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8895/41019/2018/STA/Kno 

Vec Oznámenie o začatí kolaudačného konania 

Nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

Navrhovateľ, zastupujúc v konaní vlastníka priestoru, dňa 18. 12 .201 7 podal návrh na 

vydanie užívacieho povolenia pre dokončenú časť stavby. Dňom podania žiadosti sa začalo 

kolaudačné konanie v predmetnej veci. 

Stavba: Bytový dom Landererova 6-8, 

časť stavby: Landererova 8, nebytový priestor č. 4-R15 na prízemí ( 1. nadzemnom podlaží) 

miesto: Landererova ulica, stavba na pozemku pare. reg.C KN č. 9134/169, 9134/1 70, 

9134/ 171 v k. ú. Staré Mesto, 

vlastník: Panorama byty, a.s., Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava, 

navrhovateľ: HEPPiApple east s.r.o., so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice. 

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

č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 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 územné pl4novanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 

stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na§ 2 písm.e) zákona č. 416/200 1 

Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 

v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje 

účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a súčasne 

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 23.10.2018 

o 10:00 hodine, so stretnutím pozvaných pred predmetným priestorom na nádvorí komplexu 

Panorama City na mieste vyznačenom na priloženej s ituácii . 

Stavebné povolenie vydal tunajší úrad pod č. 9788/48111 /2015 /STA/ Kno zo dňa 18.11.20 15 

a právoplatnosť nadobud lo dňa 09.12.2015. V stavebnom povolení bo l priestor povolený ako 

„zariadenie obchodu OP.Rl5 Reštaurácia" . 

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov kolaudačného konania a dotknuté orgány, že námietky 

a stanoviská môžu uplatniť naj neskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§ 80 

ods. 2 stavebného zákona). 

Na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním navrhovateľ podľa § 18 ods.! 

vyh lášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona predloží 

tieto doklady: 
0 Dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby, 
0 doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, 
0 doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z.z. 

o stavebných výrobkoch a § 43f stavebného zákona, 



0 záväzné stanovisko prís lušného orgánu požiarneho dohľadu (Kraj ské riadite ľstvo Has ičského 

a záchranného zboru v Bratislave) o súhlase s projektovým riešením požiarno-techn ického 

zabezpečenia . 

0 záväzné stanovi sko príslušného orgán u odpadového hospodárstva k nakl adan iu s odpadmi zo 

stavebnej či nnosti (OÚ Brati slava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. OHo) 

Upozornenie: 

V zmys le § 17 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") účastníci konania, ich zákonn í zástupcovia 

a opatrovn íc i sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupco m, ktorého s i zvo lia. 

Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. 

Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom a lebo 

plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

Účastník konania a zúčastnená oso ba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie, a klásť pri 

ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke svedkom a znalcom otázky (§ 33 ods.1 správneho 

poriadku). Stavebný úrad dáva v súlade s § 33 ods. 2) správneho poriadku účastníkom konania 

a zúčastneným osobám možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k j eho pod kladom 

k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Účastník konania je povinný navrhnúť na 

podporu svoj ic h tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe(§ 34 ods.3 správneh o poriadku .) 

Do podkladov rozhodnutia môžu ú častníci konania nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť 

v m.č. 227 v priestoroch Miestneho úradu MČ Bratislava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, 

v čase stránkových hodín v pondelok a v stredu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. 

Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriado k) v znení 

neskorš ích predpisov vlastník pozemku , prípadne stavby, ktorá j e predmetom konan ia, je pov inný 

strpieť ohl iadku na mieste stavby a k tomu úče lu ich sprístupniť. 

Tento do kument sa pre veľký počet účastníkov konania doručuje verejnou vyhláškou podľa 

§ 26 ods.2 správneho poriadku. 

Toto oznámenie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 

Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámenia na 

úradnej tabu li po do bu 15 dní vyznačí sa deň vyvesen ia a zvesenia tejto vyh lášky a predloží 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. 

Vyvesené dňa: „„„„„ „ „„ „ „ „ „„„„„„„„„„ Zvesené dňa : „ „ .„„ „„„ .. „ „„. „„ „ .. „ . „„ . „„ „„„„ .. „. 

Peč i atka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuj e vyvesenie a zvese nie oznámenia. 
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Doručí sa: 

1. Verejnou vyhláškou účastníkom konania: 
0 vlastníkom stavby súp. č. 7743 a pozemku pare. reg. C KN č. 9134/1 69, 9134/170 

a 91341171 v k.ú. Staré Mesto (bytový dom Landererova 6-8) 
0 HEPPiApple east s.r.o„ Popradská 66, 040 11 Košice, splnomocnenec vlastníka 

Na vedomie (s pozvaním na miestne zisťovanie s ústnym pojednávaním): 

2. HEPPiApple east s.r.o„ Popradská 66, 040 11 Košice, splnomocnenec vlastníka 

Dotknutým orgánom (doporučene): 

3. Inšpektorát práce Bratislava, Za Kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. SR Bratislava 

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.0.Box 26 

5. . . Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, 

Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

6. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. OHo, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
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