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

Značka: 11 046/50058/2017 /ST A/Gal 
Vybavuje: Ing. Galiňska Eva 
Tel. č . 02/59246334 
Email: eva. gal iňska@staremesto.sk 

v Bratislave dňa 2 1.11.20 17 

Vec: Obnova bytového domu Tichá 4, Bratislava - oznámenie o začatí kolaudačného konania. 

Stavebníci - vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Tichá 4 
v Bratislave v zastúpení splnomocneným zástupcom - Bytové družstvo Prefmonta - Dom, Tichá 4, 
811 02 Bratislava, podali dňa 10.11 .20 17 na stavebný úrad návrh na začatie kolaudačného konania 
na stavbu - „Obnova bytového domu" - zmena dokončenej stavby bytového domu na ul. Tichá 
4 v Bratislave, súpisné č. 2179, na pozemku reg. „C" KN pare. č. 2274/6, 2274/41, 2274/42, 
2274/43 , 2274/45 k.ú. Staré Mesto. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie stavby. 
Stavba bola realizovaná na základe stavebného povolenia č. 184/ 11870/2015/ST A/Mor/G zo dňa 
17.3.2015, právoplatné 6.5.2015. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad ( ďalej len „ stavebný úrad") 
podľa § 117 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ stavebný zákon" ) v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona 
č. 3 77 /1990 Z.z. 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 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, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona 

nariaďuje 

o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním so zrazom zúčastnených 

dňa 19.12.2017 (utorok) o 8,00 hod pri vstupe do objektu Tichá 4 

Na ústne konanie stavebník pripraví doklady podľa § 18 vyhlášky 453/2000 Z.z. , ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona . 

Účastníci konania sa upozorňujú, že svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr pri 
ústnom pojednávaní, inak sa na ne podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predl ožiť písomnú 
plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať. 

·~, .. , ... ,, 

Vajanského nábr. 3, 814 2 1 Bratislava 

lng.~;.:I; ~ová 
vedúca oddelenia úze ného rozhodovania 

a stavebnéh poriadku 



Doručí sa: 
účastníkom konania: 

Verejnou vyhláškou: 

2 

- vlastníkom nehnuteľností - pozemku a stavieb (bytov a nebytových priestorov) podľa listu 
vlastníctva č . 4951 v bytovom dome súpisné číslo 2 179 na pozemku register "C" pare. č. 

2274/6, 2274/41 , 2274/42, 2274/43, 2274/45 na ul. Tichá č. 4 v Bratislave v katastrálnom 
území Staré Mesto, 

- Bytové družstvo Prefmonta - DOM, Tichá 4, 811 02 Bratislava, 

Dotknuté orgány: 
1. Magistrát hl. m. SR Bratislava, referát správy a údržby pozemných komunikácií, 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 
2. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy , Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 

ŽP - OH, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

na vedomie: 
- Ing. arch. Miroslav Halčin, Rajecká 4, 821 07 Bratislava, 
- Bytové družstvo Prefmonta - DOM, Tichá 4, 811 02 Bratislava. 


