
Vybavuje: 
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e-mail: 
záznam č .: 

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

Ing.arch. A. Kno ppová, kanc. č . 227 
02/5 9246 344 
ale na . knoppova@staremesto.sk 
9418/35576/2017 /ST A/Kno 

Vec Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby 

Nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním 

Bratis lava 10.08 .20 17 

Vlastník bytu sp. SKY PANORAMA, s.r.o„ IČO 48 313 203 (ďalej iba „navrhovatel"') podal 
návrh na povolenie zmeny v užívaní bez stavebných úprav. Dňom podania náv rhu sa začalo 
konanie podľa § 85 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plá novaní a stavebnom poriad ku 
(stavebný zákon) v znení neskorš ích predpisov, vo veci povolenia zmeny v užívaní časti stavby: 

Časť stavby: Byt č. 1-1508 na16. nadzemnom podlaží (15. poschodí), 

zmena: 

miesto: 

vlastník: 

byt na priestor pre verejnú správu a administratívu, 

Landererova 6-8, bytový dom, stavba súp. č. 7743 na pozemku pa re. reg. C KN 
č. 9134/169, 9134/170 a 9134/171 v k.ú. Staré Mesto, 

SKY PANORAMA, s .r.o„ Landererova 8, 811 09 Brat islava, IČO 48 313 203 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný pod ľa § 117 zákona 
č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom pori adku (stavebný zákon), v znen í nesko rš ích 

predpisov, v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č . 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratis lave v znení neskorš ích predpisov a č l. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti 
na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územn é plá novanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona, v nadväznosti na § 2 písm. e) zákona 
č . 416/2001 Z .z . o prechode niektorých pôsobností z o rgánov štátnej správy na obce a na vyšš ie 
územné celky v znení neskorš ích predpisov (ďalej iba „stavebn ý úrad") v súlade s ustanovením 

§ 80 stavebného zákona ú častn íkom konania a dotknutým orgá no m oznamuje začatie konania 
o zmene v užívaní časti stavby. 

Súčasne na prerokovanie predloženého návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním na 19.09.2017 o 08.30 hod „ so stretnutím pozvaných pred vstupom do 
bytového domu na Landererovej ul.č. 8. 

Užívanie predmetného bytu bo lo povolené kol audačným rozhodnutím tun aj šieho úradu 

č . 9788/48111/2015/ST A/Kno zo d11a 18. 1 1.201 5, právoplatným dňa 09. 12.20 15. 

Pod ľa pred ložené ho návrhu sa hore uvedený bytový pri estor v súlad e s j estvuj úcim 
pôdorysným usporia daním zmení na kanceláriu pre poskytovanie právn ych s lu ž ieb. Pod ľa STN 73 
611 O/Z l ,Z2 sa nároky pri estoru na statickú dopravu (pa rkovanie) zmenou v užívaní zvýš ia z 2 pre 

byt na 6 pre kance láriu. Pa rkovac ie miesta sú zabezpečené v jestvujúcej garáži bytového domu 
alebo v podzemnej garáži po l yfunkčného komplexu Panorama City . 

Stavebný úrad upozo rňuj e účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanov iská 
môžu upl atniť naj neskô r na ústnom pojednávaní s miestnym z i sťovaním , inak sa na ne v súl ade 

s ustanovením § 80 ods. 2) stavebné ho záko na neprihliadne. 

Na ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním predloží navrhovateľ nasledujúce 
doklady: 

0 Pôdorys so zakres lením nového s pôsobu už ívani a priestoru, 
0 požiarnotechnické posúdenie priestoru pre nový spôsob už ívania, 
0 výpis z li st v lastníctva predmetného pri estoru vydaný správou katastra, ori ginál a lebo 

fotokópiu orig inálu . 



Upozornenie: 
V zmys le § 17 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správ nom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpi sov (ďalej len "správny poriadok") účastníci konania, ich zákonn í zástupcovia 
a opatrovníci sa môžu dať zastupova ť advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. 
Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. 
Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo 
plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich dop lnenie, a kl ásť pri 
ústnom pojednáva ní a miestnej ohliadke svedkom a znalcom otázky (§ 33 ods. I správ neho 
poriadku). Stavebný úrad dáva v sú lade s § 33 ods. 2) správneho poriadku účastníkom konania 
a zúčastneným osobám možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom 
k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Účastn ík konania je povinný na vrhnúť na 
podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe(§ 34 ods.3 správneho por iadku.) 

Do podkladov rozhodnutia môžu účastníc i konan ia n ahliadnuť a pr ípadné námietky up l atniť 
v m.č. 236 v priestoroch Miestneho úradu MČ Brat is la va - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, 
v čase stránkových hodín v ponde lok a v stredu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17 .00 hod. 

Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov vlastník pozemku, prípadne stavby, ktorá je predmetom konania, je pov inný 
strpieť ohliadku na mieste stavby a k tomu účelu ich sprístupniť. 

a nová 

Tento dokument sa pre ve ľký počet účastníkov konania doručuje verej nou vyhláškou podľa§ 
26 ods.2 správneho poriadku. 

Toto oznámenie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámenia na 
úradnej tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do 
spisu na stavebn ý úrad . 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj 
úradná tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Vyvesené di'ía: .„ .. „ . .. „.„ . . „„.„„ ..... „„.„„.. Zvesené di'ía: „„„ „. „„ „ . . „ . . „„ .. .. „„„„.„„.„ .. „„.„„ . 

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

Doručí sa: 

1. Verejnou vyhláškou účastníkom konania: 
0 vlastníkom bytového domu s úp .č . 7743 a pozemku pare. reg. C KN č. 9134/ 169, 9134/ 170 

a 9134/ 17 1 v k.ú. Staré Mesto 

Na vedomi e: 
2. SKY PANORAMA, s.r.o. , Landererova 8, 811 09 Bratislava 

Dotknutým orgánom (s doručenkou): 

3. Kraj ské riaditeľstvo Has i čs kého a záchranného zboru v Bratislave, 
Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

4. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasári'lou 1, 832 64 Bratis lava 
5. RÚVZ hl. m. SR Bratislava , Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.Box 26 
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