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Vec Ozná menie o začatí spojeného územného a stavebného konania 

Na riadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním 

Dňa 15. 12.201 6 podal v lastník bytového domu, kto rého v konaní zastupuje Ing. arch. 

Branis lav Hantaba l (ďa lej len „stave bn ík"), ž iadosť o stavebné povolenie na vstavbu do podkrovia 

bytového domu. D11om podania ž iadosti sa zača lo podľa § 18 zá kona č . 7111976 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení nes korš ích predpisov a v sú lade s § 39a ods. 4 zákona 

č . 50/1976 Zb. o územnom p lánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zne ní 

nes korš ích predpisov s poje né územné a stavebné konanie vo vec i umi estnen ia a stavebného 

povo lenia 

pre stav bu: 

stavebník: 

miesto : 

druh stavby : 

Vstavba bytu clo podkrovia bytového domu, 

Juraj Pipas ík, Ho ll ého 9 , 8 11 08 Bratislava 

Rajská 12, stavba súp . č. 1023 78 na pozemku pare. reg. C KN č . 8618 v k.ú. Staré Mesto 

zme na dokončenej stavby stavebným i úpravam i, pri ktorých sa me ní vonkaj š ie 

pôdorysné aj výš kové ohraničenie stavby zmenou tvaru strechy. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorš ích 

predpisov, v nadväznosti na § 7a ods . 2 pís m. i) zákona č . 37711990 Zb. o h lavnom meste 

Slove ns kej republiky Bratis lave v znen í nes korš ích predpisov a čl. 67 štatútu hlavného mesta 

Bratis lavy, v nadväznosti na § 1 p ísm. c) zákona č. 608/2003 Z.z . o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný po ri adok a bývani e a o zmene a doplnení stavebného zákona, v nadväznosti 

na § 2 p ísm .e) zákona č . 4 16/2001 Z .z . o prechode niektorýc h pôsobností z orgánov štátnej správy 

na obce a na vyšš ie územn é celky v znení nes korš ích predp isov (ďa l ej len „stavebný úrad") po 

dop ln ení pod ania, v súlad e s§ 39a ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 36 ods .1 a 61 

ods. l stavebného zákona dotknutý m orgánom a známym účastn íkom konan ia 

oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania 

a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zis ťovaním 

v piatok 21.04.2017 o 11:00 hodine, 

so stretnutím pozvaných pri vstupe do budovy na Rajskej ul. č. 12 . 

Stavebný úrad upozorií uj e účastní kov konan ia, že svoje ná mietky môžu uplatniť 

najneskoršie na ústnom pojednávaní s miestnym zisťovaním , inak sa na ne neprihliadne (§ 36 

ods . ! a § 6 1 ods . ! stave bného zákona). Na pripomi enky a námietky , ktoré bo li a lebo moh li byť 

uplatne né pri prerokovaní územné ho plánu zóny, sa neprihliada(§ 6 1 ods. l stavebného zákona). 

V prípad nom odvolacom kona ní sa neprihli ada na námietky a pri pomienky týkaj úce sa 

um iest11ovania stavby, ktoré nebo li up latnené v prvostup11ovom konaní v určenej lehote, hoc i 

uplatnené mohli byť( § 42 ods . 5 stavebného zákona) . 

V rov nakej le hote ako účas tníc i kona nia oznámia svoje stanov iská dotknuté orgány 

a organi zácie. Ak niekto rý z orgánov štátnej správy potrebuje na riad ne pos úde nie d lhš í čas, 



predÍži stavebný úrad na jeho žiad osť lehotu pred jej upl ynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo 
predÍženej lehote neoznámi svoj e stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlas í(§ 36 ods.3 a§ 61 ods. 6 stavebného zákona). 

Opis predloženého návrhu na zmenu dokončenej stavby: 
Predmetom konania podľa predloženého návrhu Je vstavba bytu do j estvujúceho 

nevyužívaného podkrovia bytového domu (5. nadzemné podlažie), so zmenou tvaru strechy: bez 
zmeny výš ky jestvujúceho hrebeňa strechy. Podkrovie má byť od ulice presvetlené strešnými 

oknami, na opačnej strane budovy bude v úrovni strechy bude zhotovený široký vik ier. 
Predmetom konania nie sú udržiavacie práce na stavbe v rozsahu výmeny výp ln í otvorov, 

strešnej krytiny, klampiarskych prvkov, bleskozvodnej sústavy, obnovy povrchových úprav 
a jestvujúcich vnútorných rozvodov inžinierskych sietí. lebo sú to úpravy podľa§ 139b ods. 15) pri 
ktorých nie je potrebné ani ohlásenie. 

Pre územie je v platnosti VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 8/2007 z 22.11.2007, ktorým bo la 
vyhlásená záväzná časť Územného plánu zó ny Dunajská, v znení nás ledných zmien a doplnkov. 
Pod ľa záväzných regulatí vov územného plánu v objekte možno zhotoviť vstavbu do podkrovia 
s jednou úrovi'íou. 

Dopravné napojenie zostane nezmenené a zvýšené nároky na statickú dopravu po jej zmene 
stavby budú naplnené prenajatím 2 parkovacích miest. 

Zmena stavby sa pripojí na jestvujúce rozvody inžinierskych sietí v bytovom dome. 

Upozornenie: 

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom 
alebo iným zástupcom, ktorého si zvo lia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov 
alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať 

písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do záp isn ice (§ 17 správneho 
poriadku). 

Účastník konania a zúčastn ená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie, a k l ásť 
svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke (§ 33 ods.1 sp rávneho 
poriadku). Stavebný úrad týmto dáva pod ľa § 33 ods.2 správneho poriadku účastníkom konania 
a zúčastnen ým osobám možnosť, aby sa mohli pred vydaním rozhodnutia vyjad riť k j eho 
podkladom i k spôsobu ich zisteni a, prípadne navrhnúť doplnenie . 

Účastník konania j e povinný navrhnúť na podporu svoj ich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu 
známe(§ 34 ods. 3 správneho poriadku). 

Do podkladov rozhodnutia možno nahli adnuť a prípadné námietky up latniť v priestoroch 
Miestneho úradu MČ Bratislava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, na stavebnom odde lení 
v m. č . 227, v pondelok a v stredu v čase stránkových hodín od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 
hod. 

Ing.~:vá 
vedúca odd. a SP 

Tento dokument sa doručuj e verej nou vyh láškou v zmys le § 61 ods. 4 stavebného záko na 
v nadväznosti na § 26 ods.2 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení 
neskorších predp isov. 
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Toto oznámenie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámen ia na 
úradnej tabu li po dobu 15 dní vyznačí sa deií vyvesenia a zvesenia tejto vyh lášky a predloží sa do 
sp isu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj 
úradná tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuj e oddia len ie 
dňa doručenia. Ten nastáva v pätnásty dei'l od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie 
stanovenej lehoty zverejnenia . Pre konanie sú rozhodujúce termín y zverej nenie vyhlášky na 
internetovej stránke www.staremesto.sk 

Vyvesené dňa: ................... „„„ ............. . Zvesené dňa: .. „ . . .......... ... „.„.„ ....... „ . . . 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania verejnou vyh láškou: 

• Ing. arch. Branis lav Hantaba l, moreti s.r.o., Bajkalská 7 A, 83 1 04 Bratislava, projektant, 
zástupca stavebníka 

• Vlastníkom nehnuteľností: 

- pozemku pare. reg. C KN č. 86 16 a stavby súp. č. 2348 na ňom v k.ú. Staré mesto (bytový 
dom Rajská 12) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8609/2 a 8614/ 1 v k. ú. Staré mesto (susedný nezastavaný 
pozemok - dvor) 

- pozemku pare . reg. E KN č . 21758/1 a č. 21758/2 v k.ú . Staré mesto (susedná komunikácia 
Rajská) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8617 a stavby súp. č. 2347 na i'íom v k.ú. Staré mesto (bytový 
dom Rajská 1 O) 

- pozemku pare. reg. C KN č . 8615 v k.ú. Staré mesto a stavby súp. č. 2349 na ňom (bytový 
dom Raj ská 14 - Dunajská 9) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8656 a 8655 v k.ú. Staré mesto a stavby súp.č . 2290 na ňom 
(ško lská budova Rajská 23 - Dunajská 18) 

Dotknutým orgánom (doručenky) : 

2. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. OHo, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

3. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. OPaK, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

4. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova l 7, 811 04 Bratislava 

Na vedomie: 

6. Ing. arch . Branislav Hantaba l, moreti s.r.o. , Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, 

zástupca stavebníka 

7. Obchodný dom Bratislava, s. r. o., Kamenné nám . 1 /A, 815 6 1 Bratislava 

8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratis lava 

9. Bratislavský samospráv ny kraj , Sabinovská 16, 820 05 Bratis lava 

1 O. LINEA, Investičné družstvo, Driei'íová 34, 826 16 Bratislava, 
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