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VEC: Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby a nariadenie ústneho pojednávania 
spojeného s miestnym zisťovaním - Dvofákovo nábrežie 10 

Di'la 12.02.2018 podala spol. PB Servis, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47234571, návrh 
na povolenie zmeny v užívaní časti stavby so súp. č. 7527 na pozemkoch pare. č. 22372/52, 22372/53, 
22372/54, 22372/55 v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici Dvoi'ákovo nábrežie 1 O v Bratislave. 

Zmena sa týka nebytového priestoru „Zariadenie obchodu č. PS!" situovaného na prízemí v 
polyfunkčnej budove „River Park - blok C". Tento nebytový priestor bolo povolené užívať kolaudačným 
rozhodnutím č. 7346/42339/2010/URS/Kul-H/113 zo dňa 13.09.2010, právoplatné 16.09.2010, na účel predajňa 

„ASUS". Navrhovaný spôsob užívania j e zariadenie verejnej správy a administratívy - pobočka Poštovej banky, 
na dobu určitú do O 1.02.2023. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 11 7 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon"), § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, čl. 67 Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky, § 2 ods. e) zákona č. 4 16/200 1 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky (ďalej len „stavebný úrad"), v súlade s ustanovením § 80 a § 85 
stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene v užívaní časti stavby účastníkom konania a 
dotknutým orgánom a súčasne za účelom preverenia skutočného stavu veci nariaďuje ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním na dei'í 

27.03.2018 (utorok) o 9,00 hod., 

so stretnutím pozvaných pred stavbou (pare. č. 22372/52 k.ú. Staré Mesto). Nebytový priestor má vstup z 
Nábrežia arm. gen. L. Svobodu, nachádza sa za logom J&T, vedľa lekárne). 

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne(§ 80 ods. 2 stavebného zákona). 

Upozornenie: 
V zmysle § 17 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok") účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať 
zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich 
orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom a lebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom 
a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke(§ 33 ods.1 správneho poriadku). 
Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, 
v lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadil. V opačnom prípade 
najneskôr v lehote určenej stavebným úradom(§ 33 ods.2 v nadväznosti na§ 27 správneho poriadku). 
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Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe (§ 34 
ods.3 správneho poriadku). 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade (Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto, kanc. č. 228 počas úradných dní v pondelok a stredu 8:00- 12:00; 13:00 - 17:00 hod.). 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
• PB Servis, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 

Ing. a nová 
vedúca oddelenia úze1 · ého rozhodovania 

a stavebné o poriadku 

• vlastníci stavby a pozemku pod stavbou súp. č. 7527 na pozemkoch pare. č. 22372/52, 22372/53, 
22372/54, 22372/55 v k.ú. Staré Mesto 

Doručí sa dotknutým orgánom: 
1. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
2. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radi inského 6, 811 07 Bratislava 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

Na vedomie: 
4. PB Servis, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
5. Bratislavské nábrežie, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 


