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

č. 6117/3 6009/2017/ST A/Kil v Bratislave, dňa 14.08.201 7 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") pod ľa 

§ 11 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovan í 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. 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 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 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, v zmysle§ 29, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), rozhodujúc podľa § 81 ods. 3 
stavebného zákona, zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste, 

p r e r u š u j e konanie 

vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o zmene účelu užívania bez stavebných úprav 

časti stavby: 
miesto: 

navrhovateľ: 

pôvodný účel: 
nový účel: 

Nebytový priestor č. 12-NP63, po lyfunkčný dom FC 1/1-1/2 (ďalej len „stavba") 
Zámocká ul. č. 36 v Bratislave, 
stavba súp. č. 7013, na pozemku reg. „C" pare. č. 835/3,23,37 v k.ú. Staré Mesto 

JUDr. Miloš Kaan a JUDr. Mária Kaanová, obaja bytom Palmová 17, 851 1 O Bratislava 

nebytový priestor 

bývanie 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto súčasne 

vyzýva 

stavebníka v súlade s § 81 ods. 3 stavebného zákona, aby najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia tohto 
rozhodnutia 

• odstránil nedostatky zo záporného stanoviska Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta 
SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-1292/2017-001 zo dňa 23.05 .20 17, 

• doplnil súhlasné záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava. 
• doplnil doklady o výs ledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení 

na plynulú a bezpečnú prevádzku . 

OD ÔVO DN ENIE 

Spo ločnosť Ing. Július Olšiak, CSc. - EKOSOFTCENTRUM, Sabinovská 1 O, 82 1 02 Bratislava, v 
zastúpení navrhovateľa JUDr. Miloš Kaan a JUDr. Mária Kaanová, obaja bytom Palmová 17, 85 1 1 O Bratislava 
(ďa lej len „navrhovatel"') podal dňa 03.02.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní časti stavby 
uvedenej vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým 
orgánom li stom č. 6 11 7/ 15257/20 17 /ST A/Kil zo dňa 03.04.2017 zač iatok konania o zmene v užívaní stavby. 
Týmto listom bo l zároveň určený termín ústneho konania spojeného s miestnym zisťovan ím na de11 09.05 .20 17. 



Keďže stavebník nepredložil všetky doklady potrebné k vydaniu rozhodnutia o zmene účel u uz1vania, 
tunajší stavebný úrad konanie preruši l do dt'ía, ktorý pripadne ako posledný deň lehoty určenej na doplnenie 
podania v zmysle vyššie uvedenej výzvy. 

Tunajší úrad bude v predmetnej veci ďalej konať v zmysle § 29 ods. 4 zákona č . 71 /1967 Zb. o správnom 
konaní po predložení dokladov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v lehote, t.j ., keď pominú 
prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. 

Ak účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstráni nedostatky svojho podania, 
konanie bude zastavené podľa § 30 ods. 1 písm.d) správneho poriadku. 

POUČENIE 

Podľa § 29 ods.2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať. 

Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho 

poriadku. 

Doručí sa: 
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vedúca odd. územného rozhodova ta a stavebného poriadku 

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

na § 26 ods.2 zákona č.7 1/1967 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 lehoty určenej podľa odseku 3. §-u 
61 stavebného zákona. 

§ 26 ods. la 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 dňa 
doručenia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie stanovenej lehoty 
zverejnenia. 

Doručí sa: 
- účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 

l. Ing. Július Olšiak, CSc. - EKOSOFTCENTRUM, Sabinovská 10, 821 02 Bratislava 
v zastúpení navrhovateľa JUDr. Miloš Kaan a JUDr. Mária Kaanová, obaja bytom Palmová 17, 851 1 O 
Bratislava 

2. vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a stavieb) v rozsahu: 
Parcely registra „C" v k .ú. Staré Mesto: 

835/3,23,37 
Stavby v k.ú. Staré Mesto: 

polyfunkčný dom FC 1/1-1/2 sú p. č. 7013 (Zámocká 36 v Brati slave) 



- na vedomie: 
3. Ing. Július Olšiak, CSc. - EKOSOFTCENTRUM, Sabinovská 1 O, 821 02 Bratislava 
4. JUDr. Miloš Kaan, Palmová 17, 851 1 O Bratislava 
5. JUDr. Mária Kaanová, Palmová 17, 851 1 O Bratislava 

- dotknutým orgánom: 
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 
7. Has ičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
8. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81 1 04 Bratislava 

Dátum vyvesen ia: Dátum zvesenia: 


