
OKRESNÝ ÚRAD BRA TISLA V A 
odbor výstavby a bytovej politiky 
Tomášiková 46, 832 05 Bratislava 3 
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V Bratislave, 14.05.2018 
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Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvo lací orgán 

podľa ustanovenia § 4 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon č. 

345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ako aj podľa ustanovenia§ 118 stavebného zákona a podľa ust. § 46, § 47 zák. č . 

7 111 967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) a podľa ust. § l 40b 
ods. 6 stavebného zákona 

pr er u šu j e 

odvolacie konanie 

vo veci preskúmania odvolaním napadnutého rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 
217514911012017/STAIUR-Gal zo dňa 16.1.2018, ktorým vydala ako príslušný stavebný úrad 
rozhodnutie o umiestnení stavby : ,;Polyfunkčný objekt Paulínyho ul., Bratislava", na pozemku reg. 
„C" KN pare. č. 248/l k.ú. Staré Mesto s prípojkami inžinierskych sietí aj na pozemkoch reg. „C" KN 
pare. č. 21375/4, 2137517, 21375/1, 21377/10, 287/2, 287/9, 287/4 k.ú. Staré Mesto, navrhovateľovi 
URBICOM, a.s., Dr. Vl. C lementisa 1 O, 821 02 Bratislava, z dôvodu vyžiadania stanoviska k obsahu 
odvo lania od dotknutého orgánu : 

- Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislava, príslušného na vydanie záväzného 
stanoviska na základe žiadosti Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU
BA-OVBP2-2018/53905/ZAD zo dňa 14.05 .2018. 

Odvolacie konanie sa prerušuje do doby doručenia vyžiadaného stanoviska (prípadne aj 
stanoviska od jeho nadriadeného orgánu). Po j eho (ich) doručení bude tunajší úrad v predmetnej veci 
ďalej konať. 

Odôvodnenie 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán obdržal 
di'ía 25 .04.2018 kompletný spisový materiál týkajúci sa odvo lania účastn íka konania : Ing. Oskara 
Kamana bytom Paulínyho 1/B, 811 02 Bratis lava zo dňa 15.02.23018, ktorého v odvolacom konaní 
zastupuje Mgr. Jakub Malý, Advokátska kanceláia DETV Al LUDIK MALÝ UDV AROŠ, Cukrová 14, 
813 39 Bratislava, proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratis lava Staré Mesto č. 

217514911012017/STAIUR-Gal zo dňa 16.1.2018, ktorým vydala ako príslušný stavebný úrad 



rozhodnutie o umiestnení stavby : „Polyfunkčný objekt Paulínyho ul., Bratislava", na pozemku reg. 
„C" KN pare. č. 248/1 k.ú. Staré Mesto s prípojkami inžinierskych sietí aj na pozemkoch reg. „C" KN 
pare. č. 21375/4, 2137517, 21375/1, 21377/10, 287/2, 287/9, 287/4 k.ú. Staré Mesto, navrhovateľovi 
URBICOM, a.s„ Dr. VI. Clementisa 1 O, 821 02 Bratis lava. 

Podľa § l 40b ods. 6 stavebného zákona, ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto zákona 
smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada si stanovisko k 
obsahu odvolania od dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného stanoviska. Odvolanie ~polu 
so stanoviskom dotknutého orgánu k obsahu odvolania predloží stavebný úrad orgánu, ktorý je 
nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a vyžiada si od neho potvrdenie alebo zmenu záväzného 
stanoviska. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na vybavenie veci odvolacím orgánom. 

Vzhľadom k tomu, že námietky uvedené v odvo laní účastníka konania smerujú aj voči záujmom, 
chráneným predpismi o ochrane zdravia ľudu , ktoré v konaniach podľa stavebného zákona chráni 
dotknutý orgán Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. ·m., ktorý vydal k umiestneniu 
predmetnej stavby súhlasné záväzné stanovisko č. HŽP/7244/201 3 zo d1'í.a 22.05.201 3 a dodatok zn. 
HŽP/15167/14 zo dňa 26.09.2014, Okresný úrad Bratislava - odbor výstavby a bytovej pol iti ky 
v sú lade s ustanovením § 140b ods. 6 stavebného zákona konanie prerušil a súčasne si vyžiada l 
stanovisko k obsahu odvolania od dotknutého orgánu prís lušného na vydanie záväzného stanoviska 
podľa osobitných predpisov v súlade s ustanovením § 126 ods. 1 a § l 40a ods. 4 stavebného zákona. 

Vzhľadom k uvedenému rozhodol Okresný úrad Bratis lava, odbor výstavby a bytovej politiky 
tak, ako znie výrok tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu sa v súlade s § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvo l ať. 
Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa zákona o správnom konaní neplynú. 

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

~:.:~ 
vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 

Okresného úradu Bratislava 

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania vere jnou vyhláškou : 

1. K.T.PLUS, Kopč ianska 15, 851 01 Bratisla 7, 851 03 Bratislava 
2. JUDr. Peter Dobrovodský & spol. s r.o. , Česká 7, 831 03 Bratislava 
3. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratis lava 
Vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch parcely KN
C v k.ú. Staré mesto : 
4. pare. č. 248/ l 
5 . pare. č. 2 13 75/4 komunikácia Paulíny ho ul. 
6. pare. č. 21375/7 
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7. pare. č. 21375/1 Paulínyho ul. 
8. pare. č. 21377/1 0 Hviezdos lavovo nám. 
9. pare. č. 287 /2 
1 O. pare. č. 287/9, súp. č. 7300, Riegeleho 1 
1 1. pare. č. 287 /4 
12. pare. č. 246/1, súp. č. 166, Paulínyho 1 
13. pare. č. 246/2 
14. pare. č. 245/2 
15. pare. č. 248/2 
16. pare. č. 249, súp. č. l OOO 15 
17. pare. č. 297, súp. č. 186, Hviezdoslavovo nám. 4 
18. pare. č. 296, súp. č. 187, Paulínyho 4, Hviezdoslavovo nám. 5 

Na vedomie : 
1. Mgr. Jakub Malý, Advokátska kancelária DETVAI LUDIK MALÝ UDVAROŠ, Cukrová 14, 

81 3 39 Bratis lava v zastúpení účastníka konania Ing. Oskara Kamana, Pau línyho l/ B, 8 11 02 
Bratislava 

2. K.T.PLUS, Kopčianska 15, 851 O 1 Bratisla 7, 851 03 Bratis lava 
3. JUDr. Peter Dobrovodský & spol. s r.o. , Česká 7, 831 03 Bratis lava 
4. QUAM s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 1 O, 82 1 02 Bratislava 
5. Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 
6. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 2 1 Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie a následné vrátenie tunajšiemu úradu 
7. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky - tu, so žiadosťou o vyvesenie na 

úradnej tabuli 

Účastníkom konania uvedeným v rozdeľovníku :.a rozhodnutie doručuje verejnou 
vyhláškou. Za deň doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou sa považuje 15. deň vyvesenia na 
úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia zverejnenia verejnej vyhlášky 

Dátum vyvesenia: 1 7. 05. 2018 Dátum zvesenia: 

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis : 
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