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Vec Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby 
Nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

Bratislava 10.10.20 17 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu podali dňa 15.05.2017 žiadosť 

o povolenie zmeny v užívaní spo ločnej časti stavby bez stavebných úprav. Diíom podania žiadosti 

sa začalo konanie podľa § 85 ods. 1) zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Časti stavby: nebytový priestor (sklad kvetín) s plochou 3,8 m2 prístupný z pasáže domu, 

nebytový priestor (sklad byliniek) s plochou 6,3 m 2 prístupný z pasáže domu, 

nebytový priestor s plochou 56,32 m2 na 7. nadzem. podlaží bytového domu. 
miesto: Dunajská 18, bytový dom Dunajská 18 - Grosslingová 23, stavba súp. č. 231 O na 

pozemku pare. reg. C KN č. 8862 v k.ú. Staré Mesto, 

vlastník: vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, príslušenstva domu 
a pozemku, 

zmena: vytvorenie samostatných záznamov pre uvedené priestory na li ste vlastníctva a zmena 

v užívaní priestoru na 7. nadzemnom podlaží na byt. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117, 
v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov, 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 stavebného zákona, v nadväznosti na § 2 
písm.e) zákona č . 416/200 1 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, (ďalej len „stavebný úrad") po 
doplnení podania, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona účastníkom konania 

a dotknutým orgánom oznamuje začatie konania o zmene v užívaní časti stavby. 

Súčasne na prerokovanie predloženého návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním dňa 03.11.2017 (piatok) o 09.00 hod ., so stretn utím pozvaných pred 

vstupom do bytového domu na Dunajskej ul. č . 18. 
Nároky na statickú dopravu (parkovanie) sa zmenou v užívaní nezvýšia. 

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že námietky a stanoviská mozu uplatniť 

v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia verejnou vyhláškou. Dotknuté orgány môžu 

uplatniť námietky najneskôr na ústnom pojednávaní s miestnym z i sťovaním. Na neskôr podané 
námietky sa v súlade s ustanovením § 80 ods. 2) stavebného zákona neprihliadne. 

Upozornenie: 

V zmys le § 17 zákona č . 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") účastníci konania, ich zákonní zástupcov ia 

a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého s i zvolia. 
Právnická osoba koná prostredníctvom svoj ich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. 



Splnomocneni e na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo 

plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich dop lnenie, a klásť pri 
ústnom pojednávaní a mi estnej oh liadke svedkom a znalcom o tázky (§ 33 ods .1 správneho 
poriadku). Stavebný úrad dáva v súlade s § 33 ods. 2) správneho poriadku účastníkom konania 

a zúčastneným osobám možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom 

k spôsobu ich z istenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Účastník konania je povinný navrhnúť na 
podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe(§ 34 ods.3 správne ho poriadku.) 

Do podkladov rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť a prípadné námietky up l atniť 

v m.č. 227 v priestoroch Miestneho úradu MČ Bratislava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, 

v čase stránkových hodín v pondelok a v stredu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. 
Písomnosti urče né účastníkom konania sa v tomto konaní doručujú verejnou vyhláškou 

v zmys le § 26 ods.2 zákona č.7 111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení 

neskorších predpisov, pre veľký počet účastníkov konania . 

Podľa § 38 ods. 1 zákona č . 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov vlastník pozemku, prípadne stavby, ktorá j e predmetom konania, je povinný 

strpi eť ohliadku na mieste stavby a k tomu účelu ich sprístupniť. 
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Toto oznámenie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli Mestskej 

časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámenia na úradnej tabuli po 
dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do spisu na stavebný 

úrad. 15 . deň od vyvesen ia je d11om doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj úradná 

tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Vyvesené dňa: .„„„.„„„ .. „.„„„.„„ .. „.„ ... Zvesené dr'la: .„„.„.„„„.„.„„„.„„„„„„„„.„. 

Pečiatka a podpis o rgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie ozná men ia. 

Doručí sa: 

1. Verejnou vyhláškou účastníkom konan ia, vlastníkom bytov a nebytových priestorov, pozemku 
a príslušenstva bytového do mu Dunajská 18 - Gross lingová 23 (stavby súp. č. 23 1 O a pozemku 

pare. reg. C KN č. 8862 v k.ú. Staré Mesto) 

Dotknutým orgánom (s doručenkou) : 

2. Has ičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 81 1 07 Bratislava 

Na vedomie: 

3. PhDr. Silvia Dillnbergerová, Grosslingová 23, 811 09 Bratislava, 

sp lnomocnená zástupkyňa vlastníkov 
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