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Vec Oznámenie o začatí stavebného konania 

Bratislava 16.10.20 17 

Spoločnosť Lekáreľ1 Ruža, spo l. s r.o. , (ďalej len „stavebník") podala žiadosť o vydani e 

stavebného povolenia pre zmenu dokončenej stavby stavebnými úpravami , ktorými sa nemení 

pôdorysné a výškové ohraničenie budovy. Dľ1om podania žiadosti sa začalo stavebné konanie 

v predmetnej veci. 

Časť stavby: Iný nebytový priestor č. 23, stavebné úpravy, 
miesto: Krížna ul. č. 7, bytový dom Krížna č . 3-5-7-9-11, stavba súp. č. 4066 na pozemku 

pare. reg. C KN č. 10297, 10300, 10304, 10305 a 10306 v k.ú. Staré Mesto, 

stavebník: Lekáreľ1 Ruža, spol. s r.o„ Čapajevova 23, 080 01 Prešov, IČO 36767557, vlastník priestoru. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 11 7 zákona 

č. 50/1976 Zb. 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 
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. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 

na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný úrad" ) 

v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na § 18 ods.3 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov dotknutým 

orgánom a všetkým známym účastníkom konan ia oznamuje začatie stavebného konania. 
Stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovan ia aj od ústneho pojednávania, pretože sú mu 

známe pomery staven iska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 

stavby (§ 61 ods. 2 stavebného zákona). 

Stavebný úrad určuje, že do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu 
účastníci konania uplatniť námietky a upozorľ1uje, že na neskoršie podané námietky 

neprihliadne. Rovnako sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť 

uplatnené pri prerokúvaní územného plánu zóny (§ 61 ods .3 stavebného zákona). Dotknuté orgány 

môžu oznámiť svoje stanov iská v rovnakej lehote. 

Stavebné úpravy priestoru podľa predloženého návrhu spočívajú v nas ledujúcich zmenách: 

• úprava pôdorysného usporiadania priestoru za účelom rozdelenia jestvujúceho priestoru 

(172, 7 1 m2
) na l ekáreľ1 ( 110,42 m2) a ambulanciu lekára (62,29 m2), bez zásah u do nosných 

konštrukcií domu, 

• zmenšenie otvoru dverí pre zásobovanie lekárne, 

• výmena výkladcov vo fasáde na Krížnej ulici v jestvujúcich otvoroch, 

• vytvorenie nových vstupných dverí z Krížnej ul. odstránen ím čast i parapetného muriva 

v obvodovej stene, 
11 úprava rozvodov inžinierskych s ietí, 

• udržiavacie práce . 



Navrhovateľ predložil so žiadosťou o povolenie zmeny dokončenej stavby tieto doklady: 

• Doklady o vlastníctve stavby a pozemku (čiastočný výpis z LV 5927 a snímku z KM) 

• Projektovú dokumentáciu podľa § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. (súhrnná technická správa, 

požiarno-bezpečnostné posúdenie, návrh usporiadania staveniska, stavebné riešenie, statické 

posúdenie; dátum zhotovenia PD 07/2017, zhotoviteľ PD HYDROARCH, s.r.o„ Šafárikova 

20, 080 01 Prešov, IČO 36 474 894, zodpovedný projektant Ing. arch. Marek Gryglak, ASI); 

• Súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome s návrhom úpravy fasády 

ako spoločnej časti domu podľa § 14 zákona č. 18211993 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v platnom znení; 

• Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu č. KPUBA-201711 1984-5/4494 7 / BAL zo dňa 

12.06.2017; 

• Záväzné stanovisko RÚVZ Bratislava hl. mesto č. PPL/7354/2017 z 22.03.2017 a oznámenie 

č. PPL/11632/2017 z 15.06.2017; 

• Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu č. KPUBA-2017/1 1984-7/58962/BAL zo 

dňa 31.07.2017 

• Záväzné stanovisko HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy o súhlase s projektovým riešením 

požiarno-technického zabezpečenia stavby č . KRHZ-BA-HZUB6- 1576/2017-001 zo dňa 

19.05.2017; 

Upozornenie: 
Podmienkou pre vydanie stavebného povolenia je predloženie záväzného stanoviska 

Okresného úradu Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP z hľadiska odpadového hospodárstva 

k nakladaniu s odpadmi zo stavebnej činnosti. 
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 (§ 17 správneho 

poriadku). 
Stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho z i sťovania a tým, že v sú lade 

s § 27 správneho poriadku určil lehotu pre podávanie námietok a nazeran ie do spisu konania, dáva 

podľa § 33 ods.2 správneho poriadku účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa 

pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôso bu ich zistenia, prípadne 

navrhnúť doplnenie v lehote určenej stavebným úradom. 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu 

známe(§ 34 ods. 3 správneho poriadku). 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť v priestoroch 

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

a v stredu v čase stránkových hodín od 8.00 do 12.00 a od 13 .00 do 17 .00 hod. 

~~~~ 
In~a Kulim ová 

vedúca odd. a SP 

Táto písomnosť sa pre veľký počet účastníkov konania doručuje verejnou vyhláškou 

v zmys le § 61 ods . 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods .2 správneho poriadku. 
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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 zverejnen í tohto oznámenia na úradnej 
tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyh lášky a predloží sa do spisu na 
stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj úradná tabuľa 
na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Vyvesené dňa : .... ......... .... .... ..... ... ........... Zvesené dňa: ...... .... ....... .... ........................ . 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou 
Vlastníkom nehnuteľností : 

• pozemku pare. reg. C KN č. 10297, 10300, 10304, 10305 a 10306 a stavby súp. č. 4066 
v k.ú. Staré Mesto (bytový dom Krížna č . 3-5-7-9-11 ) 

• pozemku pare. reg. C KN č. 10298/1 v k.ú. Staré Mesto (susedný pozemok - dvor) 
• pozemku pare reg. C parc.č . 2191611 v k.ú. Staré Mesto (susedný pozemok a verejná 

komunikácia na Krížnej ulici) 
" Lekáreň Ruža, spol. s r.o., Čapajevova 23, 080O1 Prešov, vlastník priestoru, stavebník 
• HYDROARCH, s.r.o., Šafárikova 20, 080 O 1 Prešov, projektant 

Dotknutým orgánom doporučene: 
2. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd . ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ref. OHo, Tomášikova č . 46, 832 05 Bratislava 
3. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1 
4. Has ičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

Na vedomie: 
5. Lekáreň Ruža, spol. s r. o„ Čapajevova 23, 080O1 Prešov 
6. HYDROARCH, s.r.o. , Šafárikova 20, 080 O 1 Prešov, projektant 
7. MUDr.' Kamil Fucker, Krížna 7, 811 07 Bratislava 
8. MUDr. Dagmar Fuckerová, Krížna 7, 811 07 Bratislava 
9. Simona Dobrovodszká, Krížna 7, 811 07 Bratislava 
10. Peter Dobrovodszki, Krížna 7, 811 07 Bratislava, 
11. PhDr. Mária Šurinová, Krížna 7, 811 07 Bratislava 
12. Mgr. Petra Pastýriková, Krížna 7, 811 07 Bratislava 
13. Pribylinec Roman r. Pribylinec, Krížna 7, 811 07 Bratislava 
14. PER CENACOLO, Špitálska 7, 814 92 Bratislava 
15. Ing. Anna Galbavá, M.Sc., Krížna 7, 811 07 Bratislava 
16. PharmDr. Eva Weibl , Rovinka 897, 900 41 Rovinka 
17. Eduard Sirotný, Píniová 16, 821 07 Bratislava 
18. Michal Černovič, Krížna 32, 811 07 Bratislava 
19. Marian Pogran , Krížna 7, 811 07 Bratislava 
20. Biročák Richard, Wilsonova 5, 811 07 Bratislava 
21 . Pavol Ta mer, Krížna 7, 811 07 Bratislava 
22. Eva Fi ľa ková, Krížna 7, 811 07 Bratislava 
23. Ing. Milena Mikulová, Krížna 7, 811 07 Bratislava 
24. Erich Mikula, Krížna 7, 81 1 07 Bratislava 
25. Peklo Pavel, Krížna 7, 811 07 Bratislava 
26. Mgr. Ružena Fojtii , Krížna 11 , 811 07 Bratislava 
27. Robert Šaj mír, Továrenska 8, 811 09 Bratislava, 
28. Mgr. Veronika Kucharská, Tichá 2, 811 02 Bratislava 
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