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

Záznam č.: 29/15329/2018/STA/Kno-K/52 Bratis lava 09.04.2018 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava - Staré M esto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorš ích 

predpisov v nad väznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 štatútu hlavného mesta 

Bratis lavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a bývan ie a o zmene a doplnení stavebného zákona 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 (ďalej iba „stavebný úrad") v konaní o predÍžení platnosti územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby preskúmal žiadosť stavebníka doručenú tunaj šiemu úradu. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad , zastúpená 

starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste, na základe tohto 

preskúmania, podľa § 40 stavebného zákona v spojen í s § 4 vyhlášky č. 453 /2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v zmysle § 46 a 47 zákona č. 7 1/1 967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znen í neskorš ích predpisov 

predlžuje do 13.04.2020 platnosť územného rozhodnutia ev. č. 1170 

pre stavbu: Hotel na Mariánskej ulici č. 11 v Bratislave, 

miesto : Mariánska 11 - Špitálska 39, na pozemku pare. reg. C KN č. 8268 (hotel) a pare. 

reg. C KN č. 21747 a pare. reg. E KN č. 21756 (prípojky inž iniersky sietí, vlastník 

Hlavné mesto SR Bratis lava) v k.ú. Staré Mesto, 

navrhovateľ: BERG a.s., Mariánska 11, 811 08 Bratislava, IČO 31403301. 

Podmienky pôvodného územného rozhodnutia ev. č. 1170 vydaného d11a 03.03.2010 ako 

záznam č. 8087 /2009-10283/201 O/ URS/Gal-UR, právoplatného dňa 13.04.201 O, zostávajú naďalej 

v platnosti. 

ODÔVODNENIE 

Spoločnosť BERG a.s., (ďalej iba „navrhovatel"') podala dňa 22.11.2017 žiadosť 

o predÍženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby ev. č. 11 70. Dňom doručenia 
podania sa začalo konanie podľa § 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo navrhovanej veci. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal tunaj ší úrad pod ev. č. 1170 dňa 03.03.2010 ako 

záznam č. 8087 /2 009- 10283/201 O/URS/Gal-UR a právoplatnosť nadobudlo dňa 13 .04.201 O. 

Predmetné územné rozhodnutie na opakovanú žiadosť navrhovateľa stavebný úrad opakovane 

predÍžil rozhodnutím č. 1286/106 1 J/2012/STA/ Gal zo dňa 12.03.201 2 do 13 .04.2014, následne 

rozhodnutím č. 2699/1 1674/20 14/STA/Stf zo dňa 17.03 .2014, právoplatným 22.04.2014 do 

13.04.20 16 a neskôr ešte rozhodnutím č. 704/J 1164/2 016/STA/Ham zo dňa O 1.03.20 16, 

právoplatným dňa 06.04.2016, do 13.04.2018. 



Pozemok stavby je súčasťou Pamiatkovej zóny Bratislava-centrálna mestská oblasť, žiadna 

z jestvujúcich budov na pozemku nie j e pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového 

fo ndu Slovenskej republiky. 

Územie, v ktorom je navrhovaná predmetná stavba, je z hľadi ska územného plánovania 

regul ované Územným plánom hl avného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien 

a dop ln kov. Na to isté územie nie je schválený územný plán zóny, ktorý ri eši predmet územného 

rozhodnutia. 

Stavebný úrad určil okruh účastníkov konania podľa § 34 stavebného zákona a oznámil 

začatie konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby v sú lade 

s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom 

konan ia listom č. 11100/ 50495/2017/STA/Kno zo dňa 24.11.2017. V súlade s§ 36 ods. 2 

stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Súčasne upozornil 

účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie, že svoje námietky môžu uplatniť v lehote 

15 dní odo dňa doručenia oznámenia a na neskorš ie podané námietky sa neprihliadne (§ 36 ods. 2 

stavebného zákona), a že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré 

neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť(§ 42 ods. 5 

stavebného zákona). 

Úrad v oznámení upozornil dotknuté orgány, že môžu oznámiť svoje stanoviská v rovnakej 

lehote ako účastníci konania, ak by niektorý z orgánov štátnej správy potreboval na riadne 

posúdenie dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím, a ak dotknutý 

orgán, v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za 

to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 36 ods. 3 stavebného zákona) . 

V určenej lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania nepredloži li 

k predÍženiu platnosti územného rozhodnutia účastníci konania ani dotknuté orgány žiadne 

námietky. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava dňa 27.12.2017, po uplynutí stanovenej lehoty na 

podávan ie námietok, doručil tunajšiemu úradu elektronicky nesúhlasné záväzné stanovisko 

č. KPUBA-20 17/25584:4/102676/MAL zo ' dňa 15.12.2017, v ktorom oznamuje, že nesú hlasí 

s predÍžením platnosti predmetného rozhodnutia o umiestnení stavby. Podľa odôvodnenia tohto 

stanoviska „Dňa 03.12.2015 nadobudli účinnosť Zásady ochrany pamiatkového územia 

Pamiatková zóna Bratislava - centrálna mestská oblasť a z toho dôvodu je nevyhnutné plánovanú 

výstavbu posúdiť v zmysle uvedených zásad." KPÚ Bratislava v záväznom stanovisku odôvodn il 

nesúhlas s predÍžením ÚR nesúhlasom s odstránením jestvujúceho súboru stavieb na základe 

interného koncepčného dokumentu KPÚ Bratislava „Zásady ochrany pam iatkového územia 

Pamiatková zóna Bratislava - centrálna mestská oblasť" podľa ZS KPÚ Bratislava účinných od 

03. 12.2015. Splnomocnenec KPÚ Bratis lava prevzal oznámenie o začatí konania dňa 30.11.201 7. 

Stavebný úrad posúdil záväzné stanovisko KPÚ a vysporiadal sa s ním tak, ako je uvedené 

ďalej: 

Podľa § 36 ods. 3) stavebného zákona. „Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská 
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného 
konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, 

stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predÍži. Ak dotknutý 

orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predÍženej 
lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí. " 

Stavebný úrad uplatňujúc zásadu koncentrácie konania, vyjadrenú v sú lade § 36 ods. 3) 
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Doručí sa 

1. Účastníkom konania verejnou vyh láškou: 
0 pozemku pare. reg. C KN č . 8268 a stavby súp č. 102198 na ňom v k.ú. Staré Mesto (areál na 

rohu Mariánskej a Špitálskej) 
0 pozemku pare. reg. C KN č. 8270/J, 8269/3 a stavby súp č. 2224 na ňom v k.ú. Staré Mesto 

(bytový dom Mariánska 9) 
0 pozemku pare. reg. C KN č. 8269/2 a stavby súp č. 100936 na 11om v k.ú . Staré Mesto (garáž 

v areáli Mariánska 9) 
0 pozemku pare . reg. C KN č. 8269/6 a stavby súp č. 100934 na ňom v k.ú. Staré Mesto (garáž 

v areáli Mariánska 9) 
0 pozemku pare. reg. C KN č. 826917 a stavby súp č. 100933 na ňom v k.ú . Staré Mesto (garáž 

v areáli Mariánska 9) 
0 pozemku pare. reg. C KN č. 8265/5, 826717, 8267/8, 826711 a stavby súp č. 2199 na ňom v k.ú . 

Staré Mesto (bytový dom Špitálska 41 :.... Dobrovského 1-3-5-7-9) 
0 pozemku pare. reg. C KN č. 8687 a stavby súp č. 2209 na ňom v k.ú. Staré Mesto (bytový dom 

Špitálska 1 O) 
0 pozemku pare. reg. C KN č. 8507/1 a 8507/2, a stavby súp č. 2231 na ňom v k.ú. Staré Mesto 

(bytový dom Mariánska 14) 
0 pozemku pare. reg. C KN č. 8508/1 a stavby súp č. 2197 na ňom v k.ú. Staré Mesto (bytový 

dom Špitálska 3 7) 
0 pozemku pare. reg. C KN č. 21747 a stavba komunikácie na ňom v k.ú. Staré Mesto (susedný 

pozemok pod verejnou komunikáciou na Mariánskej ulici) 
0 pozemku pare. reg. E KN č. 2 1756 a stavba komunikácie na ňom v k.ú. Staré Mesto (susedný 

pozemok pod verejnou komunikáciou na Špitálskej ulici) 

Dotknutým orgánom doporučene: 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 8 14 99 Bratis lava 

3. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. územného rozvoja mesta, 

. Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratis lava 

4. Magistrát hl. m. SR Bratis lavy, odd. koordinácie dopravných systémov, 

Primaciálne nám.č. 1, 814 99 Bratislava 

5. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. životného prostredia a mestskej zelene, 

Primaciálne nám.č. 1, 814 99 Bratislava 

6. Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, ref. špeciálneho stavebného úradu - TU 

7. Miestny úrad Bratis lava - Staré Mesto, ref. životného prostredia - TU 

8. Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, odd . majetkové - TU 

9. Okresný úrad Bratis lava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd . ochrany prírody a 

vybraných z ložiek ž ivotného prostredia, odd. odpadového hospodárstva, Odborárske nám.3, 

P.0.Box č. 1 9 , 81 O 05 Bratis lava 

10. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. odpadového hospodárstva, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

11. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. štátnej vodnej správy 

Tomášikova 46, 832 05 Bratis lava 

12. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. ochrany prírody a krajiny, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

13 . Krajský pamiatkový úrad Bratis lava, Leškova 17, 811 04 Bratis lava 

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava , hlavné mesto, 

Ružinovská ul.č . 8, 820 09 Bratislava 29 
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15. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

16. Hasičský a záchran ný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 81 1 03 Bratislava 

17. KR Policajného zboru v Bratislave, KDI, dopravno-inžinierske odd„ 

Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

18. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19,851 O 1 Bratis lava 

19. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

20. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

21. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 1 

22. Slovak Telekom, a. s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

23. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o„ Ševčenkova 36, 851 0 1 Bratislava 45 

24. Dopravný podnik Bratislava, a.s„ Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

25. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, 

Sabinovská 16, P.O.Box 106, 820 05 Bratislava 

26. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, 

Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 25 

27. Turk Telekom International SK, s. r. o„ Haanova 12, 851 04 Bratislava 

28. Orange Slovensko, a.s„ Prievozská 6A, 821 09 Bratislava 

29. GTS Nextra a.s„ Einsteinov a ul.č. 24, 851 O 1 Bratislava 5 

30. Primanet, s.r.o„ Dunajská 36, 811 08 Bratislava 

31 . Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

32. Ocam s.r.o„ Paulínyho 8, 811 02 Bratislava 1, 

33. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratis lavská 2/a, 9 17 02 Trnava 

34. Siemens, s.r.o„ divízia verejného osvetlenia, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 

35. ELTODO SK, a.s„ Podunajská 25, 821 06 Bratislava 

Na vedomie: 

36. BERG, a.s„ Mariánska 11 , 811 08 Bratis lava 
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stavebného zákona obmedzením lehoty na podávanie námietok v konaní, na ktorú stavebný úrad 
upozornil v oznámení o začatí konania účastníkov konania aj dotknuté orgány, považuje záväzné 
stanovisko KPÚ Bratislava za podané oneskorene, po uplynutí lehoty určenej stavebným úradom. 

V konaní o predÍžení platnosti predmetného územného rozhodnutia vr. 2016 tunajší úrad 
doručil oznámenie o začatí konan ia aj KPÚ Bratislava, ten však námietku vr. 2016 nepodal, hoc i 
dokument „Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Bratislava - centrálna mestská 

oblasť" bol v tom čase účinný. 

Stavebný úrad sa zaoberal aj termínom uplynutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia vo 
vzťahu k termínu právoplatnosti tohto rozhodnutia o jeho predÍžení. 

Stavebník podal žiadosť o predÍženie platnosti územného rozhodnutia dňa 22.11.2017 
a právoplatnosť rozhodnutia uplynie 13.04.2018. Z dôvodu nesúhlasu dotknutého orgánu 
s predÍžením platnosti ÚR a námietky stavebníka smerujúcej voči záväznému stanovisko KPÚ 

Bratislava vykonal stavebný úrad úkony podľa druhej vety ods. 5 § 140b stavebného zákona. 

Podľa § 140b ods. 5) stavebného zákona: „Pri riešení rozporov medzi dotknutými orgánmi 

vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje podľa § 136. Ak námietky účastníkov konania 
smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od 

dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad 
si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným 

orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci 
stavebným úradom. " 

Rozhodnutím č. 29/2901 /2018/STA/Kno-L/6 zo dňa 18.01.2018, právoplatným dňa 

18.02.2018, prerušil úrad konanie o predÍžení platnosti ÚR. Stavebník napadol postup stavebného 
úradu listom doručeným úradu dňa 22.03.2018 s poukázaním na zásadu konctmtrácie konania 
a upozornením, že záväzné stanovisko KPÚ Bratislava bolo doručené oneskorene. Stavebný úrad 
dal stavebníkovi za pravdu, uplatnil zásadu koncentrácie konania. 

Podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona „Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný 
úrad predÍžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti 

rozhodnutia o stavebnej uzávere ani po predÍžení nesmie presiahnuť päť rokov odo dňa, keď 
územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno 
predÍžiť, ak bol na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného 

rozhodnutia. " 

Podľa „Metodického usmernenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR o spôsobe 
predlžovania lehoty na dokončenie stavby a platnosti stavebného povolenia" uplatňoval stavebný 
úrad podmienku, že o žiadosti stavebníka o predÍženie platnosti rozhodnutia musí byť právoplatne 
rozhodnuté pred uplynutím zákonnej lehoty platnosti rozhodnutia, alebo lehoty určenej 

v pôvodnom rozhodnutí. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol dňa 06.06.2017 v podobnej veci (spisová značka 
4Sž/5/2017, ident.č. súdneho sp isu 2015200634) o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia 
druhostupňového stavebného úradu a o kasačnej sťažnosti proti rozsudku krajského súdu, ktoré na 
základe hore uvedeného právneho názoru MVaRR SR zamietli ži adosť o predÍženie platnosti 
územného rozhodnutia s tým, že žiadosť bola podaná krátko pred uplynutím právoplatnosti ÚR 
a správny orgán by nestihol právoplatne rozhodnúť vo veci v zmysle usmernenia MVaRR SR. 

Podľa rozsudku kasačného súdu z ustanovení stavebného zákona ani správneho poriadku 

nevyplýva povinnosť žalobcu podať ž i adosť, resp. návrh na predlženie platnosti územného 
rozhodnutia 30 dní pred uplynutím obdobia platnosti , na ktoré bolo rozhodnutie vydané. Podľa 
rozsudku kasačného súdu z formulácie ustanovenia § 40 stavebného zákona vyplýva, že predmetnú 
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žiadosť stačí podať čo i len posledný deň pred uplynutím lehoty platnosti už vydaného 

rozhodnutia. Lehota stanovená stavebným zákonom a správnym poriadkom na vydanie rozhod nutia 

zaväzuje správny orgán, nie účastníka konania. V žiadnom z ustanovení stavebného zákona (an i 

v inom zákone) ni e je exaktne upravené, v akom časovom predstihu pred up lynutím platnosti 

územného rozhodnutia musí byť účastníkom konania podaná žiadosť o predÍženie času platnosti 

rozhodnutia. 

V konaní posúdil stavebný úrad predložený návrh z hľadis ka požiadaviek verejných záujmov 

v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, na napojenie na siete technického 

vybavenia a podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by brán ili povoleniu zmeny 

dokončenej stavby podľa predloženého návrhu a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 

správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Brat islava-Staré Mesto, Vaj anského 

nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 

a bytovej politiky, so sídlom Tomášikova č. 46, 832 05 Bratis lava 3. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 

prostriedkov. 

Správny poplatok podľa pol. 59 písm. b) sadzobníka zákona č . 14511995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výš ke 20 €bol uhradený dňa 15.01.2018 . 

Tento dokument sa pre veľký počet účastníkov konania doručuje verej nou vyhláškou 

v zmys le§ 61 od s. 4 stavebného zákona v nadväznosti na§ 26 ods.2 správneho poriadku. 

Toto rozhodnutie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 

Mestskej čast i Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverej není písomnosti na úradnej tabu li 

po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zveseni a tejto vyhlášky a predloží sa do spisu na 

stavebn ý úrad . 15. deň je di'íom doručen i a tohto rozhodnutia. Miestom obvyklým je aj úradná 

tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

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

Peč i atka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesen ie oznámenia. 
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