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R O Z H O D N U T I E 
 
 
 
  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 
1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
úrad“) na základe uskutočneného konania rozhodla takto: 
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“) a podľa § 85 stavebného zákona 
 

p o v o ľ u j e   zmenu v užívaní 
 
spoločnej časti stavby bytového domu so súp. č. 1530 na Račianskej ul. č. 101 v Bratislave, 
na pozemku parc. č. 13100  v katastrálnom území Nové Mesto, na „Obchodný priestor – 
potraviny a predaj zmrzliny“, navrhovateľovi Vlastníkom bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome na Račianskej ul. č. 97,99,101, v zastúpení AK Inžiniering, spol. s r.o. – Ing. 
Andrea Kršáková, so sídlom Pri mlyne 12, 831 07 Bratislava. 
Zmena užívania spočíva v zmene spoločnej časti stavby - nebytového priestoru na prízemí 
vchodu bytového domu na obchodný priestor – potraviny a predaj zmrzliny 
 
Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, súhlasné záväzné stanovisko č. HV/11055/2016 
z 13.7.2016: 

1. K uvedeniu priestorov do prevádzky zabezpečiť a predložiť laboratórny rozbor pitnej 
vody, ktorým sa preukáže zdravotná bezchybnosť pitnej vody z vnútorných 
vodovodných rozvodov v súlade s kritériami Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., 
ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu 
kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov. 

2. Predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie 
návrh na uvedenie priestorov do prevádzky alebo skúšobnej prevádzky. 

 
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania. 

 
Odôvodnenie 

   
Dňa 20.4.2016 podali Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na 

Račianskej ul. č. 97,99,101, v zastúpení AK Inžiniering, spol. s r.o. – Ing. Andrea Kršáková, 
so sídlom Pri mlyne 12, 831 07 Bratislava,  návrh na povolenie zmeny v užívaní spoločnej 
časti stavby bytového domu so súp. č. 1530 na Račianskej ul. č. 101 v Bratislave, na pozemku 
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parc. č. 13100 v katastrálnom území Nové Mesto, nebytového priestoru na prízemí vchodu na 
Račianskej č. 101 na „Obchodný priestor – potraviny a predaj zmrzliny“. 
Stavebné úpravy a udržiavacie práce v priestore boli povolené v oznámení č. ÚKaSP-
2013/2890/HAK-256 dňa 22.11.2013 a t.č. sú zrealizované.  

 
Na základe návrhu stavebný úrad dňa 1.6.2016 listom č. 4737/2016/ÚKSP/HADL-ozn 

podľa ust. § 80 ods. 1) oznámil začatie konania o zmene v užívaní stavby a súčasne nariadil 
miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním na 12.7.2016, z ktorého vyhotovil 
zápisnicu. Na miestnom zisťovaní boli zistené drobné nedostatky, ktoré doplnil nájomca 
priestoru a zároveň spoluvlastník objektu konateľ NaM, s.r.o., s posledným doložením 
potrebných dokladov dňa 28.7.2016.   

 
V uskutočnenom konaní stavebný úrad nezistil dôvody brániace vydaniu tohto 

rozhodnutia.  
 

K zmene účelu využitia sa kladne vyjadrili Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR 
Bratislavy, Inšpektorát práce – Bratislava, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP 
– odpadové hospodárstvo, Mestská časť Bratislava – Nové Mesto. 
Žiadne námietky účastníkov konania neboli vznesené. 
Žiadatelia preukázali vlastníctvo k bytovému domu listom vlastníctva č. 2929. 

 
Zmena užívania spoločnej časti stavby bytového domu na obchodný priestor – 

potraviny s predajom zmrzliny - nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska 
ochrany životného prostredia a ochrany života a zdravia osôb. Na základe uvedeného 
rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

 
Poučenie 

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

na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91  Bratislava 3, pričom 
odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Mgr. Rudolf K u s ý 
                                                                                            starosta mestskej časti      
                                                                                           Bratislava - Nové Mesto     

 
 
 
 
Správny poplatok vo výške 30,– EUR bol zaplatený v pokladni tunajšieho úradu. 
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Doručuje sa : 
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Račianskej ul. č. 97, 99, 

101 v Bratislave  (verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava 
–Nové mesto po dobu 15 dní) 

2. NaM, s.r.o., Račianska 99, 831 02 Bratislava  (nájomca) 
3. Naša správcovská, s.r.o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava 

(so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchode bytového domu na Račianskej ul. č. 
97,99,101 v Bratislave a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu) 

4. Ing. Andrea Kršáková - AK Inžiniering, spol. s r.o., Pri mlyne 12, 831 07 Bratislava  
(ič) 

 
 
Na vedomie: 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl. mesta SR Bratislavy, Ružinovská 8,  
820 09 Bratislava 29 

6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
7.  Inšpektorát práce - Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava  
8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP – odpadové hospodárstvo, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
9. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 

 
 
 
Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

 
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát – TU  
 (so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť späť) 

 
 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 
 
Dátum vyvesenia:       Dátum zvesenia: 

 


