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Vec Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby 
Nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním 

Bratis lava 09.02.20 18 

Vlastník nebytového priestoru ( ďa lej iba „navrhovatel"') podal návrh na povolenie zmeny 
v užívaní časti stavby bez stavebných úprav. Di1om podania návrhu sa zača lo konanie podľa § 85 
ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, vo veci povolenia zmeny v užívaní časti stavby: 

Časť stavby: Iný nebytový priestor č. 1156 na 16. nadzemnom podlaží (15. poschodí), 
zmena: iný nebytový priestor na priestor na ubytovanie, 
miesto: Landererova 8, stavba súp. č. 7743 na pozemku pare. reg.C č. 9 134/J 69, 9134/170 

a 91 34/171 v k.ú. Staré Mesto, 
vl astník: Filip Frimmer, trvale bytom Jazdecká 3, 83 1 03 Bratislava. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 
stavebného zákona v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č . 377/ 1990 Zb. o hlavnom meste 
SR 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, 
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona, 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 (ďalej iba „stavebný úrad") v súlade 
s ustanovením § 80 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom oznamuje 
začatie konania o zmene v užívaní časti stavby. 

Súčasne na prerokovanie predloženého návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním na 13.03.2018 o 09.00 hod „ so stretnutím pozvaných pred vstupom do 
bytového domu na Landererovej ul.č . 8. 

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská 
môžu up latni ť najneskôr na ústnom pojednávaní s miestnym z i sťovaním, inak sa na ne v súl ade 
s ustanovením § 80 ods. 2) stavebného zákona neprihliadne. 

Pod ľa predloženého návrhu sa hore uvedený nebytový priestor v súlade s jestvuj úcim 
pôdorysným usporiadaním zmení na apartmán. Nároky na statickú dopravu sa voči súčasnému 
užívaniu nemenia a budú zabezpečen é zmlu vou o nájme parkovacích miest v garážovom dome 
stavby. 

Upozornenie: 

V zmys le § 17 zákona č . 7 1/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriado k) v znení 
nes korších predpisov (ďa l ej len "správny poriadok") účastn íc i konania, ich zákonn í zástupcovia 
a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advo kátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvoli a. 
Právnická osoba koná prostredníctvo m svojich orgánov alebo prostredn íctvom svojho zástupcu. 
Splnomocnenie na zastupovanie treba preu kázať písomným plnomocenstvom alebo 
plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 



Účastník konania a zúčastnen á osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie, a klásť pri 

ústnom poj ednávaní a mi estnej oh liadke svedkom a znalcom otázky (§ 33 ods.! správne ho 

poriadku). Stavebný úrad dáva v súlade s § 33 ods. 2) správneho poriadku účastn íkom konania 

a zúčastneným osobám možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k j eho podkladom 

k spôsobu ich z istenia, prípadne navrhnú ť ich doplnenie . Účastník konania j e povinný navrhnúť na 

podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe(§ 34 ods .3 správ neho poriadku.) 

Do podkladov rozhodnut ia môžu účastníci konani a nahliadn uť a prípad né námietky uplatni ť 

v m.č . 236 v priestoroch Miestneh o úradu MČ Brati s lava - Staré Mesto na Vajanského ná br. 3, 

v čase stránkových hodín v ponde lok a v stredu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. 

Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 7 1/1 967 Zb. o správnom kona ní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov v lastník pozemku, prípadne stavby, ktorá je predmetom konani a, je povinný 

strpieť ohliadku na mieste stavby a k tomu úče lu ic h sprístupniť. 

Tento dokument sa pre veľký počet účastníkov konan ia doručuje verejnou vyhláškou podľa 

§ 26 ods.2 správneho poriadku. 

Toto oznámenie musí byť pod ľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 

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

úradnej tabu li po dobu 15 dní vyznač í sa deň vyvesen ia 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.s k. 

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

Pečiatka a podpis orgánu , ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia . 

Doručí sa: 

1. Verejnou vyhl áš kou účastníkom konania: 

0 vlastníkom stavby súp . č. 7743 a pozemku pare. reg. C KN č. 9134/169, 9134/170 

a 9134/ 17 1 v k.ú. Staré Mesto (bytový dom Landererova 6-8) 

Na vedomie (s pozvaním na miestne zisťovanie s ústnym poj ednáva ním): 

2. In g. Jozef Hindi cký, JH interio r & rea l estate Ltd. , Panó nska cesta 4A, 851 04 Bratislava, 

splno mocnenec vlastníka 

Dotknutým orgá nom (s doručenkou): 

3. Kraj ské riaditeľstvo Has ičského a záchranného zboru v Bratislave, 

Radl inského 6, 811 07 Bratis lava 
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