
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Vybavuje : Ing. Mária Kullmanová, kanc. č. 235/11. 
tel. : 02/59246240 

e-mail : maria.kullmanova@staremesto.sk 
záznam č. : 5769/13118/2017/STA/Kul 

V Bratislave, 13.03.20 17 

VEC: Zmena dokončenej stavby: „Polyfunkčný dom FC 1/1 - 1/2 Zámocká ulica 36 - 38 v Bratislave", 
nehnuteľnosť súpisné číslo 7013 na pozemkoch KN „C" parc.č. 835/3, 835/23 a 835/37 v k.ú. Staré 
Mesto 

- oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby 

Dňa 07.11.2016 Advokátska kancelária JUDr. Michala Krnáča, Vojtecha Tvrdého 793/21, O 1 O O 1 Žilina ako 
splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom dome FC 1/1 -1/2 na Zámockej 
ulici 36-38 v Bratislave: 

!. VS Investment a.s., Vojtecha Tvrdého 793/21, Ži lina 010 01 
2. Ing. Aida Kajabová, Palisády 13, 811 03 Bratislava 
3. Via Europe s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bratislava 
4. Alexandra Reffeková, Staré záhrady 4817 /20, 821 05 Bratislava 
5. TRADE TRANS INVEST, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 
6. A-Realitná, s.r.o., Kvačalova 1171/ l IA, 010 04 Žilina 
7. Bolhová Zuzana, Záhradná 270, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 
8. JUDr. Miloš Kaan a JUDr. Mária Kaanová, Palmová 17, 851 1 O Bratislava 
9. Peter Michálek a PaedDr. Lucia Michálek, Badstrasse 8, 2413 Edelstal, Rakúska republika 
1 O. SLOV AMMO s.r.o., Zámocká 36-38, 811 O 1 Bratislava 
11. BPT LEASING, a.s., Drieňova 34, 821 02 Bratislava, 

oznámila mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, oddelen iu územného rozhodovan ia a stavebného poriadku 
(ďalej len „stavebnému úradu") bezprostrednú hrozbu havárie v zmysle § l 27a stavebného zákona, hroziacu 
v zadnej časti po lyfunkčného domu, v mieste naprojektovanej, ku dňu podania oznámenia nezrealizovanej 
výťahovej šachty. Stropné konštrukcie boli vyhotovené bez vynechania prestupu pre výťah ako plné, postupne boli 
do stropov v mieste navrhovaného pôdorysu výťahu navŕtané otvory. Súčasťou podania bol statický posudok 
vypracovaný Ing. Petrom Stykom (autorizovaný stavebný inžinier, Statika stavieb) v 03/20 15, v závere ktorého 
bolo uvedené, cit.: 
„ Vzhľadom na zrealizovaný zásah do stropnej konštrukcie - vytvorenie otvorov v cca strede rozponu stropnej 
konštrukcie kde je namáhanie spodnej výstuže maximálne , hodnotím situáciu ako veľmi vážnu kde pri maximálnom 
zaťažení hrozí havária stropnej konštrukcie. Tento stav je nevyhnutne potrebné riešiť sanáciou oslabenej 
konštrukcie j ej podchytením ". 

Stavebný úrad na základe uvedeného vydal podľa§ l 27a ods. 3d) stavebného zákona predbežné povolenie 
na zahájenie sanácie oslabenej stropnej konštrukcie a vybudovanie výťahu v Polyfunkčnom dome FC 1/1-1/2 
na Zámockej ulici 36-38 v Bratislave, nehnuteľnosť súpisné číslo 7013 na pozemkoch KN „C" pare. č.83 5/3, 
835/23 a 835/37 v k. ú. Staré Mesto, za účelom odvrátenia havarijného stavu a statického zabezpečen ia objektu, 
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spo ločnosťou NOV A PROJEKT s.r.o., Horná ulica 33, 974 O 1 
Banská Bystrica - Ing. Peter Styk, autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika stavieb reg. č. 0566 *Z *3- 1, 
v 03/20 15, ktorá bola súčasťou podania zo dňa 07. 11.2016 a zároveň určil stavebníkom lehotu na dodatočné 
predloženie dokladov nevyhnutných pre konanie a vydanie rozhodnutia v danej veci. 
Požadované doklady boli postupne na stavebný úrad doplnené, naposledy dňa 22.2.2017. 

Difom podania oznámenia bolo v zmysle§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov začaté konanie. 

Na základe uvedeného Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 2 ods. e.) zákona č. 
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 



str. 2.L 

celky, § 5 zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, § 117 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon") a Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky v súlade s ustanovením §§ 88a ods. l a 61 ods.2 vo väzbe na § 88 
ods. 1 písm. b) stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávan ia. 
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatn iť najneskôr do 7 pracovných dní od dňa 
doručenia, inak na ne nebude prih liadnuté. 

Do podkladov je možné nahliadnuť na stavebnom úrade na Vajanského nábreží č. 3, č . dverí 235 (pondelok 
a v stredu od 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.). Ak sa niektorý z účastníkov konan ia nechá zastupovať, pred loží 
jeho zástupca plnú moc. 

Ing.~:: nová 
vedúca oddelen ia úze ného rozhodovania 

Doručí sa: 

Verejnou vyhláškou účastníkom konania: 
1. Vlastníci pozemkov a stavieb parc .č. 835/3, 835/23 a 835/37 v k.ú. Staré Mesto 
2. Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Ži lina 
3. NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ulica 33, 974 O1 Banská Bystrica - Ing. Peter Styk 

Dotknutým orgánom: 
1. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81 1 07 Bratislava 
2. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP (odpady) 

Na vedomie: 
Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, Vojtecha Tvrdého 793/21, 01OO1 Žilina 
NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ulica 33, 974 O1 Banská Bystrica - Ing. Peter Styk 


