
l MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA DEVÍNSKA NOVÁ VES 
Novoveská 17/A, 843 lO Bratislava 49 

2015-14/764/S/4/K/SM Bratislava 16.03.2015 

Dá turn; 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len 
"stavebný úrad") podľa § 117 ods. l zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v zmysle § 66 a§ 85, 88 
ods. l písm. b) a§ 88a ods. 4 a ods. 9 stavebného zákona a v zmysle§§ 26, 46 a§ 47 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") 

dodatočne povoľuje 
verejnou vyhláškou 

vlastníkovi Tomášovi Tkáčovi, lstrijská SD, Bratislava pre prevádzkovateľa Cheers s.r.o., 
Istrijská sro, 841 07 Bratislava, IČO: 47 65S 711 v dodatočnom stavebnom konaní stavebné 
úpravy nebytového priestoru č. I -03 na l. nadzemnom podlaží Polyfunkčného bytového domu 
Cl na Istrijskej 8/D so súp. číslom 7088, na pozemku parc. č. 115/3 v katastrálnom území 
Devínska Nová Ves za účelom zriadenia prevádzky "Kaviarne", podľa projektovej 
dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Sebastianom Nagyom- architects, s.r.o., Jaseňová 20, 949 
Ol Nitra v 07/2010, overenej v stavebnom konaní. 

Pretože stavba je ukončená, neurčuje stavebný úrad podmienky pre jej realizáciu. 

V zmysle §§ 82 a 85 stavebného zákona a podľa ustanovení §§ 26, 46 a 47 správneho poriadku 
stavebný úrad 

povoľuje užívanie 
verejnou vyhláškou 

prevádzky "Kaviareň" v nebytovom priestore č. 1-03 na l. nadzemnom podlaží Polyfunkčného 
bytového domu Clna ul. Istrijská 8/D so súp. číslom 7088, na pozemku parc. č. 115/3 
v katastrálnom území Devínska Nová Ves vlastníkovi Tomášovi Tkáčovi, Istrijská SD, 
Bratislava pre prevádzkovateľa Cheers s.r.o., Istrijská sro, 841 07 Bratislava, podľa 
projektovej dokumentácie skutočného prevedenia overenej v kolaudačnom konaní, ktorá je 
totožná s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. 

Popis stavbv: 

Kaviareň bude prevádzkovaná fy Cheers s.r.o., Istrijská 8/D, Bratislava. V interiéri kaviarne 
budú dominovať prírodné materiály, drevo, kameň a tehla. Predpokladaný počet miest na sedenie 



bude 30-40. Prevádzkovate!' plánuje vyčlenit' priestor pre detský kútik a poskytovat' mož:~~~+•• 
vysta;enie výtvam?c~. a umel~ckých diel. Prevádzkový čas k~viarne Je plánov::ný _Pondelolľ~~. 
nedel a od doobedňaJsich hodm do 22:00. Strop a steny kaviarne su zabezpecene zvukovou •%'< 

izoláciou. Kaviareň bude nefajčiarska, bez kuchyne a bude podávané iba občerstvenie bez ··" 
potreby tepelnej úpravy ako napr. "koláče typu (raw, paleo, bezlaktózové), sendviče, mixované 
ovocné nápoje, kávu, belgickú čokoládu, čaje, atď ... ". 

Statická doprava pre prevádzku kaviarne je zabezpečená na jestvujúcich parkovacích miestach, 
ktoré boli skolaudované pre stavbu "Polyfunkčné centrum- 2 bytové domy Cl a C2, I. etapa 
- Istrijská ul."- časť objekt SO ll Cestv a spevnené plochv, na pozemkoch parc. č. 1428/1 
a 115/1 k.ú. Devínska Nová Ves, rozhodnutím pod č. DNV 2010/917/KOM/PU/3/Gš zo dňa 
13.10.201 O, právoplatné dňa 10.11.2010 a pre stavbu "Polyfunkčné centrum- 2 bytové domy 
Cl a C2, I. etapa - Istrijská ul."- čast' objekt SO ll Cestv a spevnené plochv, na pozemku 
parc. č. 124/11 k. ú. Devínska Nová Ves, rozhodnutím pod č. DNV 2010-09/355/KOM/PU/4/Gš 
zo dňa 15.10.2010, právoplatné dňa 10.11.2010. 

Pre užívanie stavby stanovuje stavebný úrad podľa § 82 stavebného zákona tieto 
podmienky: 

l. Stavba sa bude užívat' v súlade s týmto rozhodnutím, každá zmena v užívani musí byt' 
dopredu odsúhlasená stavebným úradom. 

2. Stavba sa môže užívat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

3. Počas užívania stavby musia byt' stále dodržiavané príslušné platné predpisy týkajúce sa 
ochrany životného prostredia, zdravia ľudí a požiarnej ochrany. 

Ďalší účastnici konania ani po zverejneni oznámenia o začatí dodatočného stavebného konania 
spojeného s kolaudačným konanim verejnou vyhláškou neuplatnili námietky alebo pripomienky. 

Toto rozhodnutie sa vlastnikom bytov, organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnicke alebo 
iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byt' priamo dotknuté oznamuje verejnou vyhláškou 
a doručuje sa vyvesenim podľa§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani po dobu 15 dni 
na úradnej tabuli a internetovej stránke MČ Bratislava Devínska Nová Ves, so sídlom na 
Novoveskej 17/ A, Bratislava a na informačných tabuliach v bytovom dome Istrijská 8/D, 
Bratislava polyfunkčného bytového domu Cl so sú p. číslom 7088. 

Odôvodnenie : 

Navrhovateľ: Tomáš Tkáč, Istrijská 8/D, Bratislava podal dňa 11.06.2014 žiadosť o dodatočné 
stavebné povolenie k zmene v užívani stavby nebytového priestoru č. l-03 na l. nadzemnom 
podlaží Polyfunkčného bytového domu Cl na Istrijskej 8/D so súp. číslom 7088, na pozemku 
parc. č. llS/3 v katastrálnom území Devínska No vá V es za účelom zriadenia prevádzky 
kaviarne. 

Statická doprava pre prevádzku kaviarne je zabezpečená na jestvujúcich parkovacích miestach, 
ktoré boli skolaudované pre stavbu "Polyfunkčné centrum - 2 bytové domy Cl a C2, I. etapa 
- Istrijská ul."- čast' objekt SO ll Cestv a spevnené plochv, mi pozemkoch parc. č. 1428/1 
a 115/1 k.ú. Devínska Nová Ves, rozhodnutím pod č. DNV 2010/917/KOM/PU/3/Gš zo dňa 
13.10.201 O, právoplatné dňa 10.11.2010 a pre stavbu "Polyfunkčné centrum- 2 bytové domy 
Cl a C2, l. etapa- Istrijská ul."- čast' objekt SO ll Cestv a spevnené plochv, na pozemku 
parc. č. 124/11 k.ú. Devínska Nová Ves, rozhodnutím pod č. DNV 2010-09/355/KOM/PU/4/Gš 
zo dňa 15.10.2010,právoplatnédňa 10.11.2010. 



Vlastníkom nebytového priestoru č. 1-0 na l. nadzemnom podlaží Polyfunkčného bytového 
domu Cl na Istrijskej 8/D so súp. číslom 7088, na pozemku parc. č. 115/3 v katastrálnom území 
Devínska Nová Ves je podľa L V č. 5775 Tomáš Tkáč, Istrijská 8/D, Bratislava, ktorý koná ( 
je konateľ) v mene prevádzkovateľa Cheers s.r.o., Istrijská 8/D 841 07 Bratislava, IČO 
47 658 711. 

Stavebný úrad, listom č. DNV 2015-14/764/ozdsk+ozkk/SM zo dňa 21.01.2015 oznámil 
dotknutým orgánom začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným 
konanim. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovanim sa uskutočnilo dňa 19.02.2015. 

V konaní žiadateľ doložil výpisy z listov vlastníctva, 2 x projektovú dokumentáciu a doklady 
preukazujúce výsledky predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických 
noriem, potrebné k vydaniu rozhodnutia. 

V konaní o dodatočnom povolení horeuvedenej stavby stavebný úrad preskúmal žiadost' a 
priložené doklady, pričom zistil, že povolením predmetnej stavby nebudú ohrozené 
celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov 
konania. 

Sankcia za porušenie stavebnej disciplíny bola riešená v samostatnom priestupkovom konaní. 

Účastníci konania a dotknuté orgány zaujali k návrhu na vydanie rozhodnutia kladné stanoviská: 
• Inšpektorát práce Bratislava pod č. IBA-24-40-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 25.02.2015. 
• Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy v protokole z kolaudačného konania. 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto pod č. HV/04652/2015 zo 

dňa 20.02.2015. 
• Súhlas správcu k zmene využitia nebytového priestoru zo dňa 29.09.2014. 

Ďalší účastníci konania ani po zverejnení oznámenia o začatí dodatočného stavebného konanía 
spojeného s kolaudačným konanim verejnou vyhláškou neuplatnili námietky alebo pripomienky. 

Toto rozhodnutie sa vlastníci bytov, organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke alebo iné 
práva k pozemkom alebo stavbám môžu byt' priamo dotknuté oznamuje verejnou vyhláškou 
a doručuje sa vyvesením podľa§ 26 zákona č. 7lll967 Zb. o správnom konani po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli a internetovej stránke MČ Bratislava Devínska Nová Ves, so sídlom na 
Novoveskej I 7/A, Bratislava a na informačných tabuliach v bytovom dome Istrijská 8/D, 
Bratislava polyfunkčného bytového domu Cl so súp. číslom 7088. 

Správny orgán a správca objektu SVB a NP Istrijská, Istrijská 8/D, 841 07 Bratislava 
vyznačia deň vyvesenia a zvesenia tohto rozhodnutia, opatria ho svojou pečiatkou a doložia 
do spisu na stavebný úrad. 

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 
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Poučenie: ' 
\ Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa § 54 správneho poriadku) do 15 dní '' 

odo dňa jeho oznámenía na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal- Mestská časť Bratislava 
Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 lO Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava. Toto 
rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Prílohy: kópia KKM (lxA4) 

Vyvesené dňa: ef. 3 S . 2 o l Č 

Pečiatka, podpis: Aý' l/ v l , 
J "' ín~l-Jl ~!ll111l \le l~hs·!rV ~HI~t ~.~ f.~17 ;~A . 

llovoves"o 
84310 Brnlislí!H 

l:! 
Doručí sa: 
Účastníci konania: 

-- ,' 

~Ll 
. l 

ilan Jambor 
starosta 

skej časti Bratislava 
vínska Nová Ves 

Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis: 

L Tomáš Tkáč, Istrijská 8!D, 841 07 Bratislava- stavebník 
2. Cheers s.r.o., Istrijská 8/D, 841 07 Bratislava- prevádzkovateľ 
3. Sebastian Nagy- architects, s.r.o., Jaseňová 20, 949 Ol Nitra- projektant a stavebný dozor 
4. SVB a NP Istrijská, Istrijská SlD, 841 07 Bratislava- so žiadosťou o vyvesenie tohto 

rozhodnutia v bytovom dome 
5. Vlastníci bytov, organizácie alebo občanía, ktorých vlastnícke alebo iné práva 

k pozemkom alebo stavbám môžu byt' priamo dotknuté - doručuje sa verejnou vyhláškou 
podľa § 26 správneho poriadku. 

Ďalej sa doručuje na vyvesenie: 

6. MsČ BA Devínska Nová Ves, odd. výstavby, dopravy a život. prostredia- so žiadost' on 
o vyvesenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli a internetovej stránke 

Na vedomie: 
7. Hl. m. SR Bratislava, odd. URM Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava l 
8. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadení a, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 
9. Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava. 
lO. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. SR, Ružínovská 8, P.O.BOX 

26, 820 09 Bratislava 2 
ll. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou l, 832 64 Bratislava 
12. MČ Bratislava Devínska Nová Ves, ODVaŽP 

4 


