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

Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naša značka 
10847/49976/20 17 /ST A/Kil 

Vybavuje/ 2 /@ Bratislava 
22.11.20 17 Ing. Kilianová / 0259246228 / 

lucia. ki 1 ianova@staremesto.sk 

VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania 

Mestská časť Bratis lava - Staré Mesto, stavebný úrad prijal dňa 17 .10.2017 žiadosť Ing. arch. Martina 
Bugáňa, Pod Zečákom 87 /A, 841 03 Bratis lava, v zastúpení stavebníkov PaedDr. Boris Sodoma a Mgr. Eva 
Sodomová, obaja bytom Klemensova 17, 811 09 Bratislava o vydanie stavebného povolenia v spojenom 
územnom a stavebnom konaní na zmenu dokončenej stavby: 

stavba: 

stavebník: 

miesto stavby: 

druh stavby: 
účel: 

„Rekonštrukcia bytu Zochova", 3. poschodie, byt č. 85 (ďalej len „stavba") 
PaedDr. Boris Sodoma a Mgr. Eva Sodomová, obaja bytom Klemensova 17, 811 09 
Bratislava 
Zochova ulica č. 16/9 v Bratislave, 
v bytovom dome súp. č. 760, na pozemku register "C" parcelné číslo 744, 
v katastrálnom území Staré Mesto 
zmena dokončenej stavby 
bývanie - 1 bytová jednotka 

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej autorizovaným architektom Ing. Mgr. art. 
Ma11in Jankovič, reg.č. 1967 AA, Na Grunte 12889/7, 831 52 Bratislava, 06/2017. 

Dňom podania ž iadosti bolo začaté stavebné konanie. 

Stručný popis návrhu: 
Predmetom stavebného konania je zmena dokončenej stavby v jestvujúcom bytovom dome - byt č. 85, 

na Zochovej ulici č. 16/9 v Bratislave. 

Navrhovaná zmena dokončenej stavby spočíva v zmene dispoz ičného usporiadania priestorov v byte, 
výmene vedení ústredného kúrenia, zdravotechniky a elektroinštalácií a obnove povrchových úprav stien, 
podláh a stropov. Zmena dispozičného riešenia je podmienená vybúraním niektorých existujúcich priečok, 
výstavbou nových deliacich montovaných sadrokartónových konštrukcií a nového podveseného plného 
sadrokartónového podhľadu s akustickou izoláciou na zvýšenie nepriezvučnosti stropu. Funkcia sa nemení. 

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 len „stavebný zákon") v nadväznosti na§ 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a č l. 
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. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 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, v sú lade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 
18 ods.3 zákona č.7 1/1 967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpi sov (ďal ej len 
„správny poriadok") 
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oznamuje 

začatie stavebného konania 

známym účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom a nariaďuje ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovan ím na mieste stavby, 

na deň 19.12.2017o11:00 hodine 

so stretnutím pozvaných na mieste stavby - Zochova ulica č. 16/9 

Stavebný úrad súčasne upozori1uj e účastníkov konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie 
pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§ 61 ods. 1 stavebného zákona). Na pripomienky 
a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 
ods. 1 stavebného zákona). V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky týkajúce sa 
umiestňovania stavby, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byť(§ 42 ods. 5 stavebného zákona). 

V rovnakej lehote ako účastníci konania oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizác ie. Ak 
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť 
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods.6 
stavebného zákona). 

Upozornenie: 

Účastníc i konani a, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným 
zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredn íctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom 
svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo 
plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice(§ 17 správneho poriadku). 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom 
a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke (§ 33 ods. l správneho poriadku). 

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadriť k j eho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, 
v lehote - naj neskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadil. V opačnom prípade 
najneskôr v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods.2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku). 

Účastník konania je pov inný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe (§ 34 
ods.3 správneho poriadku). 

Účastníc i konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
úradné dni: Pondelok a streda, 8 - 12; 13 - 17 hod.). 

vedúca odd. územného rozhodo nia a stavebného poriadku 

Doručí sa: 
Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti 

na§ 26 ods.2 zákona č.7 1 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov. 
§ 6 1 ods.4 stavebného zákona - pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť 

rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o 
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začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne 
ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. §-u 
61 stavebného zákona. 

§ 26 ods. la 2 správneho poriadku - doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď 
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Doručenie 
verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom 
v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na 
mieste, ktorého sa konanie týka. 

Miestom obvyklým je úradná tabuľa na internetovej stránke: www.staremesto.sk 

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na d lhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie diía 
doručenia. Ten nastáva v pätnásty dei1 od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie stanovenej lehoty 
zverejnenia . 

Doručí sa: 
- účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 

1. Ing. arch. Martin Bugáň, Pod Zečákom 87/A, 841 03 Bratislava 
v zastúpení stavebníkov: PaedDr. Boris Sodoma a Mgr. Eva Sodomová, obaja bytom Klemensova 17, 
811 09 Bratislava 

2. Ing. Mgr. art. Maitin Jankovič, Na Grunte 12889/7, 831 52 Bratislava - projektant 
3. vlastníkom nehnute ľností (pozemku a stavby) v rozsahu: 

Parcely registra „C" v k.ú. Staré Mesto: 
744 - list vlastníctva č. 521 O 

Stavby v k.ú . Staré Mesto: 
bytový dom súp.č. 760 - list vlastníctva č. 4898 (Zochova 16/3-1 4; Podjavorinskej 3,5) 

Na vedomie: 
4. Ing. arch. Martin Bugát'l, Pod Zečákom 87/ A, 84 1 03 Bratislava 

v zastúpení stavebníkov: PaedDr. Boris Sodoma a Mgr. Eva Sodomová, obaja bytom Klemensova 17, 
811 09 Bratislava 

5. Ing. Mgr. art. Martin Jankovič, Na Grunte 12889/7, 831 52 Bratislava - projektant 
6. Družstvo vlastníkov bytov DOPZ, družstvo, Zochova 16, 811 03 Bratislava 

- dotknutým orgánom: 
7. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

odpadové hospodárstvo, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavného mesta SR so sídlom v Bratislave, 

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
9. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
1 O. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 


