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Vec: Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného 
s miestnym zisťovaním na časť stavby „Polyf unkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova 
Bratislava" - Žižkova - dooznamovanie verejnou vyhláškou 

Dňa 26.07.2017 požiadal navrhovateľ spol. Bratislavské podhradie, s.r.o., so sídlom Dvoťákovo 
nábrežie 10, 811 02 Bratislava, v zastúpení FORMAT, spol. s r.o., so sídlom Handlovská 19, 852 89 Bratislava, 
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, 
celok Žižkova Bratislava" v rozsahu exteriérových objektov: 

SO E 116.4 
SOE 117.3 
SO E 120 
SO E 171.3 

Sadové úpravy Žižkova C severovýchod 
Sadové úpravy pri bloku C 
Drobná architektúra (zvyšok) 
Verejné osvetlenie C severovýchod 

na pozemkoch pare. č. 22370/5, 1050/19, 21462/2, 956/34, 1044/1 , 1044/102, 1044/104, 1044/7, 1044/22, 
1044/24, 1044/47, 1044/83, 1044/13, 1044/15, 1044/77, 1044/98, 1044/101, 1044/103, 1044/11 8, 1044/122, 
1044/123, 1044/124, 1044/87, 1044/58, 1044/9, 1044/5, 1044/40 v katastrálnom území Staré Mesto, v zóne 
Zuckermandel na Žižkovej a na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v Bratislave (ďalej len „stavba"). 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), § 
7b zákona· č. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, čl. · 67 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky,§ 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky (ďalej len „stavebný úrad") Vám oznamuje, že nakoľko v priebehu 
konania došlo k zmene vlastníckych práv k stavbou dotknutým pozemkom, stavebný úrad v súlade s 
ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania novým účastníkom konania: 
vlastníci pozemkov pare. č. 1044/7, 1044/22, 1044/24, 1044/47, 1044/83, 1044/13, 1044/15, 1044/77, 1044/98, 
1044/101, 1044/103, 1044/ 118, 1044/122, 1044/123, 1044/124, 1044/87, 1044/58, 1044/9 v k.ú. Staré Mesto. 

Účastníci konania môžu uplatniť námietky a pripomienky v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na uskutoční dňa 12.10.2017 so začiatkom o 
9.00 hod. na mieste stavby. 

Predmet kolaudačného konania: 
SO E 116. 4 Sadové úpravy Žižkova C severovýchod: 
Stavebný objekt obsahuje sadové úpravy pri objekte CY. 
SO E 117.3 Sadové úpravypri bloku C: 
Stavebný objekt obsahuje sadové úpravy za objektom CX. 
SO E 120 Drobná architektúra (zvyšok): 
Predmetom sú tieto prvky drobnej architektúry: parkové lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, podstavec 
pod bustu, oporné múry pri objekte CY. 
SO E 171.3 Verejné osvetlenie C severovýchod: 
Stavebný objekt rieši osvetlenie umiestnené pri objekte CY. 
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Upozornenie: 
V zmysle § 17 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok") 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 svedkom 
a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke(§ 33 ods.1 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, 
v lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadil. 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). 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade (Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto, kanc. č. 228 počas úradných dní v pondelok a stredu 8 - 12; 12:30 - 17 hod.). 

-
Ing. 

vedúca oddelenia územného rozhodovania 
a stavebného poriadku 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 
• vlastníci pozemkov pare. č. 1044/7, 1044/22, 1044/24, 1044/47, 1044/83, 1044/13, 1044/15, 1044/77, 

1044/98, 1044/101, 1044/103, 1044/118, 1044/122, 1044/123, 1044/124, 1044/87, 1044/58, 1044/9 
v k.ú. Staré Mesto. 

Na vedomie: 
1. Bratislavské podhradie, s.r.o., Dvoi'ákovo nábrežie 1 O, 81 1 02 Bratislava 
2. Zuckermandel byty, s.r.o., Dvoi'ákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
3. Konstrukt Plus, s.r.o., Ing. Martin Komorník, Halašova 10, 831 03 Bratislava 
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - správa majetku 
5. ČSOB Centrála, s.r.o., Nám. SNP 29, 81 5 63 Bratislava 
6. Občianska iniciatíva Obnovme podhradie - Matej Vagač, Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava 
7. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 
8. Ing. Ľubica Trubíniová, Bakošova 36, 841 03 Bratislava 
9. Matej Vagač, Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava 
10. JozefRidzoň, Kpt.Rašu 15, 841 01 Bratislava 
11 . FORMAT, spol. s r.o., Handlovská 19, 852 89 Bratislava 


