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ROZHODNUTIE

Mestsk� časť Bratislava-Petržalka, ako pr�slušn� stavebn� �rad (ďalej len 
stavebn� �rad) podľa � 117 z�kona č. 50/1976 Zb. o �zemnom pl�novan� a stavebnom 
poriadku (stavebn� z�kon) v znen� neskorš�ch predpisov, v konan� vedenom v zmysle � 
85 ods. 1 stavebn�ho z�kona rozhodla takto:

podľa � 82 ods. 1 stavebn�ho z�kona a � 46 z�kona č. 71/1967 Zb. o spr�vnom konan� 
(spr�vny poriadok) v znen� neskorš�ch predpisov

p o v o ľ u j e  u ž � v a n i e

 Kaviarne – nebytov� priestor č. 02 o v�mere 78,35 m2 na 1. NP v bytovom dome
na Osusk�ho 3C, s�p. č. 3784, v Bratislave a

 kaviarne - herne – nebytov� priestor č. 05 o v�mere 152,79 m2 na 1. NP 
v bytovom dome na Osusk�ho 3D, s�p. č. 3784, v Bratislave,

vlastn�kovi spoločnosti ENRON s.r.o., H�lkova č. 11, 831 03 Bratislava.

Stavebn� �rad v zmysle � 82 stavebn�ho z�kona určuje t�to podmienku:

priestory herne technicky zabezpečiť tak, aby pr�stupn� hodnota hluku (podľa protokolu 
z merania 85 dB) nebola počas prev�dzky prekračovan� (napr�klad pomocou optickej 
indik�cie – indik�tor hlukovej hladiny kalibrovan� na uveden� hodnotu). 
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ODÔVODNENIE

Stavebn�mu �radu bola dňa 04.10.2010 doručen� žiadosť vlastn�ka Spoločnosti 
pre rozvoj b�vania v Bratislave o zmenu v už�van� nebytov�ho priestoru č. 02 (vo 
v�pise z LV č. 4266 uveden� ako in� nebytov� priestor č. 12) o v�mere 78,35 m2 na 
kaviareň a nebytov�ho priestoru č. 05 (vo v�pise z LV č. 4266 uveden� ako in� 
nebytov� priestor č. 15) o v�mere 152,79 m2 na reštaur�ciu na 1. N.P. v bytovom dome 
na Osusk�ho ulici v Bratislave. Nebytov� priestory boli rozhodnut�m č. UKSP 11278-
TX3/2010-Kch-86 zo dňa 03.09.2010 skolaudovan� ako obchodn� priestory.

Stavebn� �rad nariadil nov� kolaudačn� konanie v zmysle � 85 ods. 1 stavebn�ho 
z�kona na deň 28. 10. 2010 v predmetn�ch nebytov�ch priestoroch. 

Navrhovateľ dňa 21.10.2010 doplnil p�vodn� žiadosť a z�roveň požiadal o zmenu 
v už�van� priestoru č. 05 na herňu. Stavebn� �rad s touto požiadavkou na �stnom 
pojedn�van� s miestnym zisťovan�m obozn�mil zn�mych �častn�kov kolaudačn�ho 
konania aj dotknut� org�ny. 

Pri kolaud�cii stavebn� �rad zistil nedostatky a z�vady, ktor� br�nili už�vaniu 
navrhovan�ch priestorov na �čel kaviarne a herne; nebol predložen� protokol 
o funkčn�ch sk�škach VZT zariadenia. Z d�vodu problematickej ochrany chr�nen�ch 
vn�torn�ch priestorov b�vania pred nadmern�m hlukom z prev�dzky herne 
a nepredloženia uveden�ho protokolu Region�lny �rad verejn�ho zdravotn�ctva 
Bratislava ako dotknut� org�n ochrany verejn�ho zdravia nes�hlasil s už�van�m 
kaviarne ani herne a vydal p�somne nes�hlasn� z�v�zn� stanovisko dňa 23.11.2010 pod 
č. HV/16169/20010.

K povoleniu už�vania kaviarne a herne vyjadril s�hlas p�somne dňa 04.11.2010 
pod. č. ORHZ-3672/2010 dotknut� org�n - Okresn� riaditeľstvo Hasičsk�ho a 
z�chrann�ho zboru v Bratislave.

Na z�klade nes�hlasu dotknut�ho org�nu, stavebn� �rad konanie o povolen� 
zmeny v už�van� prerušil do 31.01.2011, o čom spravil z�znam v z�pisnici sp�sanej 
o priebehu �stneho pojedn�vania s miestnym zisťovan�m.

Po odstr�nen� nedostatkov konania a predložen� z�v�zn�ho stanoviska 
Region�lneho �radu verejn�ho zdravotn�ctva Bratislava ako dotknut�ho org�nu ochrany 
verejn�ho zdravia, v ktorom s�hlas� so zmenou v už�van� nebytov�ho priestoru č. 02 na 
kaviareň a nebytov�ho priestoru č. 05 na herňu, stavebn� �rad pokračoval v konan�.

V priebehu konania sa zmenil vlastn�k nebytov�ch priestorov; t�to skutočnosť 
bola stavebn�mu �radu ozn�men� p�somne Spoločnosťou pre rozvoj b�vania 
v Bratislave , n.o., ktor� bola navrhovateľom zmeny v už�van�.

V čase vyd�vania tohto rozhodnutia doch�dza k zmene vlastn�kov stavby 
odpredajom bytov a nebytov�ch priestorov v objekte - bytov� dom, s�p. č. 3784, ktor� 
je t. č. v spoluvlastn�ctve vlastn�kov, zap�san�ch na v�pise z LV č. 4266 a ktor� maj� aj 
spoluvlastn�cke podiely k pozemkom pod objektom a preto ich stavebn� �rad v zmysle 
� 78 ods. 1 stavebn�ho z�kona pribral do rozhodnutia ako �častn�kov konania.
Z d�vodu, že ide o veľk� počet �častn�kov konania a nie všetci s� stavebn�mu �radu 
zn�mi (z d�vodu plomb vyznačen�ch na predmetnom v�pise z LV, z d�vodu 
postupn�ho odpred�vania čast� bytov�ho domu), rozhodnutie sa doručuje verejnou 



3

vyhl�škou, vyvesenou na �radnej tabuli Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-
Petržalka.

Stavebn� �rad v uskutočnenom konan� zistil na podklade uskutočnen�ho konania a 
predložen�ch stanov�sk dotknut�ch org�nov, že už�vanie predmetn�ch nebytov�ch 
priestorov – kaviarne a herne nebude mať negat�vny vplyv na životn� prostredie a 
nebude ohrozen� život ani zdravie os�b. Na z�klade v�sledkov konania stavebn� �rad 
rozhodol tak, ako je uveden� vo v�roku tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dn� odo dňa jeho 
ozn�menia na Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutl�kova č. 17, 851 10 Bratislava, 
pričom odvolac�m org�nom je Krajsk� stavebn� �rad v Bratislave. Toto rozhodnutie nie 
je presk�mateľn� s�dom.

Vladim�r Bajan
starosta

Spr�vny poplatok 16,50 € zaplaten� v pokladni Miestneho �radu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka dňa 11.10.2010.

Doručuje sa:

�častn�ci konania:
1. ENRON s.r.o., H�lkova č. 11, 831 03 Bratislava 

Verejnou vyhl�škou vyvesenou na �radnej tabuli Miestneho �radu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka:

2. Vlastn�ci pozemkov pod objektom - bytov� dom s�p. č. 3784 na Osusk�ho ulici č. 
3/B, 3/C, 3/D v Bratislave

Potvrdenie o vyvesen� a zvesen� verejnej vyhl�šky:

d�tum vyvesenia:09.02.2011 d�tum zvesenia:

pečiatka a podpis
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Na vedomie:
1. Region�lny �rad verejn�ho zdravotn�ctva Bratislava, hl. m. SR, Ružinovsk� č. 8, 820 

09 Bratislava 29
2. Okresn� riaditeľstvo Hasičsk�ho a z�chrann�ho zboru v Bratislave, Staromestsk� č. 

6, 811 03 Bratislava 1

Vybavuje: Ing. Ivona Krchň�kov�,  02/68286891


