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

Číslo záznamu: 5500/7558/2018/STA/Gal- K/22 

ROZHODNUTIE 

v Bratislave, dňa 12.2.2018 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na§ 7a ods. 2 písm.i) zákona č. 377/1990 
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o hlavnom meste") a čl. 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. 50/1976 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 zmysle § 46 a § 
4 7 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste a 
podľa § 67 a 69 stavebného zákona, vo veci predÍženia platnosti stavebného povolenia rozhodla takto: 

zamieta 

žiadosť o predÍženie stavebného povolenia vydaného v spojenom územnom a stavebnom konaní 

na stavbu : „Bratislava, Drotárska - SO 36 PredÍženie verejného plynovodu, STL pripojovací 
plynovod" 

stavebník : ANG KOR WAT s.r.o„ Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava v zastúpení Ing. arch. 
Janou Husárovou, Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 

miesto stavby: pozemky reg. „C" KN pare . č. 21586/1, 249113 a 2491/136 k.ú. Staré Mesto na ul. 
Drotárska v Bratislave 

druh stavby : zmena dokončenej stavby, stavba STL plynovodu 063, 90 kPa v celkovej dÍžke 
65,3 m a dvoch STL pripojovacích plynovodov 032, 90 kPa, 

ODÔVODNENIE 

Stavebník ANGKOR WAT s.r.o„ Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava v zastúpení Ing. arch. 
Janou Husárovou, Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava podal dňa 7.2.2018 na Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia č. 

64/2038/2016/STA/Mor/G-3 zo dňa 19.1.2016, právoplatného 8.3.2016, na stavbu „ Bratislava, 
Drotárska cesta - SO 36 PredÍženie verejného plynovodu, STL pripojovací plynovod", na 
pozemkoch reg. „C" KN pare. č. 2158611, 2491/3 a 24911136 na ulici Drotárska cesta v Bratis lave . 
Platnosť rozhodnutia bola určená v zmysle stavebného zákona dva roky od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia, tj do 8.3.2018. 
Podľa ust. § 67 ods. 2 stavebného zákona: 
„ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď 
nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie 
stavby dlhšiu lehotu." 
Na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad predÍžiť platnosť stavebného povolenia, avšak o žiadosti 
na predÍženie jeho platnosti podanej stavebníkom musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím 
dvojročnej zákonnej lehoty. 
Zo žiadosti podanej dňa 7.2.2018 na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je zrejmé, 
že žiad osť síce bola podaná pred uplynutím dvojročnej zákonnej lehoty, avšak o nej nie je možné 
v danej lehote právoplatne rozhodnúť. 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 



2 

Na základe vyšš ie uvedených skutočností rozhodol stave bný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohoto rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo di1a jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie č.3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie Je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Doručí sa: 
Verejnou vyhláškou - účastníkom konania: 

--Mgr. R~Števčík 
starosta mestskej časti 

vlastníkom nehnuteľností - pozemku a stavieb (bytov a nebytových priestorov) podľa listu 
vlastníctva č. 6883 v bytovom dome súpisné číslo 1450 na pozemku register "C" parc.č. 2491/6, 7, 8 
v katastrálnom území Staré Mesto na ul. Drotárska cesta č. 1, 3 a 5 v Bratislave 
vlastníkom pozemku pare. č. 2491/95 v k. ú. Staré Mesto 
Hlavné mesto SR Bratislava - vlastník pozemku a inžinierskej stavby, pare. č. 21586/1 v k. ú. Staré 
Mesto (podľa listu vlastníctva č. 1656, k. ú. Staré Mesto) 
ANGKOR WAT, s.r.o„ Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - stavebník a vlastník pozemkov pare. 
č. 2491/135 (v súčasnosti rozdelený na pozemky pare. č. 2491 /135 a 2491/201), 2491 /136 a 
pozemkov a stavieb pare. č. 2491/3, 5 a 14 v k. ú. Staré Mesto (podľa listu vlastníctva č. 3672, k. ú. 
Staré Mesto) 
Ing. arch. Jana Husárová, Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava - zastupujúca stavebníka 
Ing. Eva Knechtsbergerová, Ľuda Zúbka 3, 841 O 1 Bratislava 42 - projektant 
vlastníkom nehnuteľností- pozemkov a stavieb parc.č. 2491110, 11 , 12, 13, 15, 16 a17 v k. ú. Staré 
Mesto 

na vedomie - dotknutým orgánom: 
Hasičský a záchranný útvar hl.ru. SR Bratislavy, Radlinského 6 , 811 07 Bratislava 1 

na vedomie : 
ANGKOR WAT, s.r.o„ Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava 
Ing. arch. Jana Husárová, Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 
Ing. Eva Knechtsbergerová, Ľuda Zúbka 3, 841 O 1 Bratislava 42 


