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

č. j. 1862/10517/2017/STANas V Bratislave dňa 06.03.2017 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad i. stupňa dalej len „stavebný úrad") 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 § 7a ods. 2 písm. i) a § 7b ods. 1 zákona č. 377/ 1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad"), v spojenom územnom a stavebnom konaní vo veci povolenia zmeny 
dokončenej stavby: „Rekonštrukcia a dostavba domova sociálnych služieb, Stará vinárska 3, Bratislava", 
v spojení so zmenou účelu užívania na rodinný dom, na pozemkoch pare. č. 2758/ 1, 23, 2759/2, 23002/2 v k. ú. 
Staré Mesto s napojením na jestvujúce inžinierske siete, začatom na žiadosť spoločnosti MBA invest s. r. o., so 
sídlom na ul. Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 670 880, zastúpenej konateľkou Katarínou Mihálikovou 

podľa § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „správny poriadok") 

ustanovuje 

účastníkovi konania Ing. Peterovi Bánhegyimu, bytom 4811 Broadmoorstr. Mission 66202 USA 

na jeho zastupovanie op a tr o v ní k a: 
JUDr. Annu Jančovú, advokátku, so sídlom na ul. Zálužická 3, 821 01 Bratislava. 

Odôvodnenie 

Ing. Peter Bánhegyi ako podielový spoluvlastník susednej nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 
2036, je podľa ust. § 59 stavebného zákona účastníkom konania vo veci vydania stavebného povolenia na zmenu 
dokončenej stavby: „Rekonštrukcia a dostavba domova sociálnych služieb, Stará vinárska 3, Bratislava", 
v spojení so zmenou účelu užívania na rodinný dom, na pozemkoch pare. č. 2758/1, 23 , 2759/2, 23002/2 v k. ú. 
Staré Mesto s napojením na jestvujúce inžinierske siete v spojenom územnom a stavebnom konaní, zahájené na 
žiadosť stavebníka: spoločnosti MBA invest s. r. o., so sídlom na ul. Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 
36 670 880. 
Na liste vlastníctva č. 2036 je popri mene uvedená iba krajina - Rakúsko. Posledná zistená adresa, na ktorej by sa 
mal účastník konania zdržiavať je: 4811 Broadmoorstr. Mission 66202 USA. Na túto adresu sa mu stavebný úrad 
pokúsil opakovane doručiť oznámenie o začatí konania. Zásielka sa vrátila s označením „insufficient address 
unable to forward", tzn . nedostatočná adresa. Žiadne iné miesto pobytu účastníka konania nie je stavebnému úradu 
známe a neustanovil si zástupcu. 

Vzhľadom na potrebu obhajovania záujmov účastníka konania a povahu prejednávanej veci, správny orgán 
podľa ustanovenia § 16 ods. 2 správneho poriadku ustanovil za opatrovníka JUDr. Annu Jurčovú, advokátku, ktorá 
s ustanovením za opatrovníka vyslovila súhlas. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č.3, 814 2 1 
Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor v '(St~vb,Y. a bytovej politiky, Tomášikova č.46, 
832 05 Bratislava 3. s'\ rorallS/J~ 
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1. JUDr. Anna Jančová, advokátka, Zálužická 3, 821 O 1 Bratislav 
2. verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku na úradnej tabuli MČ Bratislava-Staré Mesto a na jej 

internetovej stránke 
Na vedomie: 

3. MBA invest s. r. o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava 


