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

Vybavuje : Ing. Miriam Šuleková, kancelária č. 230/11. 
tel. : 02/59246 245 

e-mail : miriam.sulekova@staremesto.sk 
záznam č. : 262213490212018/ST NSul 

OZNÁMENIE 

v Bratislave, 08.08.20 18 

O ZAČATÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA 
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

EuroMart DK s.r.o, Palisády 29/A, 811 06 Bratislava 

v zastúpení spoločnosťou EXPO LINE s.r.o„ Moyzesova 5, 811 05 Bratislava zastúpenú konateľom 

Ing. arch. Karolom Kállayom (ďa lej len „stavebník") dňa 21.12.2017 podal a dňa 22.02.2018, 26.04.2018, 
22.05.2018, 31.05.2018 a 12.07.2018 doplnil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia 
v spojenom konaní na zmenu dokončenej stavby 

„ Bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad, Žižkova 30, Bratislava " 

(ďalej len „stavba") na ul. Žižkova 30 v Bratislave, nehnuteľnosti súpisné č ís lo 1868 na pozemku register "C" 
pare. č. 1697/2 v katastrálnom území Staré Mesto a pozemkoch register "C" pare. č. 169711 , 1697/2, 1697/3 
a 1697/4 v katastrálnom území Staré Mesto a rekonštrukciou elektrického vedenia YN v pôvodnej trase na 
pozemkoch parcely registra "C" pare. č. 22344/7, 22344/2, 1707/4, 1707/13„ 21462/4, 166915, 21462/5, 1669/1, 
1697/4, 21462/6 a 1697/1 v katastrálnom území Staré Mesto. 

Stavba je členená na objekty: 
S0-01 Obytný objekt 

Pôvodný bytový objekt má 1 podzemné podlažie a 3 nadzemné podlažia. Pôvodná garáž je samostatne 
stojaca. Predmetom povoľovania je prestavba a prístavba pôvodných bytových priestorov pre zahraničný 
zastupiteľský úrad, čím sa dosiahne rozšírenie bytových priestorov a zlúčenie funkcie bývania a statickej 
dopravy do jedného celku. 
Navrhovaný objekt má 2. podzemné podlažia, 2 nadzemné podlažia a ustúpené podlažie. Prestrešenie je 
plochou strechou. Byty v celkovom počte 10 bytov sú situované na 1.PP, l.NP, 2.NP a ustúpenom podlaží, na 
2.PP je navrhovaná garáž a kobky. 

Vertikálne je objekt prepojený výťahom a schodiskom. Prípojky vody, kanalizácie a elektriny sú 
jestvujúce. Rekonštrukcia elektrickej prípojky bude v pôvodnej trase. 
S0-02 Garáž 

Z jestvujúcej garáže sa odstráni jej časť, pričom je potrebné zachovať murovanú stenu z východnej strany 
a železobetónovú časť so základovou konštrukciou zo severnej strany, ktorá bude tvoriť časť steny novo 
navrhovaného objektu. 
S0-03 Spevnené plochy 

Spevnené plochy možno rozdeliť medzi asfaltové spevnené plochy slúžiace pre príjazd automobilov do 
podzemnej garáže a betónového chodníka v kombinácií s terénnym schodiskom určených pre peších. 
S0-04 Oplotenie 

Oplotenie pozemku bude na západnej, východnej a severnej strany riešené štvorhranným pletivom osadené 
na oceľových stÍpikoch rozmiestnených s odstupom 2-3m. Na južnej strane bude pozemok ohraničený plotom 
vyhotoveným z oceľových prvkov. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa § 
117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na§ 7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďal ej Jen „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 
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. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
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celky v znení neskorších predpisov, v súlade s § 39a ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 36 ods.!, 
ods.4 a §6 l ods. ], ods.4 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou začatie spojeného územného 
konania o umiestnení stavby so stavebným konaním dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, 
a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na mieste stavby, 

na de1114.09.2018 o 10.00 hodine 
na mieste stavby: Žižkova 30 v Bratislave. 

Stavebný úrad súčasne upozorňuje účastníkov konania, že svoje námietky mozu uplatniť 

najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne(§ 36 ods.] a§ 61 ods.] stavebného zákona). 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené pri prerokovaní územného plánu zóny, sa 
neprihliada (§ 61 ods.! stavebného zákona). V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a .pripomienky 
týkajúce sa umiestňovania stavby, ktoré neboli uplatnené v prvostup11ovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byt'(§ 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 sledovaných záujmov súhlasí(§ 36 ods.3 
a § 61 ods.6 stavebného zákona). 

Upozornenie: 
V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "správny poriadok") účastníc i konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať 
zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právn ická osoba koná prostredníctvom svojich 
orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

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 jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, 
v lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadil. V opačnom prípade 
najneskôr v lehote určenej stavebným úradom(§ 33 ods.2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku) 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu 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.). 

{! . t./7; -
Ing. Mária K'ullmanová 

vedúca oddelenia 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 
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Doručí sa: 

1. verejnou vyhláškou vlastníkom nehnuteľnosti pozemkov a stavieb registra "C" v zmysle rozpisu: 
• pozemky pare. č. 169711 , 1697/2, 1697/3, 1697/4 k.ú. Staré Mesto podľa LV č. 10082 
• nehnuteľnosť súp. č. 1868 na pozemku pare. č. 1697/2 k.ú. Staré Mesto podľa LV č . 10082 
• pozemky pare. č. 22344/4, 22344/2 k.ú. Staré Mesto pod ľa L V č. 8925 
• pozemky pare. č. 170714, 21462/5, 1669/l, 1669/6, 1669/17 k.ú. Staré Mesto podľa L V č. 1656 
• pozemok pare. č. 1707/l 3 k.ú. Staré Mesto pod ľa LV č. 7462 
• pozemok pare. č . 21462/4, 1669/5, 21462/6 k.ú. Staré Mesto, LV k danej nehnuteľnosti nezaložený 
• nehnuteľnosť súp. č. 103312 na pozemku pare. č. 1669/6 k.ú. Staré Mesto podľa L V č. 4204 
• nehnuteľnosť súp. č. 7766 na pozemku pare. č. 1697/17 k.ú. Staré Mesto pod ľa LV č. 9928 
• pozemok pare. č. 1695/2 k.ú. Staré Mesto podľa LV č. 1 O 
• pozemok pare. č. 1696/l k.ú. Staré Mesto podľa LV č . 400 
• pozemok pare. č. 1696/3,8,9 k.ú. Staré Mesto podľa LV č. 2341 
• nehnuteľnosť súp. č. 6319 na pozemku pare. č. 1696/9,8 k.ú. Staré Mesto podľa L V č. 2341 
• pozemok pare. č. 1696/2 k.ú. Staré Mesto podľa LV č . 3141 
• nehnuteľnosť súp. č. 2595 na pozemku pare. č. 1696/2 podľa LV č. 3141 

Dotknuté orgány 
2. Miestny úrad Bratislava Staré Mesto, referát špeciálneho stavebného úradu, TU! 
3. Miestny úrad Bratislava Staré Mesto, referát životného prostredia, TU! 
4. Miestny úrad Bratislava Staré Mesto, odd. majetkové, TU! 
5. Okresný úrad Bratislava, oddelenie ochrany prírody z hľadiska odpadového hospodárstva, Tomášikova 

46, 832 05 Bratislava 3 
6. Okresný úrad Bratislava, oddelenie ochrany prírody z hľadi ska ochrany prírody, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 3 
7. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská ul. č. 8, 820 09 

Bratislava 
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
1 O. TOD SÚD Slovakia s.r.o„ pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 
11. Hlavné mesto SR Bratislava, odd. životného prostredia, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
12. Západoslovenská distribučná a.s„ Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
13. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
14. SPP - distribúcia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 2 
15. Slovak Telekom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

Na vedomie: 
16. stavebník v zastúpení: Ing. arch. Karol Kállay, EXPO LINE, s.r.o„ Moyzesova 5, 811 05 Bratislava 
17. Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom, Primaciálne nám. 1, 814 

99 Bratislava 
18. Židovská náboženská obec, Kozia 18, 814 47 Bratislava 
19. P&PARK, s.r.o„ Plynárenská 2/A, 821 09 Bratislava 
20. Ing. Ján Oparty, Žižkova 30/A, 81 1 02 Bratislava 
21. Ing. Jana Opartá, Žižkova 30/A, 811 02 Bratislava 
22. Anna Dubničková, Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu 44, 811 02 Bratislava 


