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

Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo diía 
26.05.2017 / 

Naša značka 
8822/40564/2017/STA/Kil 

Vybavuje/ir/@ 
Ing. Kilianová / 0259246228 / 
lucia.kilianova@staremesto.sk 

Bratislava 
20.09.2017 

VEC: Oznámenie o začatí územného konania 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, stavebný úrad obdržal diía 26.05.2017 návrh spoločnosti 

· INTERVENTION s.r.o„ Panská 2, 811 O 1 Bratislava, v zastúpení navrhovateľa spoločnosti lnvest Product a.s„ 
Konventná 9, 811 03 Bratislava, o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení: 

stavby: 
navrhovateľ: 

miesto stavby: 

druh stavby: 
účel: 

Opis stavby: 

„Nadstavba a prístavba domu na Konventnej ul. č. 9" (ďalej len „stavba") 
lnvest Product a.s„ Konventná 9, 811 03 Bratislava 
Konventná 9 v Bratislave, 
súpisné číslo 1626, pozemok register "C" parcelné číslo 3225, 3226 v katastrálnom 
území Staré Mesto 
zmena dokončenej stavby a novostavba 

budova - bývanie, administratíva 

Predmetom návrhu je rekonštrukcia a nadstavba jestvujúceho objektu v radovej zástavbe na Konventnej ul.č. 9. 
Objekt je trojkrídlovej dispozície tvaru U s vnútorným dvorom, má l .PP a ! .NP - 4.NP, zastrešený je plochými 
strechami. 

Objekt bude nadstavený o dve nové podlažia, zo strany Konventnej ulice ustupujúce od pôvodnej rímsy, 
v dvorovej časti bude zastavané vnútorné ·átrium v úrovni · 1.PP, ktoré bude zastrešené zelenou strechou. Nová 
podlažnosť objektu: 1.PP, 4 plnohodnotné NP a dve ustupujúce podlažia (S.NP a 6.NP). V objekte pribudne 8 
bytov (2 dvojizbové mezonetové byty, 4 garsónky, 2 dvojizbové byty) a nové kancelárske priestory v úrovni 
1.PP. Objekt bude zastrešený plochými strechami. 

K jestvujúcemu dvorovému krídlu bude pristavané únikové exteriérové oceľové schodisko objektu a v zadnej 
časti pozemku bude vybudovaný jednopodlažný administratívny pavilón (2 kancelárie s hygienickým zázemím). 
Pôdorys pavilónu je navrhnutý tak, aby rešpektoval jestvujúcu drobnú architektúru kamenného schodiska, terasy 
a oporných murikov. Fasáda bude sklenená, strecha je navrhnutá ako zelená. V rámci existujúcej výťahovej 
šachty bude pôvodný výťah nahradený novým. 

Statická doprava v počte 12 parkovacích miest bude dočasne zabezpečená na existujúcom parkovisku 
Konventná 6 (pozemok parc.č. 3242, kat.úz. Staré Mesto), následne po vybudovaní objektu „Po lyfunkčný 

objekt, Konventná 6", v jeho podzemnej garáži. 

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"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 
stavebného zákona oznamuje známym účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom, že dňom podania 
bolo začaté územné konanie, pričom nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa 
uskutoční 

dňa 19.10.2017 o 10,30 hod. 



so stretnutím na mieste stavby. 

Účastníc i konania a dotknuté orgány sa upozori'íujú pod ľa ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona, že 
námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliad ne. 

Podľa ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote 
neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľad iska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. 

Stavebný úrad zárovei'í upozon1uje účastníkov konania, podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, že 
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupi'íovom konaní v určenej 
lehote, hoci uplatnené moh li byt'. 

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 237 počas stránkových hodín 
v dňoch: pondelok a streda 8.00- 12.00 hod. a 12.30-17.00 hod. 

Upozornenie: 

V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 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 
znal com 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, v 
lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadi l. V opačnom prípade 
najneskôr v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods.2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku). Účastník 
konania je pov inný navrhnúť na podporu svoj ich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe (§ 34 ods.3 správneho 
poriadku.) 

Príloha : kópia z katastrálnej mapy so zakreslenou situáciou 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

iŕ--
Ing. Mária Kullmanová 

vedúca oddelenia územného rozhodovania 
a stavebného poriadku 

• INTERVENTION s.r.o ., Panská 2, 811 OJ Bratislava 
v zastúpení navrhovateľa : lnvest Product a.s., Konventná 9, 811 03 Bratislava 

• Evanjelická cirkev metodistická, Panenská 1 O, 811 03 Bratislava 
• BAUREA s.r.o. , Panenská 18, 81 1 03 Bratislava 
• Krausová Barbara, Štrbská 6, 841 1 O Bratislava 
• Ing. Lexa V lad im ír, Panenská 16, 811 03 Bratislava 
• Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Konventná 11, 811 03 

Bratislava 
• Konventná a.s. , Konventná 9, 81 1 03 Bratislava 
• Hl. m. SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
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• Vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a stavieb) v rozsahu: 
Parcely registra „C" v k.ú. Staré Mesto: 

Vlastníci pozemku pare. č. 3223, 3224, kat.úz. Staré Mesto 
Stavby v k.ú. Staré Mesto: 

bytový dom súp.č. 625 (Konventná 7 v Bratislave) 
bytový dom súp.č. 104425 (Konventná 8 v Bratislave) 

Doručuje sa dotknutým orgánom: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, odd. územného rozvoja mesta, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Magistrát hl.m.SR Bratislavy, odd.životného prostredia, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
3. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, OD, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
4. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava - OH 
5. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava -OPaK 
6. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
7. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika,, 823 05 Bratislava 
8. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
9. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
1 O. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
11. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 O 1 Bratislava 
12. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
13. MČ Bratislava Staré Mesto, referát ochrany prírody - TU 
14. MČ Bratislava Staré Mesto, špec.stav.úrad - TU 
15. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 6, 832 47 Bratislava 
16. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekom. a bezpečnosti MVSR, Pribinova 2, 812 72 

Bratislava 
17. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
18. SPP - distribúcia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
19. Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
20. BA T a.s„ Bajkalská 21/ A, 829 05 Bratislava 
21. Slovak Telekom, a.s„ Karadžičova 1 O, 825 13 Bratislava 
22. ORANGE a.s„ Prievozská 6/a, 821 09 Bratislava 
23. Siemens, s.r.o„ VO, Stromova 9, 837 96 Bratislava 

Na vedomie: 
24. INTERVENTI ON s.r.o., Panská 2, 811 O 1 Bratislava 

v zastúpení navrhovateľa: Invest Product a.s., Konventná 9, 811 03 Bratislava 
25. Evanjelická cirkev metodistická, Panenská 1 O, 811 03 Bratislava 
26. BAUREA s.r.o., Panenská 18, 811 03 Bratislava 
27. Krausová Barbara, Štrbská 6, 841 1 O Bratislava 
28. Ing. Lexa Vladimír, Panenská 16, 811 03 Bratislava 
29. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Konventná 11, 811 03 

Bratislava 
30. Konventná a.s., Konventná 9, 811 03 Bratislava 
31. Hl. m. SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
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