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MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A DEVÍNSKA NOVÁ VES 
Novoveská 17 /A, 843 1 O Bratislava 49 
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Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len 
„stavebný úrad") podľa § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), v zmysle §§ 82 a 85 
stavebného zákona a podľa §§ 26, 46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") 

povoľuje zmenu v užívaní 
verejnou vyhláškou 

spoločných priestorov - časť chodby (zádverie) - masážny salón o ploche 19,00 m2 na prízemí 
bytového domu na ul. Eisnerova 15, 17, Bratislava, súpisné číslo 6132, na pozemkoch pare. č. 
2565/95 a 2565/96 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, vlastníkom: 

Vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Eisnerova 15, 17 
pre užívateľku Pavlínu Bednárovú, Pieskovcová 32, 841 07 Bratislava 

za účelom zmeny v užívaní prevádzky: „Masážny salón" na nový účel „Kaderníctvo," na dobu 
neurčitú. 

Zmena v užívaní nie je spojená so stavebnými úpravami. 

Mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves bolo vydané rozhodnutie, kde povoľuje zmenu 
v užívaní stavby z „Nebytový priestor" (zádverie) na „Masážny salón", pod č. 2015-
14/1689/S/3Na zo dňa 05.03.2015 s právoplatnosťou 21.05.2015. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bola uzatvorená dňa 30.01.2017 medzi prenajímateľom 
Vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu Eisnerova 15, 17 v zastúpení 
správcu Správcovské bratislavské družstvo, Drobného ul. 27, 841 O 1 Bratislava a nájomcom 
Pavlinou Bednárovou, bytom Pieskovcová 32, 841 07 Bratislava, na dobu neurčitú. 

Pre užívanie objektu sa stanovujú nasledovné podmienky: 

1. Časti spoločných priestorov, a to: masážny salón o ploche 19,00 m2 na prízemí bytového 
domu na ul. Eisnerova 15, 17, Bratislava, súpisné číslo 6132, na pozemkoch pare. č. 2565/95 
a 2565/96 v katastrálnom území Devínska Nová Ves (ďalej len „priestor") sa budú užívať 
v súlade s týmto rozhodnutím, každá zmena v užívaní musí byt' dopredu odsúhlasená 
stavebným úradom. 
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