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Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : Zmena účelu užívania nebytového priestoru – skladového priestoru č. 3
                                 v rodinnom dome  na iný nebytový priestor – apartmán
Navrhovateľ :         SYDOK SLOVAKIA, s.r.o., Sĺňavská 10745/8,  Bratislava
Miesto stavby : Makovického 8,  Bratislava
Parcela č. : register „C“ KN parc.č. 12321/4, k.ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa : 05. 06. 2018

             Zámer rieši zmenu účelu užívania jestvujúceho nebytového skladového priestoru č. 8 - 3
s plochou 57,52m2 v suteréne rodinného domu na iný nebytový priestor - apartmán.

             Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto a na základe posúdenia súladu navrhovaného zámeru s Územným
plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007
zo dňa 31.5.2007 v znení zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že nemožno súhlasiť so zmenou účelu užívania
predmetného skladového priestoru v rodinnom dome na Makovického ul. č. 8 v Bratislave
na iný nebytový priestor – apartmán.

Odôvodnenie :

         1.) V zmysle uvedeného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien
a doplnkov je predmetná stavba súčasťou územia určeného pre bývanie v  rodinných domoch
a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží. V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej
zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú.
         2.)  Rodinný dom na pozemku parc.č. 12321/4, k.ú. Nové Mesto má v súčasnosti tri byty. Je to
maximálny počet bytov, nakoľko v zmysle ust.§-u 43b, ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, rodinný dom má
najviac tri byty.
         3.) Stavebný zákon, ani jeho vykonávacia vyhláška pre potreby konaní vykonávaných
stavebnými úradmi, nedefinuje užívanie stavieb pre účely typu „apartmán“. Význam cudzieho  slova
„apartmán“  je v Slovníku cudzích slov definovaný v slovenskom jazyku  ako väčší súkromný alebo
hotelový byt s príslušenstvom.
         4.) V nadväznosti na usmernenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, odbor štátnej stavebnej správy, zn.: 23338/2014/B623-Sv/60832-2/Šu zo dňa
08.10.2014 k aplikácii ust. §43b stavebného zákona, stavbu s troma bytmi a ďalším nebytovým
priestorom (určeným na podnikanie), napr. ubytovacím zariadením na krátkodobé pobyty, pričom viac
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ako polovica z celkovej podlahovej plochy všetkých miestností pripadá na byty, vrátane plochy
domového vybavenia určeného pre obyvateľov jednotlivých bytov, je potrebné považovať za bytový
dom. V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby, čo je aj Váš prípad, sa málopodlažné
bytové domy nepripúšťajú.

Na vedomie
Odd. územného konania a stavebného poriadku MÚ BNM, MČ BNM

Mgr. Rudolf  Kusý
starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


