlásenia nepodlieha konaniu a s ohľadom na úpravu 
v citovanom ustanovení § 85 ods. 2 stavebného zákona, nakoľko predmetné ohlásené stavebné 
úpi·avy nemenia vzhľad stavby a nezasahujú sa do nosných konštrukcií stavby, môžu byť 
predmetom prerokovania v spojenom konaní o zmene v užívaní podľa ustanovení § 85 ods. 1 
stavebného zákona, ktoré vykonával v tomto prípade určený stavebný úrad a ich rea lizácia na 
navrhovaný úče l užívania bola tak posúdená v súčinnosti s dotknutými orgánmi v tomto konaní, 
hoci inak ohlásené stavebné úpravy kolaudačné rozhodnutie nevyžadujú. Nevyhnutnosť ich 
uskutočnenia v čase konania o zmene v užívaní, t. j . pred jeho dokončením vydaním rozhodnutia 
o povolení zmeny vyplynula najmä aj zo stanovísk dotknutých orgánov vyjadrených na ústnom 
pojednávaní dňa 10.05 .2018. 

Po tom ako navrhovateľ v konaní dop lnil podklady pre rozhodnutie, a to ri ešenie statickej 
dopravy pre navrhovaný účel užívania, uvedené písomné vyjadrenie navrhovateľa k uplatneným 
námietkam a pripomienkam vlastníkov bytov v zastúpení spoločenstva a boli dokončené ohlásené 
stavebné úpravy v predmetných nebytových priestoroch, li stom č. KV/SU/837/2018/18733/MZ 
zo dňa 14.11 .20 18 bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom písomne oznámené 
pokračovanie v konaní o zmene v užívaní a v určenom termíne dňa 13.12.20 18 v súčinnosti 



s dotknutými orgánmi a za účasti zástupcov navrhovateľa a vlastn íkov bytov bolo opäť vykonané 
ústne pojednávanie spoj ené s miestnym zisťovaním. Do protokolu vyhotoveného na mieste 
uvedeného dňa bola zaznamenaná požiadavka prítomnej vlastníčky pani Dušekovej, aby 
navrhovateľ k svojmu vyjadren iu v liste zo dňa 24.05 .2018 č . 60 10/23445/2018/PRNSla doplnil 
zoznam profesii zamestnancov podľa tohto listu, ktorých sa ubytovanie bude týkať. Prítomní 
vlastníci bytov a za Spo ločenstvo vlastníkov bytov Hollého 7,9, 11 , 13 predsedkyňa Ing. 
Hrisenková uplatn ili požiadavku, aby bol spoločenstvu poskytnutý projekt skutočného 

vyhotovenia rekonštrukcie (stavebných úprav) predmetných nebytových priestorov so zmenou 
v ich užívaní a osobitne vo vzťahu k navrhovateľovi požiadavku na zabezpečenie toho, aby 
zásady poskytovania prechodného krátkodobého ubytovania v predmetnom ubytovacom 
zariadení boli spracované v krátkom čase. Zároveň uvedené spo ločenstvo li stom zo dňa 
12.12.2018 písomne uplatni lo námietky a pripomienky, ktoré sú v závere zhrnuté 
do konštatovania, že vlastníci bytov nesúhlasia s povolením zmeny užívania časti domu 
na krátkodobé ubytovanie a požiadavky na zastavenie konania o takejto zmene užívania 
s vyjadrením, že v tejto časti domu sú iba byty a požadujú tento spôsob využitia zachovať. 

Po vykonaní ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním dňa 13.12.2018 aj 
za účasti dotknutých orgánov boli na stavebný úrad doplnené ich písomné stanoviská, v ktorých 
z hľad iska záujmov chránených osobitnými predpismi, ktoré chránia bez pripomienok vyjadrili 
súhlas s povolením zmeny v užívaní predmetných nebytových priestorov na navrhovaný účel: 
HaZÚ hl. mesta SR listom č. HZBA3-2018/002959-002 zo dňa 19.12.2018, 
RÚVZ Bratislava hlavné mesto listom č. HŽP/14396/2018/M zo dňa 20.12.2018, 
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave listom č. KRZP-BA-KDl 3-4332-001/2018 zo 
dňa 27. l l.20 18, ktorý výslovne vyjadril , že súhl así s ri ešením statickej dopravy v priestoroch 
dvora MÚ MČ Brati slava-Staré Mesto z Medenej ulice a 
IPB listom č. IPBA_ODD BOZP II/KON/2018/4986 IBA-208-40-2.2/ZS-C22,23-18 zo dňa 
1 l.1 2.2018 (doručené na určený stavebný úrad dňa 04.02.2019), v ktorom konštatoval, že nedos
tatky uvedené v bodoch 1. až 14. jeho stanoviska zo dňa 16.05.201 8 č . IBA-58-40-2.2/ZS-C22,23-
l 8 boli odstránené a súhlasné stanovisko zo dňa 11.1 2.2018 nahrádza nesúhlasné stanovisko 
zo dňa 16.05.2018. 

Navrhovateľ predložil aj doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a doklady o 
overení požadovaných vlastností výrobkov, správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške 
elektri ckých zariadení v predmetných nebytových priestoroch aj v spoločných priestoroch č. 

11 3/18, 11 4/18, 115/18 a 11 6/ 18 vykonané elektrotechnikom špecialistom dňa 12. 10.2018, proto
kol o vykonaní skúšky na vodovodnom potrubí v zmys le STN 37 O 1 39 dňa 16. l 0.2018, protokol 
o vykonaní skúšky na kanalizačnom potrubí v zmysle STN 37 O 1 31 dňa 16. 10.2018, správy z od
bornej skúšky plynového zariadenia uskutočnenej dňa 23. 11.2018, všetky s kladným výsledkom, 
ďalej správu o pravidelnej odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu vyhotovenej dňa 05.1 2.2018 
a protokoly o skúške, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobkov. Vyhotovením fotokóp ie na 
mieste predloženej do spisu bolo preukázané, že bolo uskutočnené vnútorné krytie elektrického 
rozvádzača v zmysle podmienky inšpektorátu práce v bode 13. jeho predchádzajúceho nesúhlas
ného stanoviska zo dňa 16.05.2018, ktoré bolo nahradené novým uvedeným stanovisko zo dňa 
11.1 2.2018 ako je to v ňom výs lovne uvedené. 
Navrhovateľ predloži l na stavebný úrad aj projekt skutočného vyhotovenia „Rekonštrukcia 
nebytových priestorov na ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty Hol lého č. 9 a č. 11 , 
Bratislava" v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno overené v tomto konaní určeným stavebným 
úradom bude poskytnuté spoločenstvu , čím bolo vyhovené požiadavke zástupcov vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov uplatnenej na ústnom pojednávaní dňa 13.12.2018. 

O uvedených skutočnostiach zistených v konaní, o jeho priebehu a výsledkoch zistených 
naj mä na podklade doplnených dokladov určený stavebný úrad v intenciách ustanovenia § 33 
ods. 2 v spojitosti s § 32 správneho poriadku písomne li stom č. KV /SU/702/2019/1 166/MZ zo dňa 
16.01.2019 oboznámi 1 účastníkov konania s tým, že v lehote do 7 pracovných dní odo dňa 



doručenia tohto oznámenia mali možnosť na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia o povolení 
predmetnej zmeny v užívaní, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. 

Na podklade tohto oboznámenia zo 16.0 1.2019 účastníci konania v zastúpení spoločenstva 
vlastníkov zaslali na určený stavebný úrad list zo dňa 13 .02.20 19, doručený 19.02.2019, v ktorom 
poukázali na písomné námietky uplatnené v tomto konaní dňa 09 .05.2018 a ústne a písomne aj 
dňa 13.12.2018 s tým, že na týchto námietkach a pripomienkach trvajú._Vytkli , že v písomnom 
oboznámení účastníkov konania zo dňa 16.01.2019 o podkladoch rozhodnutia pred jeho vydaním 
s umožnením vyjadriť sa k podkladom a spôsobu ich zistenia sa určený stavebný úrad nezaoberal 
písomnými námietkami, ktoré uplatnili v konaní. Konštatovali , že stále nemajú informáciu o tom, 
či sú už zo strany navrhovateľa spracované a schválené zásady poskytovania prechodného 
krátkodobého ubytovania v predmetných nebytových priestoroch, čo vyvoláva obavy obyvateľov 
domu. Ďalej uviedli, že stavebné práce v uvedených priestoroch neboli vykonané podľa projekto
vej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav a tak nebola splnená ani námietka !PB. 
K písomným námietkam a pripomienkam účastníkov konania uplatneným v konaní písomne aj 
ústne na vykonaných ústnych pojednávaniach určený stavebný úrad uvádza aj vo väzbe na v tom
to odôvodnení už uvedené konštatovania týkajúce sa zákonnosti postupu stavebného úradu 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako stavebného úradu v súvislosti s oh lásen ím stavebných 
úprav a určeného stavebného úradu vykonávajúceho správne konanie vo vec i zmeny v užívaní 
spojenej so zmenou časti predmetnej stavby bytového domu v intenciách ustanovení § 85 ods. 2 
druhá veta v spojitosti § 85 ods. 1 stavebného zákona. 

Správne konanie vo veci zmeny užívaní stavby nie je procesne osobitne upravené, najmä 
v prípade zmeny v užívaní spojenej so zmenou stavby, ktorou sa nezasahuj e do nosných konštruk
cií stavby a nemení sa vzh ľad stavby, kedy uvedené ustanovenie umožňuj e prejednanie takýchto 
zmien v konaní o zmene v užívaní bez osobitného stavebného konania dokončeného stavebným 
povolením. Navrhované stavebné úpravy boli riešené v projektovej dokumentác ii so všetkými 
potrebnými náležitosťam i na úrovni projektu pre stavebné povolenie obsahujúcej súhrnnú technic
kú správu, výkresy architektúry, pôdorysy predmetných nebytových priestorov s navrhovanými 
stavebnými úpravami, ktoré boli navrhnuté a vykonané len v ich vnútornom priestore, bez zásahu 
do spoločných častí stavby bytového domu. Stavebnými úpravami, vykonanými v existujúcich 
dvoch samostatných nebytových priestoroch podľa L V nebola vytvorená vstavba bytových 
jednotiek, ako sa to uvádza v námietkach, čo by vyžadovalo hlasovanie vlastníkov bytov a neby
tových priestorov k uzatvorení u zmluvy o vstavbe v zmysle § l 4b ods. 2 zák. č . 182/1992 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na to nie je opodstatnená ani námietka 
účastníkov konania, že navrhovateľ nedodržal ustanovenie č l. 4 bod 7 písm f) zmluvy o spoločen
stve znení dodatku č . 4. Predmetné nebytové priestory si aj v dôsledku stavebných úprav naďalej 
zachovali charakter nebytových priestorov s tým, že sa menil len úče l ich užívania. Zmeny 
vykonané pri realizácii stavebných úprav sú premietnuté v dokumentácii skutočného vyhotovenia 
stavby, poskytnutej spo ločenstvu a nebránia užívaniu nebytových priestorov na navrhovaný účel, 
čo bolo v súčinnosti s dotknutými orgánmi preverené v konaní o zmene v užívaní na miestnom 
zisťovaní v rámci ústneho pojednávania a preukázané aj predloženými výsledkami skúšok a mera
ní. Vlastníci bytov a nebytových priestorov mali v konaní postavenie účastníkov s oprávnením 
uplatňovať námietky a pripomienky, ktoré právo aj využili a aj z procesného postupu vyplýva, že 
určený stavebný úrad sa s nimi zaoberal, konanie aj so zrete ľom na ich námietky a pripomienky 
doplňoval, opodstatnené námietky zohľadnil a v tomto odôvodnení je uvedená argumentácia a 
úvahy opierajúce sa o právne predpisy, a to aj o tom ako sa vyrovnal s uplatnenými námietkami, 
pripomienkami a aj vyjadreniami účastníkov konania k podkladom rozhodnutia v súlade s úpra
vou podľa § 47 ods . 3 správneho poriadku. V kontexte uvedeného určený stavebný úrad nemal 
dôvod spochybňovať postup stavebného úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislos 
ti s ohlásením uvedených stavebných úprav predmetných nebytových priestorov aj so zreteľom 
na stanovisko ústredného orgánu v tejto oblasti štátnej správy v tom čase Ministerstva dopravy, 
výstavby a RR rozvoj a SR (v súčasnost i M inisterstva dopravy a výstavby SR) zo dňa 06.05.2014 
č . l 1898/20 14/B621-SV/28593 , podľa ktorého v prípade stavieb a ich zmien, na ktoré sa vzťahuj e 



inštitút ohlásenia podľa 55 ods. 2 stavebného zákona netreba apl ikovať ust. § 119 ods. 3 staveb
ného zákona, pretože nejde o správne konan ie a správne rozhodnutie, ale o postup mimo správne
ho konania. Konanie o zmene v užívaní je správnym konaním, ktoré bolo vykonané určeným 
stavebným úradom na základe určenia Okresného úradu Brati slava, odboru výstavby a bytovej 
poli tiky, príslušného nadriadeného správneho orgánu. 

Zmeny v uskutočnení stavebných úprav voči overenému projektu nemaj ú žiadny vplyv 
na povolenie zmeny v užívaní ani na práva v právom chránené záujmy účastníkov konania. Sú 
podrobne uvedené v dokumentácii skutočného vyhotovenia, ktorá po jet overení je prílohou tohto 
rozhodnutia. Riešenie statickej dopravy v priestoroch dvora MU MC Bratislava-Staré Mesto 
z Medenej ul ice z hľadiska ochrany verejných záuj mov posúdil a schválil bez pripomienok 
príslušný orgán, Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave uvedeným písomným vyjadre
ním zo dňa 27.11 .2018. IBP ako príslušný dotknutý orgán z hľadiska ochrany záuj mov bezpeč

nosti zdravia a osôb po vykonaní miestneho z i sťovania súhlasným stanoviskom zo dňa 

11.1 2.2018 potvrdil, že pôvodne zistené nedostatky uvedené v bodoch 1. až 14. jeho stanoviska 
zo dňa 16.05.20 18 vrátane nedostatku uvedeného v bode 14, že predmetné nebytové priestory 
nezodpovedajú projektu, boli odstránené. 

Okol nosť, že navrhovate ľ ako vlastn ík predmetných nebytových priestorov neupresni l 
profesie osôb, ktorým bude v predmetných ubytovacích zariadeniach poskytnuté krátkodobé 
ubytovanie, ani oko lnosť, že účastníkom konania zastúpení spo ločenstva v čase konania ešte 
neposkytol schválené zásady poskytovania ubytovania, nebránili povoleniu užívania na navrhova
ný úče l. Tieto požiadavky sú nad rozsah právomoci správneho orgánu vykonávajúceho predmetné 
konanie podľa stavebného zákona, mimo pôsobnosti jeho rozhodovania o zmene v užívaní. Majú 
charakter obč ianskoprávnych námietok, vyplývajúcich z vlastníckych práv k predmetnej stavbe 
bytového domu, sú predmetom vzťahu vlastníkov v zmys le uvedeného zákona o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov, v rámci ktorého úpravy sa môžu domáhať ich splnenia. Z postupu 
určeného stavebného úradu jednoznačne vyplýva, že v priebehu konania, najmä na ústnych pojed
návaniach a aj oboznámením štatutárneho orgánu navrhovateľa ako vlastníka nebytových pries
torov s obsahom uvedených námietok viedol účastníkov konania v týchto otázkach k dohode 
podľa § 137 ods. 1 stavebného zákona. Podľa uvedeného ustanovenia stavebné úrady vykonávajú
ce konanie podľa stavebného zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody účastn íkov 

konania pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stav
bám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej 
správy. 

Stavebný úrad v tomto konaní po preskúmaní návrhu a po jeho prerokovaní aj na ústnom 
pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a na podklade predložených dokladov a stanovísk 
dotknutých orgánov zistil , že navrhovaná zmena v užívaní predmetných nebytových priestorov 
z pôvodného úče lu užívania (detské jas le) na účel ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty 
nebude ohrozovať verejné záujmy chránené osobitnými predpismi predovšetkým z hľadiska 
ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, požiarnej ochrany a dopravy a nie je 
v rozpore ani so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán hl. mesta SR 
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. Námietky a pripomienky účastníkov konania boli 
v tomto konaní prerokované určený stavebný úrad sa s nimi zaoberal a vyhodnotil ich ako je to 
v tomto odôvodnení uvedené a nakoľko z nich nevyplývajú skutočnosti, ktoré by opodstatnene 
bránili navrhovanej zmene v užívaní vzhľadom na všetko uvedené v tomto odôvodnení určený 
stavebný úrad rozhodol tak ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Pouč e ni e 

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



Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne 
právoplatnosť, je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanoven í Správneho súdneho 
poriadku. 

Doručí sa : 
1. verejnou vyhláškou účastníkom konania - v lastníkom bytov a nebytových priestorov byto

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

„C" pare. č. 8530 a 8531 kat. ú. Staré Mesto (L V 6024) 

Verejná vyhláška sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu Mestská časť 

Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenia tohto oznámenia sa pova:l.uj c 15. deň vyvesen ia. 

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, Vaj anského 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 h l. mesta SR Bratis lava, Radlinského 6, 8 11 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, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava k č. 

30 13/3966/20 18/INY/Mac 
• Spoločenstvo Hollého č. 7, 9, 11, 13, sídlo Hollého 7, 811 09 Bratislava, správca bytového 

domu 

- starostka mestskej časti 
- mestská časť spis stavebného úradu 
- 2x archív 

Dátum vyvesenia Dátum doručenia Dátum zvesenia 

11. 03. 2019 
11. 03. zon 


