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

Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa 
/ 

Naša značka 
1852/15744/2018/STA/Kam 

Vybavuje/~/@ 

Ing. Kamenec / 
0259246239 / 

igor.kamenec@staremesto.sk 

VEC: Opätovné oznámenie o začatí územného konania - Šancová 78 

Bratislava 
13.4.20 18 

Navrhovateľ: STA VOOPRA VA, spol. s r.o., Hlaváčikova 13, Bratislava, lČO: 31 328 733, v zastúpení 
Marizil s.r.o„ Budovateľská 1, Bratislava, podal dňa 18.3.2016 a následne doplnil návrh na vydanie územného 
rozhodnutia na stavbu 

„Nadstavba bytového domu Šancová 78, Bratislava" 

na pozemku pare. č. 7959/1 v katastrálnom území Staré Mesto (ďalej len „stavba"). 

Opis stavby 
Predmetom návrhu je nadstavba trojpodlažného bytového domu. Nad 3 .NP bude asanovaná strecha, nadstavbou 
sú navrhnuté tri nové podlažia, prestrešené šikmou strechou (Šancová ulica) doplnená plochými strechami. 
V nadstavbe sú navrhnuté štyri samostatné bytové jednotky. 
Stavba má jeden stavebný objekt SO-O 1 Nadstavba bytového domu 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 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. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyšš ie územné celky (ďalej len „stavebný úrad"), v súlade s ustanovením v súlade s§ 
36 ods. 1 a 4 (veľký počet účastníkov konania) stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania, že dňom podania bolo začaté územné konanie, pričom nariaďuje ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční 

dňa 17.5.2018 o 9,00 hod. 

so stretnutím pred objektom na Šancová 78 
Účastníci konania a dotknuté orgány sa upozorňujú podľa ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona, že 

námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Podľa ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo pred Íženej lehote 

neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. 

Stavebný úrad zároveň upozorňuje účastníkov konania, podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, že 
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej 
lehote, hoci uplatnené mohli byt'. 

Do spisového materiá lu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 228 počas stránkových hodín 
v dňoch: pondelok a streda 8.00 - 12.00 hod. a 12.30 - 17.00 hod. 

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

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

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich dop lnenie a klásť svedkom a 
znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke(§ 33 ods. l správneho poriadku). 

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadriť k j eho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, v 
lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadi l. V opačnom prípade 
najneskôr v lehote určenej stavebným úradom(§ 33 ods.2 v nadväznosti na§ 27 správneho poriadku). Účastník 
konania j e povinný navrhnúť na podporu svoj ich tvrdení dôkazy, ktoré sú m u známe (§ 34 ods.3 správneho 
poriadku.) 

Ing.~-=~:á 
vedúca oddelen · územného 

rozhodovania a vebného poriadku 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
• ST A VOOPRA V A, spol. s r.o„ Hlaváčikova 13, Bratislava 
• Mariz il s.r.o., Budovateľská 1, Bratis lava 

• V lastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností (pozemku a stavby) pare. č. 7959/ 1, 2, 7958, 7938/8, 796 1, 
7938/7, 7524/1, 2 17 14/ 1 k. ú. Staré Mesto 

Doručuje sa dotknutým orgánom: 
1. Hl. m. SR Brati s lava, Primaciálne nám. l , 814 99 Bratislava - OUIC 
2 . Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 8 11 07 Bratis lava 
3 . Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KOJ , Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
4. Krajský pamiatkový úrad Bratis lava, Lešková 17, 811 04 Bratislava 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratis lava-odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - OHo 
7. Okresný úrad Bratis lava-odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - OPaK 
8. Okresný úrad Bratis lava-odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - ŠVS 
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
1 O. Západoslovenská distribučná, a .s„ Čulenova 6, 8 16 47 Bratis lava 
11 . SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
12. Dopravný úrad, Letisko M. R Štefánika, 823 05 Bratislava 
13. Dopravný podnik Bratislava, a.s., O lej kárska ul. č . 1, 8 14 52 Bratislava 1 

Na vedomie: 
1. STAVOOPRA VA, spol. s r.o., Hlaváč ikova 13, Bratis lava 
2 . Marizil s. r.o., Budovateľská 1, Bratislava 
3. Akad. soch. Miloš Vavro, Šancová 78, Bratis lava 
4. Vera Vavrová, Šancová 78, Bratislava 
5. Mgr. a1t. Michal Kodrla, šancová 78, Bratis lava 
6. Adriána Rusi'láková, Šancová 78, Bratislava 
7. A lena Korekáčová, Vajanského 19, Vranov nad Topľou 
8. Mgr. Z uzana Hradíleková, PhD., Včelárska 11 , Bratislava 
9. Fabrizio Borra, Šancová 78, Bratislava 
1 O. G iovana Nguyenová, Borodáčová 7, Nitra 
11. Ing, Viera Václavová, Šancová 78, Bratis lava 


