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

Vybavuje : Ing. Monika Greme11ová, kanc. č. 227/II. 
tel. : 02/59 246 302 

e-mail : monika .gremenova@staremesto.sk 
záznam č. : 2732/2625/2018/ STA/G rm 

OZNÁMENIE 
O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA 

V Bratislave, 17.O1.20 18 

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA S MIESTNYM ZISŤOVANÍM 

Stavebníci Akad. soch. Ľubomír Sabo, Medená 15, 811 02 Bratislava, Mgr. Barnabáš Hamerlík, Medená 15, 
811 02 Bratislava, Mgr. Marián Mazag, PhD., Medená 15, 811 02 Bratislava, Ing. Daniela Ivíc, Medená 15, 
811 02 Bratislava (ďa lej len "navrhovatelia") 

difa 03. 11. 2017 podali návrh na kolaudáciu stavby: 

„Realizácia závesných balkónov a francúzskych okien, bytový dom Medená 15, Bratislava", 

nehnuteľnosť súp isné číslo 106, na pozemku pare. č. 150, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave. 
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

Pre stavbu: „Realizácia závesných balkónov a francúzskych okien, bytový dom Medená 15, Bratislava", 
nehnuteľnosť súpisné číslo 106, na pozemku pare. č. 150, v kat. úz. Staré Mesto bolo vydané stavebné povolenie 
pod č. 2897 /302 7 /20 17 /ST A/Grm-G/3 zo dňa 16. O 1. 2017, právoplatné dňa 17. 03. 20 1 7. 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto, ako prís lušný 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 
(ďa lej len „stavebný zákon") v nadväznosti na§ 7a písm. i) zákona č. 37711990 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. 5011976 Zb. o územnom plánovaní 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 súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania účastníkom 
konania a dotknutým orgánom a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním dňa : 

15. 02. 2018 (štvrtok), o 10.00 hodine 

so stretnutím pozvaných pred vstupom do bytového domu Medená č. 15, v Bratislave. 

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov kolaudačného konania a dotknuté orgány, že námietky 
a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§ 80 ods. 2 
stavebného zákona). 

Na ústne konanie spojené s miestnym zi sťovaním sa predkladajú (§ 18 ods. 1 vyhlášky č. 453/2000 Z. z„ 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanoveni a stavebného zákona) : 

a) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na 
plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o 
výsledku komplexného vyskúšania, 

b) projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny 
stavby pred jej dokončením, 

c) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým doš lo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny 
môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej 
stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným 
konaním, 

d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie dok lady určené v podmienkach 
stavebného povolen ia, 
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e) podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovan ie 
urč il v podmienkach stavebného povolenia, 

f) stavebný denník. 

Upozornenie: 
V zmys le§ 79 ods. 1 stavebného zákona sa kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. 
V zmysle § 78 ods. 1 stavebného zákona účastníkmi ko laudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak 

nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. 
V zmysle § 17 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

(ďa lej len "správny poriadok") účastníc i 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. Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať 
dôkazy a ich dopl nenie a k lásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke(§ 33 ods. I 
správneho poriadku). 

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia moh Ii vyjadri ť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, v lehote -
najneskôr na ústnom pojednávaní alebo obhliadke, ak ich stavebný úrad nariadil. V opačnom prípade najneskôr 
v lehote u rčenej stavebným úradom (§ 33 ods.2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku). 

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

Účastníci konania môžu nahl iadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, úradné 
dni: pondelok a streda, 8 - 12; 13 - 17 hod.). 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 
- účastníkom konania 

1. Akad. soch. Ľubomír Sabo, Medená 15, 811 02 Bratislava 
2. Mgr. Barnabáš Hamerlík, Medená 15, 811 02 Bratislava 
3. Mgr. Marián Mazag, PhD„ Medená 15, 811 02 Bratislava 
4. Ing. Daniela lvic, Medená 15, 811 02 Bratislava 
5. Vlastníkom pozemku pare. č. 150 a stavby postavenej na i'íom súp. č . 106, kat. úz. Staré Mesto v 

Brat islave 

dotknutým orgánom: 
6. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

Na vedomie: 
8. Zelený svet, s.r.o„ Ing. arch. Stanislav Javorka, Šustekova 6, 82 1 05 Bratislava 
9. Jaromír Kočár, Medená 15, 811 02 Bratislava 
1 O.Roman Kočár, Medená 15, 811 02 Bratislava 
11.Ján Michal Šefčík, Medená 15, 8 11 02 Bratislava 
12.Mgr. Barnabáš Hamerlík, Medená 15, 81 1 02 Bratislava 
13.Samuel Machajdík, Gercenova 11 , 85 1 O 1 Bratislava 
14.Mgr. Marián Mazag, PhD„ Medená 15, 81 1 02 Bratislava 
15.Akad. soch. Ľubomír Sabo, Medená 15, 811 02 Bratislava 
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16.lng. Daniela !vie, Medená 15, 811 02 Bratislava 
17. MUDr. Mária Cyprichová, 1336 Sil ber, Maple Dr 9 17 45 , Hacienda, Heights, CA, USA 
18. Ing. Pavol Skubei1, 2 18 En.downey, Ln .Placentia, CA 926 70-7509, USA 
19.Andrea Galov ičová, Poľná 4, 900 23 Viničné 

20. Jozef Kupka, Medená 15, 811 02 Bratislava 
21. O.A. W ., s.r.o. , Mišíkova 38, 81 1 04 Bratislava 
22. Ľuboš Polom, Klemensova 12, 81 1 09 Bratislava 


