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

Ing.arch. A. Knoppová, kanc. č. 227 
02/59246-344 
a lena.knoppova@staremesto.sk 
3360/6837 /2018/ST A/Kno 

Bratis lava 09 .02.2018 

Vec Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením 

Rímskokato lícka cirkev, Bratis lavská arc idiecéza, ktorú v konan í zastupuj e G-atelier , s. r.o, 

Banícke nám. IO, 056 01 Gelnica, (ďa l ej iba „stavebník") doručil tunajšiemu úradu žiadosť 

o povolenie pre zmenu stavby pred jej dokončením . Dňom podania ž iadosti sa zača lo stavebné 

konanie pod ľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znen í neskorších predpisov v navrhovanej veci: 

Stavba: 

objekt stavby: 

stavebník: 

miesto: 

Arcidiecézny úrad Bratislava, stavebné úpravy, prístavba a nadstavba 

dvorových traktov areálu, 

SO 10 Objekt dvorných traktov, 

RK cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, 

Špitálska 7, stavba bez súpisného čís la na pozemku pare. reg.C č. 8559/2 

(nebytová budova), 8559/3, (dvor), 8559/4 (dvor) a inžinierske s iete na 

pozemkoch pare . reg.C č. 8559/I, 8559/3 a 8565/2 v kat. úz. Staré Mesto . 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 11 7 

stavebného zákona v nadväznosti na § 7a ods . 2 písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 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 , s tavebný poriadok a bývanie, a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení 

neskorš ích predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/200 l Z. z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení 

neskorš ích predpisov (ďalej iba „stavebný úrad") v súlade s ustanovením § 6 1 ods. 1 stavebného 

zákona a v nadväznosti na § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správ nom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania v predmetnej veci 

dotkn utým orgánom a všetkým známym účastníkom konania. 

Stavebný úrad upúšťa od miestneho z isťovan ia a ústneho pojednávania v súlad e s § 6 1 ods. 2 

stavebného zákona, le bo po prerokovaní stavby v územnom a stavebnom konaní sú mu dobre 

známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 

stavby. 

Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona zmena stavby nevyžaduj e zmenu územného 

rozhodnutia. Predmetné budovy nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fo ndu SR. 

Oznámenie sa v sú lade s § 61 ods. 4 stavebného zákona pre ve ľký počet ú častníkov konania 

doručí verejnou vyhláš kou. Námietky mozu účastníci konania uplatniť v lehote 

15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neprihliadne. Na nám ietky 

a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada (§ 61 ods. I 

stavebného záko na). 

Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umi estnen í stavby 1247, ktoré vydala Mestská časť 

Bratislava - Staré Mesto pod č ís lom 4366/30226/2 012/STA/ Gal zo dňa 26.07.2012, právoplatným 

dňa 12.09.2012. Rozhodnutím č. 401 1/27594/20 14/STA/Stf zo dňa 13.06 .20 14, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 16.07.20 14, pred Íž i 1 tunaj ší stavebný úrad platnosť územného rozhodnutia 



ev.č. 1247 do 12.09.2016. Stavbu povolil tunaj ší úrad rozhodnutím - stavebným povolením 
č. 7997/36061 /20 15/STA/ Kno zo di1a 28.08.20 15, ktoré nadobudl o právoplatnosť dňa 09.10 .2015. 

Navrhovaná z mena stavby pred j ej dokončením spoč íva v zmene vnútorného pôdorysného 
usporiadania v časti 4. nadzemného podlaž ia traktu C tak, že zlúčením dvoch ubytovacích 
jednotiek vzn ikne jeden apartmán. Ri eše nie strechy pod ľa právop latného stavebného povolenia 
bude upravené tak, že dve strešné okná v pultovej streche orientovanej do dvora areálu 
navrhovate ľa budú nahradené vikierom obdobného typu a tvaru ako povo lené vikiere traktu A, 
s povrch ovou úpravou op lechovan ím uš ľachtilým plechom v prírodnej farbe. 

Úče l stavby, zastavaná plocha a nároky statickej dopravy sa z menou podľa predmetného 
návrhu nemenia. Stavba je napoj ená na inžinierke siete prostredníctvom jestvujú cich prípojok. 

So žiadosťou , dokladmi o vlastníctve dotknutých a susedných pozemkov a projektovou 
dokume ntáciou na stavebné povo lenie, pred lož il navrhovateľ tieto doklady a stanoviská dotknutých 
orgánov: 

• Splnomocnenie na zastupovanie stavebníka stavby. 
• Rozhodnutie o umiestnení stavby 124 7, ktoré vydala Mestská časť Brati s lava - Staré Mesto 

pod čís lom 4366/3 0226/2012/ STA/Gal zo dňa 26.07.2012, právoplatným di'la 12.09.2012 
• Rozhodnutie č. 4011 127594/2014/STA/Stf zo dňa 13.06 .2014, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dr1a 16.07.20 14 o predÍžení platnosti územného rozhodnutia ev.č . 1247 do 
12.09.20 16. 

• O Ú Brati s lava, odbor starostlivosti o Ž P, ref. odpadového hospodárstva - vyjadrenie pre 
stavebné konan ie č. OU-BA-OSZP3-2 01 5/43513 /HEL/I zo dňa 2 1.05.201 5 

• KPÚ Bratislava - záväzné stanovisko zn. KPUBA-20198/924-2/543 7 IF AN zo dr'ía 
19.01.20 18 

• HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy - stanovi sko k PO č. KRHZ- BA-HZUB6- l 480/2 01 5-001 zo 
dňa 29.05.201 5, 

Upozornenie: 

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníc i sa môžu dať zastupovať advokátom 
a lebo iným zástupcom, kto ré ho s i zvoli a. Právnická oso ba koná prostredníctvom svojich orgánov 
a lebo prostredníctvo m svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať 
písomným plnomoce nstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do záp isnice (§ 17 správneho 
poriadku). 

Účastník konania má podľa § 33 ods.1 správ neho poriadku právo navrhovať dô kazy a ich 
dop lnen ie. Stavebný úrad týmto v súlade s § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku 
dáva účastníkom konania a zúčastneným oso bám možnosť, aby sa mohli pred vydaním rozhodnutia 
vyjadriť k j eho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ic h dop lnenie 
v uvede nej lehote. 

Účastník konania j e povinný navrhnú ť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu 
známe(§ 34 ods.3 správneh o poriadku). 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a prípadné námietky upl atniť v priestoroch 
Miestneho úradu MČ Bratislava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, na stavebnom oddelení 
v m.č. 236, v pondelok a v stredu v čase stránkových hod ín od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. 
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Toto oznámenie musí byť pod ľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení to hto ozná menia na 
úrad nej tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa dei1 vyveseni a a zvesenia tejto vyh lášky a predlož í sa do 
s pisu na stavebný úrad. 15. cieň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj 
úradná tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Zverejnen ie pí somnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dn í nespôsobuje oddialen ie 
d11a doručenia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez oh ľadu na prípadné prekročenie 
stanovenej lehoty zverejnenia. 

Vyvesené d1'ía: ............................................. ...... Zvesené dňa: .. . „„ .... „„.„ .. „.„.„ ..• „„„„„„.„„„. 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

Doručí sa: 

1. Verejnou vyhláškou účastníkom konan ia: 

• vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Staré Mesto: 
-pozemku pare. reg.C č. 8560, 8559/l, 8559/3, 8559/4, 8559/2 a 8559/5 a stavby súp. 

č. 2183 (Šp itá lska 3-5-7, Kolárska 2), navrhovateľ 
-pozemku pare. reg.C č. 8557 a stavby súp. č. 2154 (bytový dom Heydukova 4) 
- pozemku pare. reg.C č. 8555, 8554, 8553 , 8552/1, 8552/7 a 8552/6 a stavieb na nich 

(vnútorný areá l Onkologického ústavu sv. Alžbety) 
-pozemku pare. reg.C č. 8565/1,8565/2 a 8565/5 a stavby súp . č . 2176 

(Heydukova 2, Kolárska 10-12) 
-poze mku pare. reg.C č. 8564 a stavby súp. č. 2175 (Ko lárska 8) 
-pozemku pare. reg.C č . 8563/3, 8563/4 a 8562/5 a stavby súp. č. 4904 (Kolárska 6) 
-pozemku pa re. reg.C č. 8562/3, 8562/4, 8562/8 a 8563/5 a stavby súp. č. 6148 (Kolárska 4) 
-pozemku pare. reg.C č. 8561 a stavby súp. č. 2183 (Špitálska 9) 

• Architektonická kancelária O-ate liér, s. r. o, Banícke nám. 1 O, 056O1 Geln ica 
zástupca navrhovateľa , projektant 

Dotknutým orgánom (doporučene): 

2 . Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratis lava 

Na vedomi e: 

3. Architektoni cká kancelária O-ateliér, s. r. o, Ban ícke nám. 1 O, 056 O 1 Gelnica 
zástupca n avrhovateľa, projektant 
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