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ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ KONANIA 

Bratislava 18.01 .2018 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako stavebný úrad prís lušný podľa § 11 7 ods. 1 

stavebného zákona, v spojitosti s§ 7b ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Brati slave, v znení neskorších predpisov, a č l. 67 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej re publiky Brati s lavy zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona 

o hlavnom meste súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 a 47 správneho poriadku prerušuje 

konanie vo veci ž iadosti vlastníka nehnuteľnosti o povolenie na odstránenie súboru stavieb vzhľadom 

na začatie konania o predbežnej otázke. 

Stavba: Súbor prevádzkových budov a prípojok na inžinierske siete na Mariánskej a Špitálskej ulici, 

vlastník: BERG a.s., Mariánska 11 , 811 08 Bratislava, navrhovateľ, 

miesto: Mariá nska 11 - Špitálska 39, stavba sú p. č. l 02198 na pozemku pare. reg. C KN 

č. 8268 (nehnute ľnosť zapísaná na T.V 5804), verejná komunikácia Mariánska na 

pozemku pare. reg. C KN č. 2174 7 a verejná komunikácia Špitá lska na pozemku pare. 

reg. E KN č. 21756 v k.ú. Staré Mesto. 

Konanie bude v súlade s § 29 ods . 4 správneho poriadku prerušené do dňa, keď pominú 

prekážky, pre ktoré sa konanie preruši lo (po ukončen í konania o predbežnej otázke). Podľa § 29 

ods. 5) správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona ne plynú . 

ODÔVODNENIE 

Navrhovateľ podal žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie súboru stav ieb . Dňom podania 

ž iadosti sa zača l o konanie v predmetnej veci. 

Stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a nari ad il 

ústne pojednávanie s miestnym z i sťovaním. Oznámenie o začatí konania sa účastn íkom konania 

pre ich veľký počet doručovalo verejnou vyhláškou. Informovanosť osôb, ktorých práva a právom 

chránené záujmy môžu byť navrhovanou vecou dotknuté, za istil úrad aj doručovaním oznámenia 

vlastníkom priamo susediacich n ehnute ľností obyčajou poštovou zásie lkou na vedomi e. 

Tunajšiemu úradu bolo dňa 29. 12 .2017 predložené záväzné stanovisko KPÚ Bratislava zo d11a 

15.12.2017 č. KPUBA-20 17/25584-3/98952/MAL o nesúhlase s pred loženým návrhom. 

Navrhovateľ predlož il listom zn. 001 / B/2018 zo d11a 10.01.2018 námietky smerujúce proti obsahu 

záväzného stanoviska KPU Bratislava ako dotknutého orgánu vo veci odstránenia stav by. 

Stavebný úrad podľa ustanovenia § 140b ods. 5) stavebného zákona požiada l dotknutý orgán 

o stanovisko k námietkam, o potvrdenie a lebo zmenu záväzného stanoviska. Ak dotknutý orgán 

sta nov isko nezmení, stavebný úrad s i vyž iada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od 

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

lehoty na rozhodnuti e veci stavebným úradom. 



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

nezaoberal hmotnoprávnymi otázkami súv isiaci mi s povoľovaním predmetnej stavby. 

Posudzovanie otázok, ktoré je stavebný úrad povinný skúmať podľa § 90 stavebného zákona 

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

predbežnej otázke. 

POUČENIE 

Podľa § 29 ods.2 správneh o poriadku proti tomuto rozhodnut iu o prerušení konania sa 

nemožno odvolať. 

Toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Občianskeho 

súdneho poriadku. 
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vedúca odd. stav7 ého poriadku 

Tento dokument sa pre veľký počet účastníkov konan ia doručuje verej nou vyhláškou 

v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.2 správneho poriadku. 

Toto oznámenie musí byť podľa § 26 správ neho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 

Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverej není tohto oznámenia na 

úradnej tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do 

spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj 

úradná tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Vyvesené dňa: „„.„„„„„„„„„„„„„„„„„. Zvesené dňa: „ .... „ ... „ .. „ .. „. „ .. „. „ „. „ .. „„. „. 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvese nie oznámenia. 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou 

• Vlastníkom nehnuteľností: 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8268 a stavby súp č. 102198 na ňom v k.ú. Staré Mesto (areá l na 

rohu Mariánskej a Špitálskej) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8270/1 , 8269/3 a stavby súp č. 2224 na ňom v k.ú. Staré Mesto 

(bytový dom Mariánska 9) 

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

v areá li Mariánska 9) 

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

v areá li Mariánska 9) 

- pozemku pare. re g. C KN č. 8265/ 5, 8267/7, 8267/8, 8267/1 a stavby súp č. 2199 na ňom 

v k.ú. Staré Mesto (bytový dom Špitálska 41 -Dobrovského l-3-5-7-9) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 21747 a stavba komunikácie na ľí.om v k.ú . Staré Mesto (susedný 

pozemok pod verejnou komunikác iou na Mariánskej ulici) 

- pozemku pare. reg. E KN č. 2 1756 a stavba komunikácie na ľ1 om v k.ú. Staré Mesto (susedný 

pozemok pod verejnou kom unikáciou na Špitá lskej ulici) 

• AP-Projekt spol. s r.o. , Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, projektant 

• Ing. Eva Peciarová, 29. augusta SA, 81 1 07 Bratislava 

• Mgr. Milan Kováč, Kubrická 90/120, 9 11 0 1 Trenčín 

• Ing. Jozef Kováč, Be11adická 2, 85 1 06 Bratislava 

• In g. Katarína Magulová, Mariánska 14, 811 08 Bratislava 

Na vedomie: 

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

3/3 




