
Vybavuje: 
tel.: 

e-mail: 
záznam č . : 

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

Ing.arch. A. Knoppová, kanc. č. 227 
02/59246-344 
alena .knoppova@staremesto.sk 
6405/17832/2018/STA/Kno 

Bratislava 19.04.20 18 

Vec Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania 

Nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním 

Stavebník, ktorého v konaní zastupuje sp. Artplan spol. s r.o . , so sídlom Karadžičova 27, 811 

08 Bratislava, IČO 35830395, (ďalej len „stavebn ík"), dňa 23 .03.20 18 podal žiadosť o stavebné 

povolenie pre novostavbu bytového dom u. Di'lom podania ž iadosti sa zača lo spojené územné 

a stavebné konanie v predmetnej veci. 

Stavba: Bytový dom s prípojkami inžinierskych sietí 

č l enená na objekty: SO-O 1 Bytový dom 

miesto: 

S0-02 

S0-03 

S0-04 

S0-05 

Prípojka vody 

Prípojka kanalizácie 

Prípojka plynu 

Prípojka NN 

Nárožie ulíc Dunajskej a Lazaretskej, bytový dom na pozemku pare. reg. C KN 

č. 8809 a prípojky inžinierskych sietí na pozemku pare. reg. C KN č . 21769 a pare. 

reg. E KN č. 21759 v k.ú. Staré Mesto, 

Stavebník: REAL ESTATE FIRM a.s., Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava, IČO 45721921 

druh stavby: novostavba, 

podľa projektovej dokumentácie pre umiestnen ie a povolenie stavby (autor Ing. arch . Ilja Skoček, 

AA, dátum 05/201 7). 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 

stavebného zákona v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorš ích predpisov 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 stavebného zákona, 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 (ďalej iba „stavebný úrad") v súlade 

s § 39a ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 36 ods. l a § 61 ods.1 stavebného zákona 

dotknutým orgánom a známym účastníkom konan ia 

oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania 

a nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním 

na utorok 22.05.2018 o 10:00 hod., 

so stretnutím účastníkov pojednávania pri vstupe na pozemok, ktorý je predmetom konania. 

Stavebný úrad súčasne upozorňuje účastníkov konania, že svoje nám ietky môžu uplatniť 

najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne(§ 36 ods. I a§ 61 ods.! stavebného 

zákona). Na pripomienky a nám ietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri prerokovaní 

územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 ods.1 stavebného zákona). V odv olacom konaní sa 



neprihliada na námietky a pripomienky týkajúce sa umiesti'íovania stavby, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupi'íovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť(§ 42 ods .S stavebného zákona). 

V rovnakej lehote ako účastníci konania oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a 

organizácie. 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 povoľovanej stavbe, má sa za to , že so stavbou 

z hľadiska ním s ledovaných záujmov súhlasí(§ 36 ods.3 a § 61 ods.6 stavebného zákona). 

Pozemok je súčasťou územia „Pamiatková zóna Bratislava - centrá lna mestská ob last"' 

a územia regulovaného Územným plánom zóny Dunajská, v znení neskorších zmien a doplnkov, 

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 254/2007 zo di'ía 22 .11.2007. Záväzná časť 

predmetného územného plánu zóny bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta 

SR Bratislavy č . 8/2007 zo di'ía 22 .11.2007 a určuje funkčné využitie, objem a typologické určenie 

stavieb pre bývanie v bytových domoch s dopli'íujúcou funkciou „občianska vybavenost"' . 

Aktualizácia územného plánu zóny (zmeny a doplnky) sa predmetného pozemku (sektor 19/3-b) 

nedotkla. 

Predložený návrhu je v sú lade so záväznými regulatívmi územnoplánovacej dokumentácie pre 

objem, funkčné využitie aj typologické určenie stavby. 

Opis predloženého návrhu stavby: 

Stavba bytového domu podľa predloženého návrhu bude štvorpodlažná budova s vnútorným 

dvorom (zastavaná plocha 356 m2
), s jedným podzemným podlažím pod časťou pôdorysu budovy, 

s tromi nadzemnými podlažiami a podkrovím (4. nadzemné podlažie v jednej úrovni). V priestoroch 

1. NP a suterénu bude garáž s 12-timi státiami a technickým vybavením, na 2.- 4. NP 7 bytov a na 

nároží budovy s priečelím orientovaným na Dunajskú ulicu budú na 1„ 2. a 3 . NP nebytové priestory 

- občianska vybavenosť. 

Navrhovateľ predložil so žiadosťou nasledujúce doklady: 
0 Doklady o vlastníctve pozemku stavby a dotknutých nehnuteľností; 
0 Splnomocnenie stavebníka na spoločnosť Artplan spol. s.r.o.; 
0 Projektovú dokumentáciu ·pre umiestnenie a povolenie stavby (autor Ing. arch. Ilja Skoček, 

AA, dátum 05/2017; časti: svetlotechnické posúdenie, hluková štúdia, situácie, 

architektonicko-stavebné riešenie, statika, zdravotechn ické inštalácie„ prípojka vody 

a kanalizácie, vykurovanie, vzduchotechnika, elektroinštalácia, plynofikácia a prípojka 

plynu, dopravné riešenie, výťah, prípojka elektro) ; 
0 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č . 286510861700/ 0099 medzi 

Hlavným mestom SR Bratislavou (budúci povinný) a sp. REAL ESTA TE FIRM a.s „ 

(budúci oprávnený) zo di'ía 25.01.2018; 

° Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, rozhodnutie k zámeru realizácie novostavby 

č. KPUBA-2017/ 15746-2/51396/MAC z 12.06.2017, právoplatné 12.7.2017; 
0 Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava k PD pre vydanie SP 

č . KPUBA-7119445-2/67657/MAC z 10.08.2017; 
0 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto , záväzné stanovisko 

č. HŽP/13400/2017 zo dňa 11.08.2017; 
0 Hasičský a záchranný útvar HM SR Bratislavy č . KRHZ-BA-HZUB6-15/20 17-001 zo dňa 

21.07.2017; 

° Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, záväzné stanovisko zo dňa 

24.07.2017 č. KRPZ-BA-B-3 5-131 / 20 17; 
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0 Mestská časť Bratis lava - Staré Mesto, rozhodnutie - povolenie na zriadenie dvoch 

vjazdov z miestn ej kom uni kácie Lazaretskej ul. č . 5520/74 16/20 18/ DOP/Zub zo dňa 

12.02.2018; 
0 Vyjadrenie sp. BPS PARK a.s„ zo dňa 25.01.2018; 
0 Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanov isko cestného správneho orgán u zo di1a 

28.11.20 17 č . MAGS OD 48878/20 17-347306; 
0 Okresný úrad Bratislava, odb. krízového ri adenia, odd. CO a KR, záväzné stanov isko č. OU

BA-OKR 1-20 17/076321 zo dňa 2.8.201 7; 
0 Okresný úrad Bratis lava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP záväzné stanovisko z hľadiska 

odpadového hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3- 7/7278 1/HEL/I zo dňa 04.08.2017; 
0 Okresný úrad Bratis lava, odb . SoŽP, odd. OPaVZŽP záväzné stanovisko orgánu ochrany 

prírody a krajiny č . OÚ-BA-OSZP3-2017/080728/VSM zo dňa 17.08.2017; 
0 Hlavné mesto SR Bratislava, prís lušný orgán ochrany ovzdušia, povolenie stavby malého 

zdroja zneči sťovani a o vzdušia č. MAGS OZP 347305/2017/347305/Be zo dňa 

08.08 .2017; 
0 Slovenský zväz te lesne postihnutých, stanovisko zn. 27112017 zo dňa 2.1 1.20 17; 
0 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 137/SK/2017/Ko zo dňa 

20.11.2017; 
0 Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku, č. ASM-30-2454/2017 zo dňa 

25 .10.2017. 
0 SPP Distribúcia a.s„ vyjadrenie č. TD/KS/0357/201 7/An zo dňa 27.07.2017; 
0 Slovak Telekom, a.s„ vyjadrenie č. 66 11 72 1886 zo dňa 03 .08.2017; 
0 ORANGE Slovensko a.s„ vyjadrenie č . BA-2337/2017 zo dňa 10.8.2017; 
0 Bratis lavská vodárenská spoločnosť, a.s „ vyjadrenie č. 30414/201 7/PD zo dňa 03.8.201 7; 
0 Západoslovenská distribučná, a.s, zo dňa 23 .1 0.20 17; 
0 SITEL s.r.o„ vyjadrenie č. 967/2017 zo di1a 20.10.20 17 
0 Odborné stanovisko o technickej inšpekc ii PO stavby č. 2284/ 1/2017, zo dňa 08 .08.2017; 
0 Situačné výkresy so zakreslením IS v dotknutom území: SITEL s.r.o„ Západoslovenská 

distribučná, a.s, BENESTRA, s.r.o„ SW AN a.s„ VNET a.s„ Magistrát hlavného mesta SR 

Bratis lavy - VO a CSS, SPP Distribúcia a .s„ Dopravný podnik Bratis lava a.s„ 

Upozornenie: 
Účasť na poj ednávaní s miestnym z isťovaním nie je povinnosťou účastníka konania, ale jeho 

právom. 

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníc i sa môžu dať zastupovať advokátom 

alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svoj ich orgánov 

alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 

plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice(§ 17 správneho poriadku). 

Účastn ík konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie, a k lásť 
svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke (§ 33 ods. I správneho 

poriadku). 

Stavebný úrad dáva podľa § 33 ods.2 správneho poriadku účastníkom konania a zúčastneným 

osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia moh li vyjadriť k j eho podkladom i k spôsobu 

ich zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie v lehote určenej stavebným úradom. 

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 Bratis lava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, na stavebnom oddelení 
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v kancelárii referenta uvedeného v záhlaví tohto oznámenia, v pondelok a v stredu v čase 

stránkových hodín od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. 

Tento dokument sa pre veľký počet účastníkov konania doručuj e verejnou vyhláškou v zmysle 

§ 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.2 správneho poriadku. 

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

Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámenia na úradnej 

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

stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj úradná tabuľa 

na internetovej stránke www .staremesto.sk. 

Vyvesené di"1a: ......... .... ........ .............. ........... . Zvesené dňa: .. ......................... .. ............... „ .. • . 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou 
0 Vlastníkom nehnuteľností: 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8809 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto (nezastavaný pozemok pre 

navrhovanú stavbu) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8798 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp. č. 2328 na ňom 

(budova na Lazaretskej 15) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 881 O a 8811 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp. 

č. 2400 na ňom (budova na Dunajskej 54) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 881211 a 8812/2 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp. 

č . 2327 na ňom (budova na Dunajskej 52) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8667/18 a 8667/9 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp 

č. 7080 na ňom (po lyfunkčná budova na Dunajskej 25) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8797 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp č . 2399 na ňom 

(bytový dom Lazaretská 13 - Dunajská 56) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8759 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp č. 4584 na ňom 

(rodinný dom Dunajská 27) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8808 v k.ú . Bratislava - Staré Mesto a stavby súp č . 2429 na ňom 

(budova Lazaretská 20) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 21769 v k.ú. Bratis lava - Staré Mesto a verejnej komunikác ie na 

ňom (Lazaretská ulica) 
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- pozemku pare. reg. E č. 21759 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a verejnej komun ikácie na ňom 

(Dunaj ská ulica) 
0 Ing. arch. Ilja Skoček, AA, Medzierka 2044/9, 811 O 1 Brati slava, projektant 

Na vedomie: 

2. Artplan spol. s r.o. , so síd lom Karadžičova 27, 811 08 Brati slava 

3. REAL ESTATE FJRM a. s., Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava 

4. Ing. arch. Ilj a Skoček, AA, Medzierka 2044/9, 811 O 1 Bratislava 

5. Athena, s.r.o. , Grôss lingová 53 , 811 09 Bratislava 

6. MEDI AL, dru žstvo, Haanova 12/B, 851 04 Bratislava 

7. Consulting Jnvest, s.r.o., Dunaj ská 52, 811 08 Bratislava 

8. V+K INVEST s.r.o. , V zárezu 902/4, Praha 5 J inonice, 158 00 Praha 

Dotknutým orgánom (s doručenkou): 

9. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 Bratis lava 

1 O. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

I I. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. SR Bratislava, 

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.Box 26 

I 2 . KR PZ v Bratislave, KDI, dopravno-inžinierske odd., Špitálska 14, 812 28 Bratis lava 

13. Mestská časť Bratis lava Staré Mesto, špeciálny stavebný úrad pre komunikácie -TU 

14. Magistrát HM SR Bratislavy, Sekcia správy komuni kácií, životného prostredia a stavebných 

činností , Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

15. Okresný úrad Bratislava, odb. krízového riadenia, odd. CO a KR, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

16. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd . ochrany prírody 

a vybraných z ložiek životného prostredia, ref. OHo, Tomášikova 46, 832 05 Bratis lava 

17. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ref. OPaK, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

18. Magistrát HM SR Bratislavy, odd. ochrany ovzdušia, Primaciálne nám. I, 8I4 99 Bratislava 

19. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 O I Bratislava 

20. Ún ia nevidiacich a s labozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratis lava 

21. SPP Distribúcia, a .s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratis lava 26, 

22. Slovak Telekom, a. s. , Bajka lská 28, 817 62 Bratislava 

23. Bratislavská vodárenská spo l očnosť, a.s., Prešovská 48 , 826 46 Bratislava 

24. Západoslovenská d istribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratis lava, 

25. SITEL s. r.o. , Kopčianska 18, 851 O I Bratislava 

26. MJCHLOVSKÝ, spo l. s r.o ., Letná 9, 921 O 1 Piešťany (Orange Slovensko, a.s.) 

27. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 

28. BENESTRA, s. r. o. , Einsteinova 24, 851 O 1 Bratislava 

29. VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Brati slava 

30. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
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