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

Vybavuje : Ing. Helena Zubčáková, kanc. č. 225/11. 
tel. : 02159 246 291 

e-mail : helena.zubcakova@staremesto.sk 
záznam č. :6348/35618/2017/ST NZub 

V Bratislave, 1 O. 08. 2017 

VEC: „Apartmánové domy na ul. Fraňa Kráľa 8, 10 a 14, Bratislava", na pozemkoch pare. č. 3464, 3467, 
3468, 3469, 3470, 3473, 21566 v k. ú. Staré Mesto 

- Oznámenie o začatí konania o vylúčení účastníka konania 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III „ IV. 
triedy a účelové komunikácie (ďalej len „stavebný úrad") podľa § Ja ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa§ 120 zákona č. 50/1 976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a čl. 74 písm. b štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy, v nadväznosti na § 2 písm. a) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa 
ustanovenia na § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „správny poriadok"), v súčinnosti s § 14 správneho poriadku 

oznamuje 

začatie konania o vylúčení žiadateľa ako účastníka konania Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 
850 00 Bratislava, zastupované jeho predsedom Marcelom Slávikom (ďalej len „Združenie") zo stavebného 
konania 

stavbv : „Apartmánové domy na ul. Fraňa Kráľa 8, 10 a 14, Bratislava", konkrétne stavebné 
objekty: 
SO 11 O areálové spevnené plochy a komunikácie 
SO 1 11 trvalé dopravné značenie v areáli a v hromadných garážach 
SO 31 O dopravné napojenie z ulice Fraňa Kráľa 
SO 320 úprava ulice Fraňa Kráľa 
SO 330 trvalé dopravné značenie na verejných komunikáciách 

miesto stavby: Ul. Fraňa Kráľa, Bratislava, nehnuteľnosť na pozemkoch pare. č. 3464, 3467, 3468, 3469, 3470, 
3473, 21566 v k. ú. Staré Mesto, 
stavebník: Residence FK, s. r. o., Nedbalova ul. č . 17, 811 O 1 Bratislava, IČO: 50 046 3 73 
v zastúpení: Cesproza, s. r. o. so sídlom na ul. Budyšínska ul. č. 14, 831 03 Bratislava, IČO: 36 289 345 
a spoločnosti ICT ISTROCONTI, a. s., so sídlom na ul. Ventúrska ul. č. 18, 811 O 1 Bratislava, IČO: 
00 685 321. 

Žiadateľ má postavenie účastníka územného konania až do dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o jeho vylúčení z tohto konania. K podkladom rozhodnutia sa môže vyjadriť, prípadne 
navrhnúť doplnenie podkladov do 5 pracovných dní odo d11a doručenia tohto oznámenia. 

Upozornenie: 
Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 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(§ 17 správneho poriadku). 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom 
a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke(§ 33 ods. l správneho poriadku). 

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, 



str. 2 

v lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariad il. V opačnom prípade 
najneskôr v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods.2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku). 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe (§ 34 
ods.3 správneho poriadku). 

Účastníc i konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
úradné dni: Pondelok a streda, 8 - 12; 13 - 17 hod.). 

Doručí sa: 
1. Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti 

na § 26 ods.2 zákona č.71 / 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších 
predpisov. 
§ 61 ods.4 stavebného zákona - pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť 

rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o 

začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne 
ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehnty určenej pndľa odseku 3. §-u 
61 stavebného zákona. 

§ 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku - doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď 
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Doručenie 

verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom 

v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na 

mieste, ktorého sa konanie týka. 
Miestom obvyklým je úradná tabuľa na internetovej stránke: www.staremesto.sk 

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie dií.a 
doručenia. Ten nastáva v pätnásty de11 od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročen ie stanovenej lehoty 
zverejnenia. 

2. Združenie domových samospráv, Námestie SNP č. 13, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava 5 

Na vedomie: 
3. Cesproza, s. r. o. so sídlom na ul. Budyšínska ul. č. 14, 831 03 Bratislava 3 
4. ICT ISTROCONTI, a. s„ so sídlom na ul. Ventúrska č. 18, 811 O 1 Bratislava 1 


