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č. 264/15210/2020/STA/Luk/K-31 Bratislava 30. 03. 2020 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods. (1) zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa 
§ 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v zne1ú neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), rozhodujúc podľa 
§ 82 ods. (1) a § 85 stavebného zákona a § 23 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona p o v o ľ u j e 

časť stavby 

navrhovateľ 

miesto stavby 

navrhovaný účel 

užívanie 

nebytový priestor č. A.1.17.3 na 1.NP v administratívnej 
budove so súpisným č. 7871 podľa listu vlastníctva č. 9927 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava 

Jacob hair s.r.o., Na piesku 17/A, 821 05 Bratislava, IČO: 
51 898 381 v. z. REDING s.r.o„ Legionárska 10, 811 07 
Bratislava,, IČO: 51 898 381 vo vlastníctve Steinerka BC a. s., 
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 47 258 O 04 

Legionárska č. 10 v Bratislave, pozemok registra „C"-KN 
parcelné č . 10370/76 v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava 

kaderníctvo 

Pre užívanie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Časť stavby je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím až po nadobudnutí 
právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí stavebný úrad. 

2 . Vlastník stavby je povinný ju udržiavať v dobrom stavebnom stave tak, aby nevzniklo 
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu, 
a aby sa čo najviac predÍžila jej užívateľnosť. 

3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania uchovávať po celý čas 
jej užívania, pri zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení 
stavebnému úradu. 

V zákonom stanovenej lehote voči konaniu neboli vznesené námietky účastníkov 
konania ani dotknutých orgánov . 
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Podľa Položky 62 písm. a) bod 1. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov navrhovateľ zaplatil dňa 16. 09. 2019 s doplatením dií.a 07. 10. 
2019 v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto správny poplatok vo 
výške 30 EUR (slovom: tridsať EUR). 

Odôvodnenie 

Stavebník Jacob hair s.r.o., Na piesku 17/A, IČO: 51898381, 821 05 Bratislava v. z. 
REDING s.r.o., Legionárska 10, IČO: 51898381, 811 07 Bratislava podal dňa 16.09.2019 
návrh na zmenu spôsobu užívania časti stavby na pozemku registra „C"-KN parcelné č. 

10370/76 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, podľa listu vlastníctva č.- 9927, 
súpisné č. stavby 7871. Na 1. NP polyfunkčného domu na ulici Legionárska 1 O v Bratislave. 

Vzhľadom k tomu, že návrh neposkytoval dostatočný podklad pre jeho posúdenie, 
stavebný úrad vyzval rozhodnutím o prerušení č. 10889/51000/2019/ST A/Luk zo dňa 

29.10.2019 navrhovateľa, aby v primerane určenej lehote 45 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia návrh požadovaným spôsobom doplnil. 

Stavebník dňa 14.11.2019 doplnil o dokumenty požadované na základe výzvy. 

Stavebný úrad listom č. 264/257 /2020/ST A/Luk zo dňa 08. O 1. 2020 oznámil začatie 
konania o zmene v užívaní stavby dotknutým orgánom a všetkým jeho účastníkom a nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04. 02. 2020. 

Navrhovateľ preukázal na miestnom zisťovaní splnenie zákonom stanovených 
podmienok, predložil stavebnému úradu všetky zákonom požadované doklady. 

V rozhodnutí stavebný úrad určil záväzné podmienky užívania stavby. 

Ku konaniu vydali súhlasné záväzné stanoviská dotknuté orgány: 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 
listom č. HŽP/2932/2020 zo dňa 05. 02. 2020, bez podmienok, 
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky do protokolu zapísal, že 
k vydaniu Kolaudačného rozhodnutia z hľadiska požiarnej bezpečnosti nemá 
pripomienky, zo dňa 04.02.2020, bez podmienok, 
Inšpektorát práce Bratislava listom č. IBA-08-06-2.0/ZS-C22,23-20, 
IPBA/IPBA_OIP/KON/2020/ 1038 zo dňa 06. 03. 2020, bez podmienok, 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho 
hodnotenia a odpadového hospodárstvam, Odbor posudzovania vplyvov na životné 
prostredie listom č. 6127/2020-1.7./ak zo dňa 09.03.2020. 

Na stavbu bolo vydané záverečné stanovisko č. 2995/2014-3.4/ak zo dňa 28. 01. 2014 
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho 
posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu verejných záujmov 
spoločnosti pri užívaní stavby, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. 
V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúmal či skutočné realizovanie stavby alebo jej 
užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života 
a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. 
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Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh na začatie konania, posúdil 
ho s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so 
stavebným zákonom a zákonom o správnom konaní, ako aj príslušnými vyhláškami 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zabezpečil procesné práva účastníkov 
konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti rozhodnutiu má právo podať odvolanie 
účastník konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) tohto rozhodnutia. 

Podľa § l 40c stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie 
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, má právo podať odvolanie aj ten, 
kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia 
s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v lehote 
15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podaním odvolania sa ten, kto ho 
podal, stáva účastníkom konania. 

Odvolanie sa podáva na Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 
814 21 Bratislava 1, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky.Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Účastník konania môže 
odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vezme odvolanie späť, 
nemôže sa znova odvolať. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

Príloha: pôdorys časti stavby, ktoré je súčasťou rozhodnutia zmeny spôsobu užívania časti 

stavby 

> Doručí sa účastníkom konania: 

1. Jacob hair s.r.o., Na piesku 17/A, 821 05 Bratislava v. z. REDING s.r.o., Legionárska 
1 O, 811 07 Bratislava 

2. Steinerka BC a. s., Malý trh 21 A, 811 08 Bratislava 

)> Doručí sa na vedomie: 

3. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 
Bratislava 
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Žiadosť o zverejnenie: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava do doby 
ukončenia konania na: 

úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu zverejnenia: 

Zverejnené od: Zverejnené do: 

Odtlačok pečiatky a podpis: Odtlačok pečiatky a podpis: 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/stavebný úrad, 2x k spisu, l x stavebný úrad 
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LEGENDA MIESnlOSTI RIEŠENÁ ČASŤ OBJEKTU 

C.M. N/.2.0V MIESTNOSTI Plocha (m2) , 

1.01 RECEPCIA 18,86 

1.02 CAKACIAZÓNA 19,70 

1.03 OBSLUZNÁ ZÓNA PRE DAMY 21,98 

1.04 UMÝ'JACIA ZÓNA 14,79 

1.05 r-AKACIA ZÓNA 5,76 

1.06 OBSLU7NA ZÓNA PRE DÁMY 30,81 

1.07 ZÁZEMIE 16,37 

1.08 ~ -----~-

1,72 -- 129,79m'J --- ------ --

.REDIN(j_ 

OCWUIVi í::t,iT,Ó.CIA SKUTOČNÉHO 

•/YHOTOVENIA STAVf, , 
Dátum: s.z. Zo20 PodpiTn~ 

LEGENDA MATERIÁLOV 

' . 7. ,t./ ··,:.1 /f,/ . 

Existujcica SOK siena, oddelujúca jednoliv6 OOchodné prevádzl<y 
yYhotovená z SOK KNAUF DIAMANT, ht.:125MM 

SOK ptedslena hr.: 1 OOmm. zo strany prevádzlcy SOK dosl<a, 
Poollté technológické rie~nle od flrmy rigips • predsadené steny 

SOK stena hr.: 100mm, Poulité ted1nológické .-ie od firmy riglp9 

i . TEPELNÁ IZOlACIA 

i 1 DUTINOVÁ PODLAHA LINDNER, VRCHNÁ POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA KERAMICKÁ DWBA 

POZNÁMKY 
• PRI STAVEBNÝCH PRACACH JE Nurnt DOORlA t TECHNOLOGICl<t POST\JPY DANÉ VÝROBCOM 
• PRESNÉ UMIESTNENIE vYUSTIEK VZT AREViZJIYCH DVIEROK VID PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY 
• VšETKY ROZMERY OVERIŤ NASTAVBEA PRI ZISTENI ZÁVA2NÝCH ROZDIELOV SKUTKOVÉHO STAWOPROTI 

PREOPOKlAOOM VOOllUMENTAC~ JE NEVYHNUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANT-'> A NA ZÁKLADE KONZULTÁCII 
V PRIPADEPOTREBY UPRAVlf NAVRHOVANÉ RIEŠENIA, V SÚLADE ZO ZISTEN\'MI SKIJT<ltNOSfAAll 

Ing. Ivan Végh 

l~HARNE•' Ing. arch. Martin Prokopovi~ 

Bc. Pa1rik Brisudo 

INVESTOR Jakub Michetčil: 

MIESTO Legionónka. Bmti~ova. k.ú Bratisolva S10fé Mesto 
AKCIA JACOB HAIR ATELIER 

Obchodný prieslor STBNERKA BC A.1.17.3 

STUPEŇ Reoizočnó dol:umentócia 

OBSAHVÝK. P6darys 1.NP 

CASIDOK. ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH 

KinWATu.o. 
Š'mmcm 24. !177 01 e..zno 

Tiiit.: •c21 gca •ao an 
wwwlBne.ll 

DÁTUM 10/2011 

FORMÁT 3xA4 

MIERKA 1:50 

C. Z KAZKY 14_18 
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