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tel. : 02/59246-283 
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OZNÁMENIE O POKRAČOVANÍ KONANIA 
O DODATOČNOM POVOLENÍ A KOLAUDÁCII ST A VBY 

v Bratislave, 13.08.2018 

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA S MIESTNYM ZISŤOVANÍM 

Zuzana Kucerová, Brnianska 27, 811 04 Bratislava (ďa lej len „vlastníčka") požiadala o dodatočné 
povolenie a užívacie povolenie garáže na dobu trvalú pod názvom stavby: 

„Brnianska 27 - Jaseňová - dvojgaráž na pozemkoch pare. č. 4840/32 a 4840/33 k. ú. Staré Mesto" 
(ďa lej len „stavba") 

ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4079 k. ú. Staré Mesto, označená je (t. č. neplatnými) súp. č. 1520 a 152 1 
a prístupná je z Brnianskej ulice cez ulicu Jaseňovú. 

Predloženú projektovú dokumentáciu garáže pre dva osobné automobi ly vypracoval Ing. Pavol 
Pribylinec, PhD. Vypracovaná je na základe zamerania skutočného stavu dvojgaráže postavenej pravdepodobne 
v roku 1971. Murovaná garáž s dreveným trámovým stropom, s asfa ltovou strešnou krytinou a dvojkrídlovou 
oceľovou vstupnou bránou má rozmery 6,270 m x 5,430 m. Diía 15.02.1989 bolo užívanie 
garáže naposledy predÍžené rozhodnutím Odboru výstavby a územného plánovania Obvodného národného 
výboru Bratislava-! pod. č. 459/89-Mich/F/3 a to na dobu urč i tú, t. j . do O 1.03.1994. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znen í neskorších predpisov v nadväznosti 
na§ 7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov (zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) 
zákona č. 608/2003 Zb. 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 sú lade s ustanoveniami § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona a § 88a stavebného 
zákona v nadväznosti na§ 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov oznamuje pokračovanie konania o dodatočnom povolení a kolaudáci i stavby dotknutým orgánom, 
všetkým známym účastníkom a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

na deň 04.09.2018 (utorok) o 13°0 hod. 
so stretnutím na Jaser'íovej ulici v Bratislave. 

Stavebník predložil doklady podľa § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z„ ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že svoje námietky môžu účastníc i konania uplatniť najneskôr 
pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko 
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. 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 povol'ovanej stavbe, má sa 
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 6 stavebného zákona). 

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Miestnom úrade Bratislava - Staré 
Mesto počas stránkových dní v pondelok a v stredu o 8°0 - 12°0; 13°0 - 17°0 hod. 

územného rozhodovan ia a stavebného poriadku 
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Tento dokument bude z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania - v zmysle § 61 ods. 4 stavebného 
zákona doručený verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu 
(Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava) a zároveň bude 
zverejnené na webovej stránke miestneho úradu - www.staremesto.sk v časti „úradná tabuľa" . Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. 

Doručí sa: 
1. účastníkom konania verejnou vyh láškou: 

Zuzana Kucerová, Brnianska 27, 811 04 Bratislava 
Ing. Pavol Pribylinec, PhD., Popradskej brigády 740/4, 058 O 1 Poprad (projektant) 
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
vlastníci bytov a nebytových priestorov v BD na Brnianskej ulici č. 27, súp. č. 103 717, k. ú. Staré Mesto 
a pozemku registra „C" pare. č. 4840/55 k. ú. Staré Mesto 

vlastníci bytov a nebytových priestorov v BD na Brnianskej ulici č. 25, súp. č. 6975, k. ú. Staré Mesto 
a pozemku registra „C'' pare. č. 4840/15 k. ú. Staré Mesto 

dotknutým orgánom doporučene: 
2. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1 

Na vedomie (nemá právne účinky doručovania): 
3. Zuzana Kucerová, Brnianska 27, 8 11 04 Bratislava 


