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OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA 

Bratislava 11.04.20 1 8 

O PREDLŽENÍ PLA TN OSTI ST A VEBNÉHO POVOLENIA 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby Medená ul. 24 v Bratislave (ďalej len 

„stavebník") v z. Mgr. Peter Gu la, Pezinská 169, 902 01 Vinosady podal i dňa 05.04.20 18 

tunajšiemu úradu žiadosť o predÍženie platnosti rozhodnutia - stavebného povolenia č. 

618/19069/2016/ST A/Skr-G/24 zo dňa 14.04.2016, ktoré nadobudl o právop l atnosť d tfa 

24.05.2016. D11om podania ž iadosti sa začalo ko nanie vo vec i pre 

stavbu: 

stavebník: 

miesto: 

Obnova bytového domu Medená 24 v Bratislave 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v BO Medená ul. č. 24 v Bratislave 

Medená 24, stav ba sú p. č . 99, pozemok pare. č . 177/ 1, kat. úz. Staré Mesto v 

Bratislave 

druh: zmena dokončenej stavby 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto, ako p r íslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 

č . 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znen í neskorších predp isov (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 (ďa l ej len „zákon o hlavnom 

meste") a č l. 67 štatútu hlavného mesta Bratis lavy, v nadväznosti na § 1 p ísm. 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 znení neskorších 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 neskorších predpisov, podľa§ 61 ods. 1) a v sú lade s§ 69 ods . 1) stavebného 

zákona a v nadväznosti na § 18 ods. 3 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny 

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

orgánom a všetkým známym účastníkom konania. 

Stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávan ia v súlad e s § 6 1 ods. 2 

stavebného zákona, lebo po prerokovaní stavby v územnom konaní a stavebnom konan í sú mu 

dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej stavby. 

Námietky môžu účastníci konania uplatniť v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia, inak sa na neprihliadne. Na nám ietky a pripomienky, ktoré bo li a lebo 

mohli byť uplatnené v územ nom konaní sa neprihliada(§ 6 1 ods. l stavebného zákona). 



Dotknuté orgány sú povinné oznám iť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 

uplatniť svoje nám ietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na 

riadne posúdenie dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak 

dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k predmetu konania, 

má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním s ledova ných záujmov súhlasí (§ 61 ods . 6 stavebného 

zákona). 

Navrhovanú stavbu posúdili v stavebnom konaní tieto dotknuté orgány: 

° KPÚ Bratislava, stanovisko č. KPUBA-2015/11343-2/32491 /FER zo dňa 27.05.2015 

0 OÚ BA, odbor starostli vosti o ŽP, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2015/79019/HEL/I zo dňa 

23 .09.20 15 

0 OÚ BA, odbor starostli vosti o ŽP, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-20 15/8171 O/HUD zo dňa 

12.10.2015 

0 HaZÚ hl. m. SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-3356/2015-001 zo dňa 

26.10.2015 

Upozornenie 

Účastníci konania, ich zákonní zástupcov ia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom 

alebo iným zástupcom, ktorého s i zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov 

alebo prostredníctvom svoj ho zástupcu. Sp lnomocnenie na zastupovan ie treba preukázať 

písomným plnomocenstvom a lebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice (§ 17 správneho 

poriadku). 

Účastník konania má podľa § 33 ods.! správneho poriadku právo navrhovať dôkazy a ich 

doplnenie. Stavebný úrad týmto v sú lade s § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku 

dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa mohli pred vydaním rozhodnutia 

vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ic h zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie 

v uvedenej lehote. 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe 

(§ 34 ods.3 správneho poriadku) . 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť v priestoroch 

Miestneho úradu MČ Bratislava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, na stavebnom oddelení 

v m.č. 227, v pondelok a v stredu v čase stránkových hodín od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 

hod. 

ého poriadku 
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Doručí sa verejnou vyhláškou: 
- účastníkom konania: 

!. Mgr. Peter Gu la, Pezinská 169, 902O1 Vinosady 
2. Vlastníkom stavby súp. č. 99 a pozemku pod stavbou pare. č. 177/1 kat. úz. Staré Mesto v BA 

- dotknutým orgánom: 
3. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
4. Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
6. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

Na vedomie: 
1. Mgr. Peter Gula, Pezinská 169, 902 01 Vinosady 
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