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

Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naša značka 
9464/41288/2018/STA/Kil 

Vybavuje/ it /@ Bratislava 
25.09.2018 Ing. Kilianová / 0259246228 / 

lucia .kilianova@staremesto.sk 

VEC: Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania 
spojeného s miestnym zisťovaním 

Navrhovateľ spoločnosť ARTHUR PROPERTY s.r.o., Zámocká 20, 811 01 Bratislava, (ďalej len 
„navrhovatel"'), podal dňa 03.09.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní: 

časti stavby: 

miesto: 

navrhovateľ: 

pôvodný účel: 

nový účel: 

„N ebytovy priestor č. 12-01 ", 1. poschodie bytového domu (ďalej len „stavba") 

Zámocká 10 v Bratislave, stavba súp. č. 6455 na pozemku reg. „C" pare. č. 800/52 
v k.ú. Staré Mesto 
ARTHUR PROPERTY s.r.o. , Zámocká 20, 811 01 Bratislava 

nebytový priestor - realitná kancelária 

nebytový priestor - kaviareň s administratívnym zázemím 

Dňom, keď došlo podanie účastníka konania správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť sa podľa 
§ 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov začalo konanie o zmene v užívaní stavby spojené s kolaudačným konaním. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 11 7 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon") v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste" ) a č l. 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 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 vyšš ie 
územné celky v znen í neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad"), podľa § 80 s použitím § 85 
stavebného zákona, v nadväznosti na§ 18 ods. 3 zákona č.7 111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), 

oznam uje 
začatie konania o zmene v užívaní stavby 

dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom konania a nariaďuje ústne po jednávan ie spojené s miestnym 
zisťovaním 

na deň 26.10.2018 o 11:00 hodine 

so stretnutím: na ulici Zámocká 10 v Bratislave. 

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že námi etky a stanoviská môžu 
uplatniť najneskoršie pri ú stnom pojednávaní, inak sa na ne v súlade s ustanovením § 80 ods. 2 
stavebného zákona neprihliadne . Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší 
čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 
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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 zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať 
zastupovať advokátom a lebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich 
orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovan ie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a k lásť svedkom 
a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke(§ 33 ods. 1 správneho poriadku). 

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konan ia 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 ohliad ke, 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 svoj ich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe(§ 34 ods.3 
správneho poriadku.) 

Účastníci konania môžu n ahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
úradné dni: pondelok a streda, 8 - 12; 13 - 17 hod.). 

Doručí sa: 
- účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 

1. EdiS Slovaki a s.r.o., Zámocká 8, 81 1 O 1 Bratislava 
v zastúpení navrhovateľa ARTHUR PROPERTY s.r.o., Zámocká 20, 811 01 Bratislava 

2. vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a stavieb) v rozsahu: 
Parcely registra „C" v k.ú. Staré Mesto: 

800/52 
Stavby v k.ú. Staré Mesto: 

po lyfunkčný dom súp.č. 6455 (Zámocká 6,8, 1 O v Bratislave) 

- na vedomie: 
1. EdiS Slovakia s.r.o., Zámocká 8, 8 11 O 1 Bratislava 
2. ARTHUR PROPERTY s.r.o„ Zámocká 20, 811 01 Bratislava 

- dotknutým orgánom: 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 
4. Has ičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Staromestská 6, 81 1 03 Bratislava 
5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81 1 04 Bratislava 
6. Inšpektorát práce, Za kasánfou 1, 831 03 Bratislava 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 


