
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naša značka 
2475/22444/2018/ST A/Kil 

Vybavuje/ii' /@ Bratislava 
17.04.2018 Ing. Kilianová / 0259246228 / 

1ucia.ki1 ianova@staremesto.sk 

VEC: Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, stavebný úrad prijal dňa 11.12.2017 žiadosť Ing. arch. Petra 
Matúška, Zámocká 925/5, 901 O 1 Malacky, v zastúpení stavebníka Ing. Kapusta Peter a Linda Kapustová 
Helbichová, PhDr., A11.D., obaja bytom Rezedová 26, 821 O 1 Bratislava, o vydanie stavebného povolenia 
v spojenom územnom a stavebnom konaní na zmenu dokončenej stavby: 

stavba: 

stavebník: 

miesto stavby: 

druh stavby: 

účel: 

„Rekonštrukcia rodinného domu" (ďalej len „stavba") 
Ing. Kapusta Peter a Linda Kapustová Helbichová, PhDr„ Art.D., obaja bytom 
Rezedová 26, 821 O 1 Bratislava 
Fándlyho 2 v Bratis lave, 
súpisné číslo 1907, pozemok register "C" parcelné číslo 1544, 1545, v katastrálnom 
území Staré Mesto 

zmena dokončenej stavby 
bývanie - 1 bytová jednotka 

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej autorizovaným architektom Ing. arch. 
Peter Matúšek, reg.č. 1344 AA, Zámocká 925/5, 901 O 1 Malacky, august 2017. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

Stručný popis návrhu: 
Predmetom spojeného územného a stavebného konania je zmena dokončenej stavby jestvujúceho 

samostatne stojaceho rodinného domu, nachádzajúceho sa v svahovitom pozemku na Fándlyho ulici 
v Bratislave. Jestvujúci objekt má 2.NP, čiastočný suterén a samostatnú garáž v opornom múre, zastrešený je 
plochou strechou. Priľahlé terasy a záhradný domček budú asanované. 

Cieľom zmeny dokončenej stavby sú stavebné úpravy rodinného domu spočívajúce v zmene 
dispozičného riešenia, pristavania výťahu v zadnej časti objektu a v úrovni l .NP bude zastavaný vstup po 
úroveň jestvujúceho 2.NP. V takto vzniknutom priestore j e navrhnuté hlavné schodisko. V prednej časti 

pozemku bude vybudovaný nový vstup na pozemok s exteriérovým prístupovým schod iskom a jestvujúca garáž 
v opornom múre bude rozšírená na garáž pre dve parkovacie miesta (pri budovaní vstupu na pozemok 
a rozšírení garáže bude časť oporného múru rozobratá). Nad jestvuj úcim 2.NP bude vybudované ustúpené 
podlažie. Objekt bude mať po stavebných úpravách l .PP, 2.NP a ustúpené pod lažie s terasou. 1 .PP bude s lúžiť 

ako skladové a technické priestory, na ! .NP je denná časť domu a na 2.NP a 3.NP sú navrhnuté 4 izby. Vstup je 
riešený zo zadnej časti objektu z vyrovnávacích terénnych schodov. Rodinný dom bude zastrešený 
nepochôdznou plochou strechou . Prípojky inžinierskych sietí budú jestvujúce, ako nová bude riešená iba NN 
prípojka. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďa lej len „stavebný úrad") podľa § 
11 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďa lej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a čl. 
67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre 
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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 § 2 písm.e) 
zákona č. 41 6/200 1 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
celky v znen í neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti spoj il v zmysle § 39a ods.4 stavebného zákona 
územné konanie so stavebným konaním. V zmysle§ 36 ods. 4 a 6 1 ods. 4 stavebného zákona, v nadväznosti na 
§ 18 ods. 3 zákona č. 7111 967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok"), tunajší stavebný úrad oznamuje začatie spojeného územného konania o umiestnení stavby so 
stavebným konaním známym účastníkom konania a j ednotlivo dotknutým orgánom a nariaďuje ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zi sťovaním na mieste stavby, 

na deň 14.06.2018 o 11:00 hodine 

so stretnutím pozvaných na mieste stavby - Fándlyho ul. č. 2 

Stavebný úrad súčasne upozorňuje účastníkov konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie 
pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§ 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona). Na 
pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri prerokovaní územ ného plánu zóny, sa 
neprihliada (§ 6 1 ods. 1 stavebného zákona). V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky 
týkajúce sa umiestňovania stavby, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byť(§ 42 ods. 5 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, predÍž i stavebný úrad na jeho žiadosť 
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, v určenej alebo predÍženej lehote neozná mi svoje stanovisko 
k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 36 ods.3 
a § 61 ods.6 stavebného zákona). 

U pozornenie : 

Účastn íc i 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 písomným plnomocenstvom a lebo 
plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice(§ 17 správneho poriadku). 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie 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 jeho podkladu i k spôsobu j eho zistenia, prípadne navrhnúť j eho doplnenie, 
v lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadil. V opačnom prípade 
naj neskôr v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods.2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku). 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporn svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe (§ 34 
ods.3 správneho poriadku). 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
úradné dni: Pondelok a streda, 8- 12; 13 - 17 hod.) .~ 
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Doručí sa: 
Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle§ 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona 

v nadväznosti na § 26 ods . 2 zákona č.7 1 / 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších 
predpisov. 

§ 36 ods. 4 stavebného zákona - začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo 
v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj 
územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, 
oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie 
územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

§ 6 1 ods. 4 stavebného zákona - pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť 
rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o 
začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne 
ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. §-u 
61 stavebného zákona. 

§ 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku - doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď 
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Doručenie 
verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom 
v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na 
mieste, ktorého sa konanie týka. 

Miestom obvyklým je úradná tabuľa na internetovej stránke: www.staremesto.sk 

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie dňa 
doručenia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie stanovenej lehoty 
zverejnenia. 

Príloha : s ituácia na podklade katastrálnej mapy 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
• Ing. arch. Peter Matúšek, Zámocká 925/5, 901 O 1 Malacky 

v zastúpení stavebníka: Ing. Kapusta Peter a Linda Kapustová Helbichová, PhDr., Art.O., obaja bytom 
Rezedová 26, 821 O 1 Bratislava 

• Láberová Melisa, Krmanova 1811 /3, 811 03 Bratislava 
• Kupčová Katarína, Krmanová 5, 811 03 Bratislava 
• Kupčo Martin, Knnanová 5, 811 03 Bratislava 
• Kupčo Marek, Knnanová 5, 811 03 Bratislava 
• Kupčo Ján, Koprivnická 9/B, 841 01 Bratislava 
• Pisklová Renáta, Polereckého 9, 851 04 Bratislava 
• Pisklová Zlatica, Fándlyho 4, 811 03 Bratislava 
• Ing. Szabo Ľudovít, Krmanova 1, 811 03 Bratislava 
• A Jena Szabová, Knnanova 1, 811 03 Bratislava 
• Ing. arch. Peter Matúšek, Zámocká 925/5 , 901 01 Malacky-projektant 
• vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a stavieb) v rozsahu: 

Parcely registra „C" v k.ú. Staré Mesto: 
Vlastníci pozemku pare. č. 21497, kat.úz. Staré Mesto 

Doručuje sa dotknutým orgánom: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie územného rozvoja mesta, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 

Bratislava 
3. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, odd. dopravy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
4. Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto, referát špeciálneho stavebného úradu, referát ochrany prírody, 

TU, 
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5. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 
odpadové hospodárstvo, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 

6 . Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných z ložiek ŽP, 
ochrana prírody a krajiny, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 

7. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
8. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
9. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 

Bratislava 
1 O. BYS, a.s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
11. Západoslovenská distribučná a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
12. SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
13. Slovak Telekom a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

Na vedomie: 
-FO: 

14. Ing. arch. Peter Matúšek, Zámocká 925/5, 901 01 Malacky 
15 . Ing. Kapusta Peter, Rezedová 26, 821 O 1 Bratislava 
16. Linda Kapustová Helbichová, PhDr„ Art.O„ Rezedová 26, 821 O 1 Bratislava 
17. Láberová Melisa, Krmanova 1811/3, 811 03 Bratislava 
18. Kupčová Katarína, Krmanová 5, 811 03 Bratislava 
19. Kupčo Martin, Krmanová 5, 811 03 Bratislava 
20. Kupčo Marek, Krmanová 5, 811 03 Bratislava 
21. Kupčo Ján, Koprivnická 9/B, 841 01 Bratislava 
22. Pisklová Renáta, Polereckého 9, 851 04 Bratislava 
23. Pisklová Zlatica, Fándlyho 4, 811 03 Bratislava 
24. Ing. Szabo Ľudovít, Krmanova 1, 811 03 Bratislava 
25. Alena Szabová, Krmanova 1, 811 03 Bratislava 
26. Ing. arch. Peter Matúšek, Zámocká 925/5 , 901 O 1 Malacky - projektant 

-PO: 
27. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 


