
Vybavuje : 
tel. : 

e-ma il : 
záznam č.: 

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

Ing. M. Gremeňová, kanc. č. 227 
02/5 9246302 
mon ika.gremenova@staremesto.sk 
10301/43655/2017/STA/Grm 

OZNÁMENIE 

Brati s lava 10. 10.2017 

O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE V UŽÍVANÍ ČASTI ST A VBY 

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

Navrhovateľ sp. Himex, a.s., Mudrochova 2, 835 27 Bratis lava v konaní zastúpená p. 

Martinom Gregorom, Zn ievska 3 14 7 /2 1, 851 06 Bratislava (ďa l ej iba „navrhovate l"'), dtfa 

06.10 .2017 doručil tunaj šiemu úradu návrh na povolenie zmeny v už ívaní časti stavby so 

stavebnými úpravami na ohlásenie podľa §55 ods . 2 písm. c) a písm. d) zákona č . 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebn ý zákon) v znení neskorších predpisov, ktorými 

sa nemení vzh ľad stavby a nezasahuje sa do jej nosných konštrukcií. Dňom podan ia žiadost i sa 

zača lo konanie podľa§ 85 ods. 2) zákona, o povolení zmeny v užívaní 

časti stavby: nebytový priestor č. 47 a č. 48, prízemie 

navrhovateľ: Himex, a .s., Mudrochova 2, 835 27 Bratis lava v z . Martinom Gregorom, Znievska 

3147/21, 851 06 Bratis lava 

vlastník: Himex, a.s., Mudrochova 2, 835 27 Bratislava 

miesto: BD - Gaštan, Drotá rska cesta č. 68, s tavba súpi s. č. 7759 na pozemku pare. reg. 

C KN č . 4433/141,/149,/150,/151 v k.ú. Staré Mesto , v Bratislave 

zmena: 2 bytové jednotky - bývanie 

Mestská časť Bratislava - Star é Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 

č. 50/1976 Z b. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znen í neskorších 

predpisov, v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm.i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 

Bratislave v znen í neskorších predpisov a č l. 67 štatútu hlavného mesta Bratis lavy, v nadväznosti 

na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z . o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

a bývanie a o z mene a doplnení stavebného zákona, 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 vyšš ie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad") 

po doplnení dokumentácie návrhu v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona 

účastníkom konania a dotknutým orgánom oznamuje začatie konania o zmene v užívaní časti 

stavby. Súčasne úrad na prerokovanie predloženého návrhu nariaďuje ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním na 10.11.2017 (piatok) o 11.00 hod ., so stretnutím účastníkov 

pred bytovým domom Gaštan, Drotárska cesta č . 68, v Bratislave. 

Stavebný úrad upozorňuj e účastníkov konania, že námietky a stanoviská môžu uplatniť 

najneskôr na ústnom pojednáva ní s miestnym zisťovaním, inak sa na ne v sú lade s ustanoven ím 

§ 80 ods. 2) stavebného zákona neprihliadne. Dotknuté orgány môžu námietky uplatniť v rovnakej 

lehote. 

Na ústne konanie spojené s miestnym z i sťovaním navrhovateľ v sú lade s § 18 ods.1 vyh lášky 

č. 453/2000 Z.z. predloží ti eto doklady: 

a) Svetlotechnické posúden ie predmetných pri estorov 



b) projekt výpočtu nárokov na statickú dopravu a preukázanie zabezpečenia nároku statickej 

dopravy 

c) projekt protipožiarnej ochrany 

d) výkresovú dokumentáciu - výkres č. 3 pôdorys navrhovaný stav doplnený o legendu k bytu 

A.1.6. 

e) dokla dy o výs ledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení 

t) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (zák. č. 133 /2013 Z.z. o stavebných 

výrobkoch a § 43f stavebné ho zákona) . 

g) doklady preukazujúce s pôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky, potvrdenie o 

odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre j ednotlivé druh y odpadov), 

Upozornenie: 
V zmys le § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorš ích predpisov (ďalej len "správny poriadok") účastníci konania, ich zákonní zástupcovia 

a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého s i zvolia. 

Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svoj ho zástupcu. 

Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo 

plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

Účastník konania a zúčastn ená osoba má právo n avrhovať dôkazy a ich doplnenie, a kl ásť pri 

ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke svedkom a znalcom otázky (§ 33 ods.! správneho 

poriadku) . Stavebný úrad dáva v sú lade s § 33 ods. 2) správneho pori adku účastníkom konania 

a zúčastneným osobám možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k j eho podkladom 

k spôsobu ich z istenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, v lehote najneskôr na ústnom 

pojednávaní. Účastník konania j e povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú 

mu známe(§ 34 ods .3 správneho poriadku.) 

Do podkl adov rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť a prípadné námietky upl atniť 

v m.č. 227 v pri estoroch Miestne ho 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 . 

Podľa § 3 8 ods. 1 zákona č . 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov vlastník stavby, ktorá je predmetom konania, j e povinný strpieť ohliadku na 

mieste stavby a k tomu ú če lu ich sprístupniť. 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 
- účastníkom konania: 

~ 
ŕ... '· :-... , • > • ,ľ.,, 

1. Vlastníkom pozemku a stavby súp. č. 7759, pare. č.: 4433/141 ,/ 149,/150,/ 151 , k.ú. Staré 

Mes to v Bratislave vedenej na LV 9935 
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2 . Himex, a.s ., Mudrochova 2, 835 27 Bratislava v z. Martin Gregor, Znievska 3147/2 1, 851 

06 Brati s lava 

- dotknutým orgánom: 
3. Regionálny úrad verejného zdravotn íctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.Box 26 

4. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 8 11 07 Bratislava 

5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o Ž P, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

Na vedomie: 
1. MartinGregor,Znievska 3 147/21,85106Bratislava 

2. Himex, a.s „ Mudrochova 2, 835 27 Brati slava 

3 . Portik spol. s r.o„ Trnavská cesta 102, 82 1 O 1 Bratis lava 
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