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

Čís lo záznamu : 7500/41620/2017/STA/Grm V Bratislave, 27.09.201 7 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa § 

11 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej Jen „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č . 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") 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 zákona č. 50/J 976 Zb. o územnom 

plánovan í a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 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 vyššie územné 

celky v znení neskorších predpisov, v zmysle§ 46 a47 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), na podklade vykonaného konania 

rozhodol takto: 

podľa § 69 stavebného zákona v nadväznosti na § 1 O vyhlášky č. 453/2000 Z.z . MŽP SR, ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona 

stavebníkom: 

stavba: 

miesto: 

druh: 

účel: 

predlžuje 

Mgr. Denisovi Ščasnému a PharmDr. Lucii Ščasnej, obaja bydliskom Medená 112/35, 
81102 Bratislava (ďalej len "stavebník") 

„Garáž, Medená 35 v Bratislave" (ďalej len „stavba") 

Medená 35, stavba súp. č. 7091, pozemok pare. č. 132/2, kat. úz . Staré Mesto v Bratislave 

zmena dokončenej stavby 

nebytová budova -garáž 

platnosť stavebného povolenia č. 631/1435/2016/STA/Skr-G/2 zo dňa 11.01.2016, právoplatné dňa 
26.02.2016 o 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto 

č. 631 / 1435/2016/STA/Skr-G/2 zo dňa 11.01.20 16, právoplatného dňa 26.02.2016, zostávajú naďalej v 

platnosti . 

ODÔVODNENIE 

Stavebníci Mgr. Denis Ščasný a PharmDr. Lucia Ščasná, obaja bydliskom Medená 112/35,8 11 02 

Bratislava podali dňa 11.04.201 7 žiadosť o predÍženie platnosti stavebného povolenia, vydaného mestskou 

časťou Bratislava - Staré Mesto pod č. 631/1435/2016/STA/Skr-G/2 zo d11a 11.01.2016, právoplatného dľ1a 

26.02.2016, ktorým bola povolená stavba „Garáž, Medená 35 v Bratislave", súpisné čís lo 7091, na pozemku 

register "C" pare. č. 132/2 v kat. úz. Staré Mesto, v Bratislave. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 69 ods. 1 a § 6 1 stavebného zákona v nadväznosti na § 18 ods. 3 

správneho poriadku listom č. 7500/37071/20 17/STA/Grm zo dňa 23.08.20 17 oznámi l začatie konania 

o predÍžení platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania, upustil 
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od ústneho pojednávania a stanovil lehotu na podanie prípadných námietok či pripomienok účastníkov konania 
a oznámen ie stanovísk dotknutých orgánov. 

K predÍženiu platnosti stavebného povolenia neuplatnili účastníci konania ani dotknuté orgány, 
konajúce podľa osobitných predpisov žiadne nám ietky. 

V súvislosti so stanoviskami dotknutých orgánov a vo vzťahu k právam a právom chráneným záujmom 
účastníkov konania zistil , že tieto zostali nezmenené, preto vyhovel žiadosti o predÍženie platnosti stavebného 
povolenia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j . mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č . 3, 814 21 
Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 
832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov. 

Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo 
výške 30,- €bol uhradený bankovým prevodom dňa 11.04.2017. 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 
- účastníkom konania: 

Mgr. Denis Ščasný, Medená 112/35, 81102 Bratislava 
PharmDr. Lucia Ščasná, Medená 112/35, 81102 Bratislava 
Štúdio K.F.A. architektúra a design spol. s r.o., Karpatská 28, 811 05 Bratislava 
Vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch, parcely „C" 
v kat. úz. Staré Mesto: 
13211 
132/2, súp. č. 7091 
13213, súp. č. 112-Medená 35 
164, súp. č. 111-Medená 33 
160/1 o 
133, súp. č. 194-Jesenského 12 

Na vedomie: 
!. Mgr. Denis Ščasný, Medená 112/35, 81102 Bratislava 
2. PharmDr. Lucia Ščasná, Medená 112/35 , 81102 Bratislava 
3. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
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4. Hasičský a záchranný útvar hl.in.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
6. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratis lave, KOJ, Šp itálska 14, 812 28 Bratislava 
7. Min. obrany SR, ASM, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 


