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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 
 
 
časti stavby bytového domu, so súpisným číslom 849 na Jánoškovej ulici č. 4 v Bratislave, na 
pozemku parc. č. 12840/2 v katastrálnom území Nové Mesto, ktorá spočíva v zmene užívania 
„Nebytový priestor č. 12-901“ „ na „Nebytový priestor č. 12-901“ a „Nebytový priestor č. 13-
902“ a „ Nebytový priestor č. 14-903 - sklad “ a „Nebytový priestor č. 15-904 - chodba“ 
v suteréne bytového domu, navrhovateľom Petrovi Netolickému a Anne Netolickej, obaja 
bytom Janoškova 8, 831 03 Bratislava.   
       Predmetom zmeny v užívaní časti stavby je zmena v užívaní nebytových priestorov 
v suteréne bytového domu na štyri nebytové priestory v zmysle znaleckého posudku č. 
156/2016, ktorý vypracovala Ing. Agáta Straková, bytom V záhradách 32, 811 03 Bratislava.  
 
      V konaní boli uplatnené spoločné námietky účastníkmi konania Renátou Čizmaziovou, 
bytom Jánoškova 4, 831 03 Bratislava, Martou Maličkayovou, Ing. Ľudovítom Zemanom, 
obaja bytom Jánoškova 6, 831 03 Bratislava a Mgr. Ľuboslavou Zemanovou, PhD, bytom 
Pluhová 22, 831 03 Bratislava, ktoré sa ako neopodstatnené zamietajú z dôvodov uvedených 
v odôvodnení rozhodnutia. 
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Odôvodnenie 
 

       Dňa 15.07.2016 podali Peter Netolický a Anna Netolická, obaja bytom Janoškova 8,831 
03 Bratislava, návrh na povolenie zmeny v užívaní časti stavby „Nebytový priestor č. 12-901“ 
nachádzajúci sa v suteréne bytového domu  so súp.č. 849  na Janoškovej  ul. č. 4 v Bratislave, 
na pozemku parc.č. 12840/2 v katastrálnom území Nové Mesto. 
       Návrh obsahoval zmenu účelu užívania „Nebytový priestor č. 12-901“ „ na „Nebytový 
priestor č. 12-901“ a „Nebytový priestor č. 13-902“ a „ Nebytový priestor č. 14-903“. Dňa 
26.10.2016 doplnili svoj návrh o opravený znalecký posudok, podľa ktorého je predmetom 
návrhu zmena užívania „Nebytový priestor č. 12-901“ „ na „Nebytový priestor č. 12-901“ a 
„Nebytový priestor č. 13-902“ a „ Nebytový priestor č. 14-903 - sklad “ a „Nebytový priestor 
č. 15-904 - chodba“ v suteréne bytového domu, pre navrhovateľov Petra Netolického a Annu 
Netolickú, obaja bytom Janoškova 8, 831 03 Bratislava. 
       Na základe návrhu stavebný úrad dňa 03.10.2016 listom č. 8446/2016/UKSP/HAVK-ozn  
podľa ust. § 80 ods. 1 oznámil začatie konania o zmene v užívaní časti stavby a súčasne 
nariadil miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním na 18.10.2016, z ktorého 
vyhotovil zápisnicu. Na miestnom zisťovaní neboli zistené nedostatky. Všetky potrebné 
doklady boli predložené dňa 26.10.2016 a 04.11.2016. 
       V konaní sa súhlasne vyjadril Hasičský a záchranný útvar hl .m. SR Bratislavy súhlasným 
stanoviskom č. KRHZ-BA-HZUB6-3150/2016 zo dňa 25.10.2016, Inšpektorát práce 
Bratislava súhlasným záväzným stanoviskom č. IBA-109-40-2.2/ZS-C22,23-16 (ipba/ipba-
bozp/kon/2016/4151) zo dňa 28.10.2016. V konaní boli uplatnené spoločné námietky 
účastníkmi konania Renátou Čizmaziovou, bytom Jánoškova 4, 831 03 Bratislava, Martou 
Maličkayovou, Ing. Ľudovítom Zemanom, obaja bytom Jánoškova 6, 831 03 Bratislava 
a Mgr. Ľuboslavou Zemanovou, PhD, bytom Pluhová 22, 831 03 Bratislava v ktorých 
uvádzajú nasledovné:  
-návrh odporuje zmluve o úprave vlastníckych práv k nehnuteľnosti, uzavretej dňa 31.10.2012 
s tým, že na rozdelenie NP č. 12-901 je potrebný súhlas vlastníkov nehnuteľnosti, rozdelením 
nebytového priestoru  budú mať navrhovatelia viac hlasov pri hlasovaní v zmysle zákona č. 
182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
Uvedené námietky sa ako neopodstatnené zamietajú z nasledujúcich dôvodov : 
Stavebný úrad v konaní o zmene v užívaní časti stavby postupuje v zmysle § 85 stavebného 
zákona, primerane podľa § 76 až 84 stavebného zákona, ktoré sa týkajú kolaudácie stavieb, 
pre stavebný úrad  v konaní o zmene účelu užívania časti stavby nie je potrebný súhlas 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov, taktiež pre stavebný úrad k zmene účelu užívania časti stavby je 
bezpredmetné, či bola uzavretá zmluva o úprave vlastníckych práv k nehnuteľnosti a jej 
dodržiavanie.  

V uskutočnenom konaní stavebný úrad nezistil dôvody brániace vydaniu tohto 
rozhodnutia o zmene v užívaní časti stavby, nový účel časti stavby 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. 
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Poučenie 

 
Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 

15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, 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 € bol zaplatený na účet tunajšieho úradu. 
 
Doručuje sa: 

1. Peter Netolický,  Jánoškova 8, 831 03 Bratislava + predpis na zaplatenie SP 
2. Anna Netolická,  Jánoškova 8, 831 03 Bratislava 
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Jánoškova 4,6 v Bratislave- 

doručuje sa verejnou vyhláškou 
Na vedomie: 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR, Ružinovská 8, 820 09 
Bratislava 

5. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského  6, 811 07 Bratislava  
6. Inšpektorát práce Bratislava, Za Kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

 
Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU  
so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní 
a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 
 
  Dátum vyvesenia:       Dátum zvesenia: 
 

 


