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

Dňa 26.07 .2017 podal navrhovateľ spol. Zuckermandel byty, s.r.o„ so sídlom Dvofákovo nábrežie 1 O, 
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 stavebného objektu bloku C: 

SOC9 Dom CY 

na pozemku pare. č . 1044/11 v k.ú. Staré Mesto, na Žižkovej v Bratislave, ktorý je časťou stavby so súp. č. 7803 
na pozemkoch pare. č. 1044/10, 1044/ 11 , 1044/12, 1044/13, 1044/ 14, 1044/ 15, 1044/61, 1044/62, 1044/63 , 
1044/64, 1044/65, 1044/66, 1044/67, 1044/68, 1044/69, 1044/70, 1044171, 1044/72, 1044/73, 1044/74, 1044/75, 
1044176, 1044/77, 1044/119, 1044/J 20, 1044/ 121, 1044/J 22, 1044/ 123, 1044/J 24 v k.ú. Staré Mesto (ďalej len 
„stavba" ). 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/J 976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorš ích predpisov (ďalej len „stavebný zákon" ), § 
7b zákona č. 377/1990 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 stavbe so súp. č. 7803, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 80 
stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania novým účastníkom konania: 
vlastníci stavby a pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená: súpisné č. 7803, pozemky pare. č. 1044/ 10, 
1044/ 11, 1044/12, 1044/ 13, 1044/14, 1044/ 15, 1044/61, 1044/62, 1044/63, 1044/64, 1044/65 , 1044/66, 1044/67, 
1044/68, 1044/69, 1044/70, 1044171 , 1044/72, 1044/73, 1044174, 1044175, 1044176, 1044177, 1044/ 119, 
1044/ 120, 1044/ 121, 1044/ 122, 1044/123, 1044/124 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: 
Predmetom konania je pavlačový bytový dom umiestnený v severovýchodnej časti polyfunkčného mestského 
centra aje časťou bloku C. Objekt má pôdorys tvaru 1 a osem nadzemných podlaží, pričom od 7. NP pôdorys 
ustupuje od Žižkovej . Objekt je zastrešený plochou strechou, ktorá je z časti upravená ako pochôdzne terasy. 
Podľa izbovitosti objekt obsahuje 21 dvojizbových bytov, 9 trojizbových bytov, 2 dvojizbové byty a jeden 
šesťizbový byt. 
Dispozičné riešenie objektu: 
1.NP (prízemie): vstupné priestory, domové vybavenie (kobky, priestor s domovým odpadom), výťahová 

hala s dvoma výťahmi , prvé podlažie mezonetového retail priestoru orientovaný do 
Žižkovej 
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2. NP (1. poschodie): domové vybavenie - kobky, 4 bytové jednotky, druhé podlažie mezonetového retail 
priestoru 

3. NP (2. poschodie): 6 bytových jednotiek 
4. NP (3. poschodie): 6 bytových jednotiek 
5. NP (4. poschodie): 6 bytových jednotiek 
6. NP (5. poschodie): 6 bytových jednotiek 
7. NP (6. poschodie): 4 bytové jednotky 
8. NP (7. poschodie): jedna bytová jednotka. 
Statická doprava a napojenie objektu na techn ickú infraštruktúru boli predmetom predchádzajúcich 
kolaudačných konaní polyfunkčného mestského centra. 

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 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 kjeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnen ie, 
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 svoj ich 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.). 

v-C~ -
Ing. Maria Kullmanová 

vedúca oddelenia územného rozhodovania 
a stavebného poriadku 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 
• vlastníci stavby a pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená: súpisné č . 7803, pozemky pare. č. 

1044/10, 104411 1, 1044/12, 1044/ 13, 1044/14, 1044/ 15, 1044/6 1, 1044/62, 1044/63, 1044/64, 1044/65, 
1044/66, 1044/67, 1044/68, 1044/69, 1044/70, 1044/71, 1044/72, 1044/73, 1044/74, 1044/75, 1044/76, 
1044/77, 1044/ 119, 1044/120, 1044/ 12 1, 1044/ 122, 1044/123, 1044/124 v k.ú . Staré Mesto. 

Na vedom ie: 
1. Zuckermandel byty, s. r. o., Dvoľákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
2. Konstrukt P lus, s .r.o., Ing. Ma1tin Komorník, Halašova 1 O, 83 1 03 Bratis lava 
3. Občianska iniciatíva Obnovme podhradie - Matej Vagač, Dobrovičova 1 O, 8 11 09 Bratislava 
4. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 
5. Ing. Ľubica Trubíniová, Bakošova 36, 841 03 Bratislava 
6. Matej Vagač, Dobrovičova 1 O, 81 1 09 Bratislava 
7. Jozef Ridzoií , Kpt.Rašu 15, 841 O 1 Bratislava 
8. FORMA T, spol. s r.o., Handlovská 19, 852 89 Bratislava 


