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

Čís lo záznamu: 8227/42532/2018/STA/Gal/G-63 v Bratislave, dňa 3.10.20 18 

ROZHODNUTIE 

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 ods. 2 písm.i) zákona č. 377/1990 
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďa lej 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 plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 
zákona č. 5011976 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 celky v znení neskorších predpisov, v zmysle § 46 a§ 
47 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste, 

v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona preskúmal žiadosť o stavebné povolenie, ktorú 
podali vlastníci bytov a nebytových priestorov podľa listu vlastníctva č.5111 v bytovom dome na ul. 
Slávičie údolie č.22 a 24 v Bratislave v zastúpení Ing. Angelikou Molnárovou, Bieloruská 4, 821 06 
Bratislava (ďalej len „stavebníci"), 

a na základe tohto preskúmania podľa § 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 1 O vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona 

povoľuje 

stavebníkom zmenu dokončenej stavby : „Vybudovanie osobných výťahov v BD na ulici Slávičie údolie 
22 a 24 v Bratislave", súp. č. 1575 a 1576, na pozemkoch reg. „C" KN pare. č. 2386/4 a 2386/2 k.ú. Staré 
Mesto (ďalej len „stavba"), podľa projektovej dokumentácie vypracovanej ARCH TRADE s.r.o., 
Priehradná 14, 036 01 Martin, zodpovedný projektant Ing. arch. Tomáš Korím, autorizovaný architekt, reg. 
č. 2151 AA, v júni 2018. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky : 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú 

vypracovala spoločnosť ARCH TRADE s. r.o., Priehradná 14, 036 01 Martin, zodpovedný projektant 
Ing. arch. Tomáš Korim, autorizovaný architekt, reg. č. 2151 AA, v júni 2018, ktorá je súčasťou tohto 
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu. 

2. Zmena dokončenej stavby pozostáva z vstavby výťahov do uvedených objektov. Objekty majú 5.NP 
a prestrešené sú plochými strechami. Vybudovanie výťahov bude ako oceľová konštrukcia s opláštením 
z bezpečnostného zasklenia, ktorá bude umiestnená vo vnútornej časti bytových domov a to 
v spo ločných častiach v priestoroch schodiskových zrkadiel. 

3. Stavba nie je členená na stavebné objekty. 
4. Súčasťou projektovej dokumentácie stavby sú: 

Architektúra a stavebná časť 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 



Statika 
Elektrotechnika 

2 

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti 
5. Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, v 

prípade, že stavebník nemôže do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou 
žiadosťou a s uvedením dôvodov požiadať o jej predÍženie. 

6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky (oprávnenou osobou na vykonávanie stavebných prác) a 
vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávané oprávnenou osobou - stavbyvedúcim(§ 45 ods. 3, § 
46a stavebného zákona). Dodávateľom stavby bude firma LB výťahy, s.r.o, Uhrova 3, 83 1 O 1 Bratislava 
v zastúpení Ľubomíra Blažíčka. 

7. Stavebník oznámi začatie stavby stavebnému úradu(§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona). 
8. Stavebník počas celej doby výstavby (do vydania kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutia jeho 

právoplatnosti) stavbu označí výrazným štítkom "Stavba povolená" s uvedením údajov: názov stavby, 
meno a priezvisko, sídlo stavebníka, číslo stavebného povolenia s dátumom nadobudnutia jeho 
právoplatnosti, meno a priezvisko projektanta stavby, meno zhotoviteľa stavby (názov a sídlo), dátum 
dokončenia stavby. 

9. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas realizácie predmetnej zmeny stavby čo najmenej rušil 
užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno 
zabrániť, po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu. 

1 O. Na stavenisku je stavebník povinný mať po celý čas realizácie projektovú dokumentáciu stavby overenú 
stavebným úradom v stavebnom konaní potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho 
stavebného dohľadu (§ 43i stavebného zákona) a stavbyvedúci je povinný v iesť stavebný denník o 
stavebných prácach (§ 46d stavebného zákona), stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné 
práce a iné činnosti na stavenisku a stavbe, sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby a zodpovedá 
za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu(§ 45 ods. 3 stavebného zákona). 

11. Za realizovateľnosť projektu zodpove<lá prujeklanl (§ 46 stavebného zákona). 
12. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavebných a montážnych prác zabezpeč iť dodržiavanie 

platných a účinných bezpečnostných a technologických predpisov týkajúcich sa zaistenia bezpečnosti 
práce a technických zariadení, obzv lášť týkajúcich sa prác vo výškach, požiadaviek na lešenie a jeho 
používanie, používanie osobných ochranných prostriedkov proti pádu, ... (najmä Vyhl. MPSVR SR č. 
147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov - upravujúcou podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení nesk. predpisov, zákona NR SR č. 

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorš ích predpisov, a ďalšie .... vrátane 
ustanovení platných STN, EN) a dbať o ochranu osôb na stavenisku. 

13. Stavebník je povinný na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky a materiály, ktoré sú 
vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel v súlade s platnou legislatívou, upravujúcou uvádzanie 
výrobkov na trh (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 305/201 1 z 9. marca 
201 1, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, Zákon 
NR SR č. 133/20 13 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vyhláška MDVRR SR č. 
162/20 13, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania 
parametrov, ... ). Stavebník ku kolaudácii stavby predloží doklady o použitých a zabudovaných 
stavebných výrobkoch. 

14. Stavebník je povinný stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na 
výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na 
uskutočňovanie stavieb podľa §§ 48 až 53 stavebného zákona a v súlade s príslušnými techn ickými 
normami, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými. 

15. Ak sa uskutočňuje zmena existujúcej stavby, ktorá je zároveň užívaná, nesmie dôjsť uskutočifovaním 

stavby k zásahu do užívanej časti stavby takým spôsobom, že prestane spÍňať základné požiadavky na 
stavby podľa osobitného predpisu (§ 43d stavebného zákona). 
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16. Stavebník je povinný stavebné práce uskutočňovať tak, aby neprimerane neobmedzovali ostatných 
účastníkov konania (vlastníkov bytov a nebytových priestorov) v užívaní ich bytov a nebytových 
priestorov. 

17. Prípadné nároky zo škody spôsobenej stavebnou činnosťou na susedných alebo výstavbou dotknutých 
nehnuteľnostiach regulujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník, v znení 
neskorších predpisov. 

18. Stavebník je povinný uskutočňovať stavbu v súlade s platnými a účinnými všeobecnými záväznými 
nariadeniami mestskej časti Bratislava Staré Mesto (VZN), predovšetkým VZN č.8/2017 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, sypký materiál musí byť umiestnený 
vo vhodnej nádobe a lebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a 
verejnej kanalizácie (napr. odplavením, naviatím vetrom). 

19. V zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, je 
stavebník povinný počas realizácie stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a 
verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej 
premávky. Toto rozhodnutie nenahrádza povolen ie na zvláštne užívanie komunikácií, ktoré v prípade 
potreby vydá príslušný cestný správny orgán a v prípade zaujatia verejného priestranstva stavebník 
zabezpečí povolenie príslušného orgánu samosprávy. 

20. Stavebník bude mať stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktorým má vlastnícke alebo iné právo. 
21. Stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie 

technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) - v súlade so 
zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou 
Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí v znení neskorších predpisov. 

22. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov 
účastníkov konania(§ 70 slavebn6hu zákona). 

23. Vyprodukovaný odpad v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je stavebník povinný odovzdať 
oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke a lebo vo vhodnom 
zariadení v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Ku kolaudácii stavebník predloží doklady o naložení s vybúranými 
hmotami. 

24. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať, len ak na žiadosť 

stavebníka stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie (§ 76 ods. l stavebného zákona), ktoré 
nadobudne právoplatnosť. Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej 
dokumentácie overenej v stavebnom konaní (v sú lade s § 11 ods.3 vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona), možno 
zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej 
projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní. 

25. Na stavbe môže byť vykonaný štátny stavebný dohľad povereným zamestnancom stavebného úradu 
v súlade s § 98 v nadväznosti na § 134 stavebného zákona. Stavebník, oprávnená fyzická osoba, č i 

právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho 
stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do jej 
dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu(§ 100 písm. a) stavebného zákona). 

26. Stavebník je povinný splniť podmienky uplatnené dotknutými orgánmi a organ izáciami: 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia - stanovisko orgánu odpadového hospodárstva, č.: OÚ
BA-OSZP3-2018/78395/HEL/I zo dňa 15.8.2018: 
zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim účinkom, 

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho 
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o prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na 
prípravu na opätovné použitie inému, 

o recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu 
na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

o zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné a lebo účelné zabezpeč iť jeho 
recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

o zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpeč iť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie, 

odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom 

liste odpadu v súlade s §2 Vyhlášky MŽP SR č. 366/20 15 Z.z. o evidenčnej povinnosti 
a ohlasovacej povinnost i, 
ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa §3 vyhlášky MŽP SR č. 366/20 15 Z.z„ na tlačive 
uvedenom v prílohe č.2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg 
nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov, ohlásenie o vzniku 
odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka Okresnému úradu, ako príslušnému 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka. 
Pôvodcovi stavebných demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku 
( tj. v mieste stavby ) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), 
následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého 
orgánu podľa §99 ods. 1 písm b.) bodu č.5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je 
potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby ( t.j. vážne lístky 
o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa vyjadrenia, príjmové 
doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad 
nebude považovaný za relevantný. Na požiadan ie musí byť predložený orig inál uve<lt:ných 
dokladov. 

Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č.2383/ 1/2018 zo dňa 
17.7.2018: 

Elektroinštalácia - v ďalšej etape dop lniť aj napojenie hlavnej svorky vyrovnania pospájania „HUS" 
na uzemnenie objektu podľa čl. 542, čl. 542.4.1 STN 33 2000-5-54:2012.EZ/ 
Výťah musí plne zodpovedať požiadavkám STN EN 81-20:2015 a STN EN 81 -28:2004./ZZ/ 

- Výťah určený pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musí plne 
zodpovedať požiadavkám vyhl. č.532/2002 Z.z. (stavby už ívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu)./ZZ/ 
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb 
a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu 
ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

- Technické zariadenie - výťah je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č.235/2015 Z.z„ Pri 
uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu. 

V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou 
nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právop latnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených 
prípadoch neurči l na začatie stavby dlhšiu lehotu. 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 

(§ 52 správneho poriadku). 

Námietky účastníkov konania nebo li v konaní vznesené. 



5 

ODÔVODNENIE 

Žiadatelia: vlastníci bytov a nebytových priestorov podľa listu vlastníctva č.5111 v bytovom dome 
na ul. Slávičie údolie č.22 a 24 v Bratislave v zastúpení Ing. Angelikou Molnárovou, Bieloruská 4, 821 06 
Bratislava, podali d11a 4.7 .2018 na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu 
dokončenej stavby - „Vybudovanie osobných výťahov v BD na ulici Slávičie údolie 22 a 24 
v Bratislave", súp. č. 1575 a 1576, na pozemkoch reg. „C'' KN pare. č. 2386/4 a 2386/2 k.ú. Staré Mesto. 
Uvedeným dňom bolo v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov začaté konanie. 

Stavebný úrad v zmysle § 59 stavebného zákona určil primerane účastníkov stavebného konania. 
Stavebný úrad oznámil listom č. 8227/37559/2018/STA/Gal z 30.8.2018 začatie stavebného konania 

dotknutým orgánom a účastníkom konania (v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a 2 stavebného zákona). 
Stavebný úrad nariadil miestne zisťovanie na deň 2.10.2018, z ktorého bola spísaná zápisnica. Stavebný 
úrad súčasne v oznámení o začatí konania upozornil účastníkov kon·ania a dotknuté orgány, že svoje 
námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak sa na ne neprihliadne. 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 
Navrhovanú stavbu posúdili tieto dotknuté orgány a organizácie, ktoré sa vyjadrili kladne, prípadne s 

pripomienkami, ktoré stavebný úrad zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia: 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia - stanovisko orgánu odpadového hospodárstva, č.: OÚ-BA
OSZP3-2018/78395/HEL/I zo dňa 15.8.2018, 
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-2018/002348-002 zo di1a 
21.9.2018 

Technická inšpekcia, a .s, odborné stanovisko č. 2383/1/2018 zo dňa 17.7.2018 

Stavebnému úradu bola predložená projektová dokumentácia a nasledovné doklady: 
PO vypracovaná ARCH TRADE, s.r.o„ Priehradná 14, 036 01 Ma11in, zodpovedný projektant Ing. 
arch. Tomáš Korim, autorizovaný architekt, reg. č. 2151 AA, v júni 2018, 
doklady potvrdené Okresným úradom - katastrálnym odborom - kópia katastrálnej mapy, výpis 
z listu vlastníctva č. 5111 - čiastočný, Bratislava, k.ú. Staré Mesto 
zápisy o zistení výsledkov z písomného hlasovania, 
zmluva o dielo č. NI 01 0118 zo dňa 25.5.2018 

Stanoviská dotknutých orgánov sú súhlasné, pripomienky stavebný úrad zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov 
požadovaných osobitnými predpismi (stanoviská dotknutých orgánov neboli ani záporné, ani protichodné). 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predložený návrh a žiadosť z hľadísk uvedených v 
§§ 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že 
uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na j ej 
uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Projektová dokumentácia stavby spÍt1a všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v 
priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako 
je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je mozne podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vaj anského nábrežie 



6 

č.3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Tomášikova 46, 83 1 04 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

.~---......,..,~~ 
gr. Radosl~tevčík 

starosta mestskej časti 

Prílohy - overená projektová dokumentácia stavby pre stavebníka 

Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo 
výške 100 € bol uhradený dňa 4. 7.2018 do pokladne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

Overenú projektovú dokumentáciu stavby v stavebnom konaní prevezme stavebník osobne. 

Doručí sa: 
účastníkom konania: 

Verejnou vyhláškou: 
- vlastníkom nehnuteľností - stavieb (bytov a nebytových priestorov) podľa listu vlastníctva č. 51 11 v 

bytovom dome súpisné číslo 1574, 1575 a 1576 na pozemkoch registra „C" pare. č. 2386/5,4 a 2, ul. 
S láv ič ie údolie 20,22 a 24 v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto - stavebník, 

- Ing. Angelika Molnárová, Bieloruská 4, 821 06 Bratislava- splnomocnený zastupca 
- LB výťahy, s.r.o., Uhrova 3, 831 01 Bratislava 
- ARCH TRADE, s.r.o„ Priehradná 14, 03608 Martin - projektant 

dotknutým orgánom (doručenka): 
- Has ičský a záchranný útvar hl.m. SR Bratislavy, Radlinského 6 , 811 07 Bratislava 1, 
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP-

odpady 

na vedomie: 
- Ing. Angelika Molnárová, Bieloruská 4, 821 06 Bratislava 
- LB výťahy, s.r.o., Uhrova 3, 83 1 O 1 Bratislava 
- ARCH TRADE, s.r.o., Priehradná 14, 03608 Martin - projektant 


