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

Vybavuje : Ing. Jana Hladná, kanc.č.230/II. posch. 
tel.: 02/59246-254 

v Bratislave, di1a 09.08.2017 

e-mail :jana.hladna@staremesto.sk 
záznam č.: 8457/35605/2017/STA/Hla 

Vec: Zmena účelu využitia nebytového priestoru na kancelárske priestory v polyfunčnom dome na 
Radvanskej ul. č. 1 v Bratislave, nehnuteľnosť súp.č. 7603 na pozemku pare. č. 1744/5 v 
katastrálnom území Staré Mesto 

- oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby a nariadenie ústneho 
pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 

Navrhovateľ AK H.I.F., spol. s r.o., so sídlom Radvanská 1, 811 01 Bratislava (ďalej len 
„navrhovatel"'), podal dňa 6.6.2017 návrh na povolenie zmeny v užívaní časti stavby so 
stavebnými úpravami podliehajúcimi ohláseniu stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 písm. c a 
písm. d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), ktorými sa nemení vzhľad stavby a 
nezasahuje sa do jej nosných konštrukcií. 

Dňom podania žiadosti sa začalo konanie podľa § 85 stavebného zákona konanie o zmene 
v užívaní 
časti stavby: 
miesto: 

nebytový priestor č. C, suterén (1.PP), polyfunkčný dom (ďalej len „stavba") 
Radvanská ul. č. 1, Bratislava 
stavba súp. č. 7603, na pozemku reg. „C" pare. č. 1744/5 v k.ú. Staré Mesto 

navrhovateľ: AK H.l.F., spol. s r.o., so sídlom Radvanská 1, 811 O 1 Bratislava 
pôvodný účel: nebytový priestor 
nový účel: kancelárske priestory. 

Navrhovateľ podal dňa 6. 7.2017 oznámenie, ktorým v súlade s ustanovením § 57 ods. 2 
stavebného zákona oznámil, že dňom 30.6.2017 boli ukončené stavebné práce vykonané v súlade 
s ohlásením stavebných úprav a udržiavacích prác na nebytový priestor č. C, v suteréne (1.PP), 
polyfunkčného domu Radvanská ul. č. 1 v Bratislave. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 
č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti 
na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 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 orgánov štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný úrad") v súlade 
s ustanovením § 80 v spojení s § 85 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v nadväznosti na § 18 ods. 3 
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok") 

oznamuje začatie konania o zmene v užívaní časti stavby 

dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom konania a súčasne za účelom prerokovania 
predloženého návrhu a preverenia skutočného stavu veci 

nariaďuje 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

na deň 07.09 2017 (štvrtok) o 10.00 hod. 

so stretnutím: pred vstupom do objektu na Radvanskej ul. č. 1, Bratislava. 
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Stavebný úrad upozorňuj e účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská 
môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní s miestnym zisťovaním, inak sa na ne v súlade 
s ustanovením § 80 ods. 2) stavebného zákona neprihliadne. 

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na 
riadne posúdenie dlhší čas , predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 

K ústnemu pojednávaniu spojenému s miestnym zi sťovaním v konaní je navrhovateľ 

súčasne povinný pripraviť primerane doklady podľa § § 81 a 81 b písm. e) stavebného zákona a 
§ 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Upozornenie: 
V zmysle § 17 zákona č. 71 /1967 Zb. správneho poriadku 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. 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie, a klásť 
pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke svedkom a znalcom otázky (§ 33 ods.1 správneho 
poriadku). Stavebný úrad dáva v súlade s § 33 ods. 2) správneho poriadku účastníkom konania 
a zúčastneným osobám možnosť vyj adriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom 
k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Účastník konania je povinný navrhnúť 
na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe(§ 34 ods.3 správneho poriadku.) 

Do podkladov rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť a prípadné námietky 
uplatniť v priestoroch Miestneho úradu MČ Bratislava- Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, na 
stavebnom úrade, v miestnosti č. 230, v čase stránkových hodín v pondelok a v stredu od 8.00 do 
12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. 

Doručí sa: 

Tento dokument sa doručuj e verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona 
v nadväznosti na § 26 ods.2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 
v znení neskorších predpisov. 

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 stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je 
aj úradná tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 
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Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie 
dňa doručenia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie 
stanovenej lehoty zverejnenia. 

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

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

Doručí sa: 

- účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 

1. AK H.I.F. , spol. s r.o„ Radvanská 1, 811 01 Bratislava 
2. vlastníkom nehnuteľností: 

- pozemku pare. reg. C KN č. 1744/5 a stavby súp. č. 7603 na ňom v k.ú. Staré mesto 
(polyfunkčný dom Radvanská 1, Bratislava) 

- na vedomie: 

1. AK H.I.F., spol. s r.o. , Radvanská 1, 811 01 Bratislava 

- dotknutým orgánom: 

2. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m.SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
4. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 


