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

vybavuje : Ing. Eva Galiňska, kanc.č.238/11. posch. 
tel : 02/59246334 
e-mail: eva.galinska@staremesto.sk 
záznam č.: 8641 /36813/2017/STA/Gal 

v Bratislave, dňa 21.8.2017 

VEC: Novostavba rodinného domu na Tichej ul. v Bratislave, poz. pare. č. 2208/1 k. ú. 
Staré Mesto s prípojkami !S aj na pozemkoch pare. č. 2 1515 a 2245/1 k.t'.1. Staré Mesto - oznámenie o 
začatí spojeného územného a stavebného konania. 

Stavebníci: Ing. Ľubomír Turkovič s manželkou Vierou Turkovičovou, obaja bytom Tichá ul. č. 28, 
811 02 Bratislava v zastúpení B.IN.G. spol. s r.o. - Ing. Branislav Goga, Šamorínska ul.č. 55A, 821 06 
Bratislava a Ing. Darinou Juráskovou, H. Meličkovej 19, 841 05 Bratislava, podali dňa 30.5.2017, na 
stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na 
novostavbu RD na Tichej ul. v Bratislave, poz. pare. č. 2208/1 k.ú. Staré Mesto, s prípojkami 
inžinierskych sietí aj na pozemkoch pare. č. 21515 a 2245/1 k.ú. Staré Mesto. Uvedeným dňom 
bolo v zmysle§ 18 ods. 3 zákona č. 71 / 1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
začaté konanie. 

Predmetom žiadosti je novostavba rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Objekt bude mať 
jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia, z toho druhé nadzemné podlažie bude ustupujúce. 
Objekt bude prestrešený plochou strechou s max. výškou atiky na kóte + 6,495 m ( úroveň ± 0,000 je na 
! .NP navrhovaného objektu = +221,50 m.n.m. Bpv.). Maximálny pôdorysný rozmer stavby je 11 ,65 x 
12, 130 m. Dopravné napojenie objektu bude z existujúcej komunikácie Tichá ul. Parkovacie plochy pre 
objekt RD sú navrhované v počte 2 ks v garáži na l.PP objektu a 1 ks na vonkajšej spevnenje ploche na 
pozemku stavebníkov. Napojenie na IS bude z Tichej ul. 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 11 7 zákona č. 50/1976 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. 

37711990 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 súlade s ustanovením § 36 ods.! a § 61 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na § 18 
ods.3 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorš ích predpisov (ďalej 
len „správny poriadok"), 

oznamuje 

začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 
a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na 
deň 

21.9.2017 (štvrtok) o 9,00 hod. 

so zrazom účastníkov konania a dotknutých orgánov pri mieste stavby na Tichej ul„ pred pozemkom 
pare. č. 2208/1 k.ú Staré Mesto. 

Stavebný úrad súčasne upozornuJe účastníkov konania, že svoje námietky mozu uplatniť 

najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§ 61 ods.! stavebného zákona). Na 
pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené pri prerokovaní územného plánu zóny, sa 
neprihliada (§ 61 ods.! stavebného zákona) . V rovnakej lehote ako účastníci konania oznámia svoje 
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stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 
predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, v určenej alebo 
predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou 
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods.6 stavebného zákona). 
Upozornenie : 

Účastníci konania, ich zákonní zástupcov ia 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 doplnen ie a klásť svedkom 
a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke(§ 33 ods. ! 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 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.). 

Doručuje sa: 
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vedúca oddelenia ,~:~7ré' o rozhodovania a 
staveb/ poriadku 

1. verejnou vyhl áškou v zmys le § 36 ods.4 stavebného zákona z dôvodu vysokého počtu účastníkov 

konania 
B.JN.G. spol. s r.o„ Šamorínska ul. č. 55A, 821 06 Bratislava 
Ing. Darina Jurásková, H. Mel ičkovej 19, 841 05 Bratislava 
vlastníkom pozemkov a nehnuteľností na pozemkoch reg. „C'' KN pare. č. 22 10/3 a 22 10/6 k.ú. 
Staré Mesto (Tichá 3 1) 
vlastníkovi poz. reg. „E" KN pare. č. 2 1515 k.ú. Staré Mesto (komun ikácia Tichá) 
vlastníkom pozemku reg. „C" KN pare. č . 2245/1 k.ú. Staré Mesto (časť pozemku pod existujúcou 
komunikáciou, priliehaj úcou k bytovému domu Svetlá 12) 
vlastníkovi pozemku reg. „C" KN pare. č. 2208/9 k.ú. Staré Mesto 

CITYPROJEKT, s.r.o. , Adámiho 3, 841 05 Bratislava (projektant) 

Dotknuté orgány: 
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.! , P.O.Box 192, 814 99 Bratis lava 
3. Has ičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1 
4. Krajské riaditeľstvo poli cajného zboru v Bratis lave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
5. Okresný úrad Bratis lava, odbor starostlivosti o ž ivotné prostredie , oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP - ochrana prírody, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
6. Okresný úrad Bratis lava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odde len ie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP - odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Brati slava 3 
7. Okresný úrad Bratis lava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
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8. Magistrát hl.m.SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií, Primaciálne nám. l , P.O.Box 192, 
814 99 Bratislava 

9. Magistrát hl.m.SR Bratislavy, oddelen ie životného prostredia a mestskej zelene, Primaciálne 
nám.I , P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 

1 O. Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
11. Západos lovenská distribučná, a.s„ P.0.Box 292, 81 O 00Bratislava1 
12. SPP distribúcia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
13. Slovak Telekom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
14. UPC Broadband , s. r.o„ Ševčenkova 36, 85 1 O 1 Bratis lava 
15. Siemens s.r.o„ verej né osvetlenie, Lamačská cesta 3/ A, 841 04 Bratislava 
16. MÚ MČ Bratislava-Staré Mesto, odd.životného prostred ia - TU 
17. MÚ MČ Bratislava-Staré Mesto, cestný správny orgán - TU 

Na vedomie: 
18. B.IN.G. spol. s r.o„ Šamorínska ul. č. 55A, 821 06 Bratislava 
19. Ing. Darina Ju rásková, H. Meličkovej 19, 841 05 Bratislava 
20. Ing. Svetozár Moyzes, Púpavová 34, 841 04 Bratislava 
2 1. Ing. Vladimír Marko, Tichá 3 1, 811 02 Bratislava 




