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

Vybavuje: 
tel.: 

e-mai l: 
záznam č.: 

Ing.arch. A. Knoppová, m.č. 227 
02159 246 344 
a lena.knoppova@staremesto.sk 

5688/22327 /2018/STA/Kno 

Vec Oznámenie o začatí stavebného konania 

Bratislava 16.05.2018 

Vlastník nebytového priestoru, zastúpený nájomcom (ďalej iba „navrhovatel"') podal žiadosť 

o povolenie stavebných úprav v súvislosti so zhotovením nového výťahu a zmenou zariadení 

vzduchotechniky v jestvujúcej budove. Difom podania ž iadosti sa začalo podľa § 18 zákona 

č. 7 1 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebné 

konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov. 

Stavba: Grosslingová 7, nový výťah a úprava vzduchotechniky pre centrum fyzioterapie, 

miesto: Grässlingová 7, iná budova, stavba súp. č. 102449 na pozemku pare. reg. C KN 

č. 8881/2 v k.ú. Staré Mesto, 

nájomca: REHABILICA s. r . o. , Grässlingová 45 , 811 09 Bratislava, IČO 50261771, 

vlastník: Rondel - In s. r. o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava, IČO 35684330, 

podľa projektovej dokumentácie zo septembra - októbra 2017 (zhotovila sp . ST A VOPOLIS, s.r.o., 

Grässlingová 45, 811 09 Bratislava, autorizačné overenie Ing. Tibor Petrík, ASI). 

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

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

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

Slovenskej republiky Bratis lave v znení neskorších predpisov a č l. 67 štatútu hl avného mesta 

Bratislavy (ďalej iba „stavebný úrad") preskúmal predloženú žiadosť a po doplnení podania dňa 

27.02.2018 podľa § 61 ods. l v nadväznosti na § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znen í neskorších predpisov dotknutým orgánom a všetkým známym 

ú častníkom konania oznamuje začatie stavebného konania. 

Stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v súlade s § 6 1 ods . 2 

stavebného zákona, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny dokončenej stavby. 

Úrad v súlade s § 61 ods. 3 určuj e, že účastníci konania môžu uplatniť námietky v lehote 
15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a upozorňuje, že na neskoršie podané námietky 

neprihliadne. Dotknuté orgány môžu oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote. 

Výťah podľa predloženého návrhu bude mať s 6 staníc a stroj ovňu v hlave šachty . Šachta 

bude zhotovená ako oceľová konštrukcia vložená do pôvodnej šachty pre zvislé vedenia 

vzduchotechniky. 

Navrhovateľ predložil do spisu konania správneho orgánu tieto doklady a súh lasné 

stanoviská dotknutých orgánov: 
0 Doklad o vlastníctve stavby a pozemku (L V 5154 a snímku z KM); 
0 Písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti so stavebným i úpravami nájomcu podľa 

predloženéh o návrhu; 



0 Projektovú dokumentáciu (dátum zhotovenia 09/2017, zhotoviteľ sp. STA VO POLIS s.r.o„ 

Grossl ingová 45, 811 09 Bratis lava, IČO 48 130 389 , autori začné overenie Ing. Tibor Petrík, 

ASI, stavebné riešenie, požiarno-technické posúdenie, statické posúdenie, dokumentácia 

technológie výťahu a súvis iacich stavebných úprav, elektroinštalácia); 
0 Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, z hľadiska prís lušného orgánu 

odpadového hospodárstva, vyjadren ie č. OÚ-BA-OSZP3-20171103715/ HEL/I zo dňa 
14. 11.2017; 

° Kraj ský pamiatkový úrad Bratis lava, záväzné stanov isko zo dňa 06.02.2018 č. KPUBA-

20 18/3 408-2110040/MAC; 
0 Has i čský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanov isko zo dňa 12.06.2017 

č. HZUBA3-2018/000129 zo dňa 06.02.2018; 
0 Od borné stanovisko č. 5/1/2018 zo dňa 16.01.20 18 právnickej osoby oprávnenej na 

technickú inšpekciu (Technická inšpekc ia, a.s„ IČO 36 653 004) k projektovej dokumentácii 

vrátane PO výťahu ; 

Upozornenie: 
Podmienkou vydania stavebného povolenia je predloženie dokladu o inom než vlastníckom 

práve podľa § 139 ods. 1) stavebného zákona (nájomná zm luva, dohoda o budúcej kúpnej zmluve 

a lebo dohoda o budúcej zmlu ve o vecnom bremene), z ktorej plyn ie právo navrhovateľa zhotoviť 

stavebnú úpravu podľa predloženého návrhu. 

Tento dokument sa pre veľký počet účastníkov konania d oručuje verej nou vyhláškou v 

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

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

a lebo iným zástupcom, ktorého s i zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svoj ich orgánov 

alebo prostredníctvom svojho zástupcu . Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať 

píso mným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyh láseným do zápisnice (§ 17 správneho 

poriadku). 

Stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a tým, že v súlade 

s § 27 správneho poriadku urč il lehotu pre podávanie námietok a nazeranie do spisu konania, dáva 

podľa § 33 ods.2 správneho poriadku účastn íkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa 

pred vydan ím rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zisten ia, 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 Bratislava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, 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. 
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Toto oznámenie musí byť v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 

ods.2 správne ho poriadku vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznáme nia na úradnej tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň 

vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predlož í sa do sp isu na stavebný úrad . 15. deň je dňom 

doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj úradná tabuľa na internetovej stránke 

www .staremesto.sk. 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou 

• Vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto: 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8881 /2 a stavby súp č. 6642 na ňom (budova Grässlingová 7) 

- pozemku pare. reg. C KN č . 8881/1 a stavby sú p č . 475 na ňom (bytový dom Nám. SNP 16) 

- pozemku pare . reg. C KN č. 8882/7 a stavby súp č . 7 152 na ňom (budova Grässlingová 5) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8880 a stavby súp č. 2450 a súp . č. 23 03 na ňom (bytový dom 

Grässl ingová 9 a Dunajská 2) 

• 4D studio, s.r.o., Štynd lova 2, 821 05 Brati slava, splnomocnený zástupca navrhovateľa, 

• STAVOPOLIS s.r.o. , Grässlingová 45 , 811 09 Bratis lava, proj ektant 

• Mgr. Štefan Junga, Čerešňová 1 B, 900 25 Chorvátsky Grob, stavbyvedúci 

Dotknutým orgánom doporučene: 

2. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratis lavy, Radlinského 6, 811 07 Bratis lava 

3. Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81 l 04 Bratis lava 

4. Okresný úrad Bratis lava, od b. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. OHo, 

Tomášikova 46, 832 05 Brati s lava 

Na vedomie: 

5 . 40 stud io, s.r.o. , Štyndlova 2, 82 1 05 Bratis lava, splnomocnený zástupca navrhovateľa, 
6. STA VO POLIS s .r.o. , Grässlingová 45 , 8 11 09 Bratis lava, projektant 

7. Mgr. Štefan Junga, Čerešňová 1 B, 900 25 Chorvátsky Grob, stavbyvedúci 

8. H-PROBYT, spo l. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava 
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