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

Podľa rozdeľovníka 

Naša značka 
8854/36005/2018/ST A/Kam 

Vybavuje/ir /@ 
Ing.Kamenec / 
0259246239/ 

igor. kamenec@staremesto.sk 

Bratislava 
10.9.2018 

VEC: Oznámenie o začatí územného konania - Palárikova 15 Bytový dom, Bratislava. 

Navrhovateľ: Beck and Pa1tners Internationál, s.r.o., Hradská 85, Bratislava, IČO: 36 714 356, v zastúpení AK 
Jnžiniering, spol. s r. o ., Pri mlyne 12, Bratislava, podal dňa 21.6.2018 a doplnil dňa 1O.7.2018 návrh na vydanie 
územného rozhodnutia na stavbu 

„Palárikova 15 Bytový dom, Bratislava" 

na pozemku pare. č. 7277 v katastrálnom území Staré Mesto (ďalej len „stavba"), vrátane prípojky vody, 
kanalizácie, plynu a prípojky nn na pozemku pare. č . 21701 k. ú. Staré Mesto. 

Opis stavby: 
Predmetom návrhu je novostavba bytového domu s jedným podzemným podlažím, s piatimi nadzemnými 
podlažiami a jedným ustúpeným podlažím. V bytovom dome je navrhnutých desať bytových jednotiek. 
Súčasťou návrhu sú prípojky IS. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 

50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon"),§ 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, čl. 67 Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky (ďalej len „stavebný úrad"), v súlade s ustanovením v súlade s§ 
36 ods. 1 a 4 (veľký počet účastníkov konania) stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania, že dňom podania bolo začaté územné konanie, pričom nariaďuje ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční 

dňa 12.10.2018 o 9,00 hod„ 

so stretnutím na Palárikovej 15 
Účastníci konania a dotknuté orgány sa upozon'lujú podľa ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona, že 

námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Podľa ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona, 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. 

Stavebný úrad zároveň upozon'luje účastníkov konania, podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, že 
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej 
lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 228 počas stránkových hodín 
v dňoch: pondelok a streda 8.00 - 12.00 hod. a 12.30 - 17 .00 hod. 

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

predpisov (ďalej len „správny poriadok") účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať 
zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich 
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orgánov alebo prostredn íctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom a lebo p lnomocenstvom 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. 1 správneho poriadku). 

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohl i 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 
naj neskôr 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.) 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
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1. Beck and Pa11ners Internationál, s. r.o ., Hradská 85, Bratislava 
2. AK lnžiniering, spol. s r. o., Pri m lyne 12, Bratislava 
3. Vlastníkom a spoluvlastn íkom nehnuteľností (pozemku a stavby) pare. č. 7278, 7280/2, 5, 6, 7275, 7271, 

7272, 7274, 7253, 7254/2, 7266 a 2170 1 k. ú. Staré Mesto 

Doručuje sa dotknutým orgánom: 
1. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. l , 8 14 99 Bratislava-OUIC 
2. Has ičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Rad linského 6, 811 07 Bratislava 
3. MV SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17, 811 04 Bratislava 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratislava-odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - OHo 
7. Okresný úrad Bratis lava-odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - OPaK 
8. Okresný úrad Bratislava-odbor starostl ivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - ŠVS 
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
1 O. Západoslovenská d istribučná, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
11. SPP - distribúcia, a.s., M lynské nivy 44/b, 825 11 Bratis lava 
12. Okresný úrad Bratislava-odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, Brati slava 
13. MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratis lava 
14. SZTP, Ševčenkova 19, Bratislava 
15. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, Bratislava 


