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ROZHODNUTIE O PRER UŠENÍ KONANIA 

Bratislava 18.01 .2018 

Mestská časť Bratis lava - Staré Mesto, ako s tavebný úrad prísl ušný pod ľa § 117 ods. 1 

stavebného zákona, v spoj itosti s § 7b ods. 2 písm. i) zákona č . 377/199 1 Zb. o hlav no m meste 

Slovenskej republi ky Brati s lave, v znení neskorších predpisov, a č l. 67 Štatútu h lavného mesta 

Slovenskej republi ky Brat is lavy zastúpená starostom mestskej časti v zmys le § 17 ods.3 záko na 

o hlavnom meste súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v z ne ní neskorš ích predpisov, v súlade s § 46 a 47 správneho poriadku prerušuje 

konanie vo veci ž iadosti navrhovateľa o predÍženie platnosti územného rozhodnutia vzhľadom na 

začatie konania o predbežnej otázke. 

Stavba: Hotel n a Mariánsk ej ulici č. 11 v Bratislave, 

miesto: Mariánska 11 - Šp itálska 39, na pozemku pare. reg. C KN č. 8268 (hotel) a pare. 

reg. C KN č. 2 1747 a pare . reg. E KN č. 2 1756 (prípojky inž iniersky sietí, vlastník 

Hlavné mesto SR Bratislava) v k.ú. Staré Mesto, 

n avrhovateľ: BE R G a .s., Mariá nska 11, 811 08 Bra tis lava , IČO 31403301. 

Konanie bude v sú lade s § 29 ods. 4 správne ho poriadku pre ruše né do dňa, keď pomtnu 

prekážky, pre ktoré sa konanie pre ru šilo (po u ko nčení konani a o predbežnej otázke) . Podľa § 29 

ods. 5) správneho poriad ku pok iaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. 

ODÔVODNENI E 

Navrhovateľ po dal ž i adosť o predÍženie platnosti územného rozhodnutia. Dňom podania ž iadost i 

sa zača lo konanie v predmetnej veci. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal tunaj š í úrad pod ev. č. 1170 dňa 03 .03.2010 ako 

záznam č. 8087/2009-1 0283/2 01 O/U RS/Gal-UR a právoplatnosť nadobud lo dňa 13.04.201 O. 

Predmetné územné rozhodnutie bo lo na opakovanú ž i adosť navrhovateľa stavebným úradom 

opakovane pred Ížené rozhodn ut ím č. 1286/10611/20 12/STA/Gal zo dňa 12.03.2012 do 13.04.20 14, 

nás ledne rozhodn ut ím č . 2699/11674/2014/STA/Stf zo dňa 17.03.2014, právoplatným 22 .04.20 14 

do 13.04.2016 a neskôr ešte rozhodnutím č. 70411 11 64/20 16/STA/ Ham zo di1a 01.03.2016, 

právop latným dt'ía 06.04.20 16, do 13 .04.20 18 . 

Stavebný úrad oznám il účastníkom konania a dotknutým orgánom začat ie konan ia a nariadi l 

ústne pojednávanie s miestnym z i sťovan ím . Oznámeni e o začatí konania sa účastníkom konan ia 

pre ich veľký počet doručova lo verej nou vyhláškou. 

Tunaj š ie mu úradu bo lo dňa 27.12.20 17 pred ložené záväzné stanov isko KPÚ Bratislava zo dňa 

15. 12.20 17 č. KPUBA-2017/25584-4/102676/MAL o nesúhlase s predloženým návrh om. 

Navrhovateľ pred loži l listo m zn. 00 1/8/20 18 zo dňa 10.01.20 18 nám ietky smerujúce proti obsahu 

záväzného stanoviska Vášho úrad u ako dotknutého orgánu vo vec i odstránenia stavby a vo veci 

pred Íženia platnosti územ ného rozhod nut ia. 



Stavebný úrad podľa ustanovenia § l 40b ods. 5) stavebného zákona požiada l dotknutý orgán 

o stanov isko k námietkam, o potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska. Ak dotkn utý orgán 

stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie a lebo zmenu záväzného stanov iska od 

orgánu , ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konani a neplynú 

lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom . 

Pri vydaní rozhodnutia o prerušení konania, ako rozhodnutia procesného, sa stavebný úrad 

nezaoberal hmotnoprávny mi otázkami súvis iacimi s povoľovaním predmetnej stavby . 

Posudzovanie otázok, ktoré je stavebný úrad povinný skúmať pod ľa § 90 stavebné ho zákona 

v konaní o povolení na odstránenie stavby, vykoná úrad až po ukončen í konania o uvedenej 

predbežnej otázke. 

POUČENIE 

Podľa § 29 ods.2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konani a sa 

nemožno odvolať. 

Toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Občianskeho 

súdneho poriadku. 

Tento dokument sa pre veľký počet účastníkov konania doručuje verej nou vyhláškou 

v zmys le § 61 ods. 4 stave bného zákona v nad väznosti na § 26 ods.2 správneho poriadku. 

Toto rozhodnutie musí byť podľa § 26 správneho poriad ku vyvesené na úradnej tabuli 

Mestskej časti Bratis lava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnen í tejto písomnosti na úradnej 

tabu li po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyh lášky a pred loží sa do spisu na 

stavebný úrad. 15. deň j e dňom doručenia tohto rozhodnutia. Miestom obvyk lým j e aj úradná 

tabuľa na webovom sídle úradu www.staremesto.sk. 

Vyvesené dňa: .. .................. .. .. ........ .... ... . Zvesené d11.a: ..... .. ........ .... ..... .... ......... .. ..... . . 

Pečiatka a podp is orgánu, kto rý potvrdzuje vyvesenie a zvese ni e oznámen ia . 

Doručí sa 

1. Účastníkom konania verejnou vyhláš kou: 

0 pozemku pare . reg. C KN č. 8268 a stavby súp č . 102 198 na 11om v k. ú. Staré Mesto (areál na 

rohu Mariánskej a Špitálskej) 
0 pozemku pare. reg. C KN č. 8270/1 , 8269/3 a stavby s úp č . 2224 na ňom v k.ú. Staré Mesto 

(bytový dom Mariánska 9) 
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0 pozemku pare. reg. C KN č. 8269/2 a stavby súp č. 100936 na 11om v k.ú . Staré Mesto (garáž 

v areáli Mariánska 9) 

0 pozemku pare. reg. C KN č. 8269/6 a stavby súp č. 100934 na ňom v k.ú. Staré Mesto (garáž 

v areáli Mariánska 9) 

0 pozem ku pare. reg. C KN č. 8269/7 a stavby súp č. 100933 na ňom v k.ú. Staré Mesto (garáž 

v a reáli Mariá nska 9) 

0 pozemku pare. reg. C KN č. 8265/5, 8267/7, 8267/ 8, 8267/J a stavby sú p č. 2199 na ifom v k.ú. 

Staré Mesto (bytový dom Špitá lska 41-Dobrovského1-3-5 -7-9) 

0 pozemku pare. reg. C KN č. 8687 a stavby súp č. 2209 na ňom v k.ú. Staré Mesto (bytový dom 

Špitál ska 1 O) 

0 pozemku pare. reg. C KN č. 8507/1 a 8507/2, a stavby súp č . 223 1 na ňom v k.ú. Staré Mesto 

(bytový dom Mariánska 14) 

0 pozemku pare. reg. C KN č. 8508/J a stavby súp č. 2 197 na ňom v k.ú. Staré Mesto (bytový 

dom Špitá lska 37) 

0 pozemku pare. reg. C KN č. 21747 a stavba komunikácie na ňom v k.ú. Staré Mesto (susedný 

pozemok pod verej nou komunikáciou na Mariánskej ul ici) 

0 pozemku pare . reg. E KN č. 2 1756 a stavba komu nikácie na 11om v k.ú. Staré Mesto (susedný 

pozemok pod verejnou komunikáciou na Špitá lskej u lici) 

Na vedomie: 

2. BERG a.s., Mariánska 11 , 811 08 Bratislava 
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