
Vybavuje : 
tel.: 

e-mail: 
záznam č.: 

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

Ing.arch. A. Knoppová, m.č. 227 
02/59 246 344 

Bratislava 18.10.2018 

al ena. knoppova@staremesto.sk 
8896/44999/2018/ST A/Kno 

Vec Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní a kolaudácii časti stavby 

Nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

Vlastník časti stavby, ktorého v konaní zastupuje Ing. Róbert Raninec, 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. 1-R13 na prízemí ( 1. nadzemnom podlaží) 

miesto : Landererova ulica, stavba na pozemku pare. reg.C KN č. 9134/169, 9134/170, 

9134/171 v k.ú. Staré Mesto, 

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

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

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 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 čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § l písm . c) zákona č. 608/2003 Z.z. 

o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 

stavebného zákona, 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 súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje 
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o kolaudácii a zmene v užívaní 

časti stavby, a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 
20.11.2018 o 10:00 hodine, so stretnutím pozvaných pred predmetným priestorom v parteri 

budovy na Landererovej ulici č. 6-8. 

Zmena spôsobu užívania spočíva v spojení skolaudovanej predajne YEME City (OP.R9) so 

susedným priestorom OP.Rl3 odstránením nenosnej deliacej konštrukcie. 

Užívanie stavby povolil tunajší úrad rozhodnutím č. 9788/48111/2015/STA/Kno zo dňa 

18.11.2015, právoplatným dňa 09.12.2015. Priestor označený v dokumentácii pre stavebné 

povolenie „zariadenie obchodu OP.R 13 Lekáreň" bol z tejto kolaudácie vyňatý na návrh 

stavebníka. 

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

môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§ 80 ods. 2 

stavebného zákona). 

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

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

tieto doklady: 
0 Písomné splnomocnenie vlastníkom časti stavby a stavebníkom na zastupovanie v konaní na 

stavebnom úrade, 
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 (Krajské riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru v Bratislave) o sú hlase s projektovým riešením požiarno-technického 

zabezpečenia. 

0 záväzné stanovisko príslušného orgánu odpadového hospodárstva k nakladaniu s odpadmi zo 

stavebnej činnosti (OÚ Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. OHo) 

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 orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu . 

Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo 

plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

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

ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke svedkom a znalcom otázky (§ 33 ods.! 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 jeho podkladom 

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

podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe(§ 34 ods.3 správneho poriadku.) 

Do podkladov rozhodnutia môžu účastníci 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 poriadok) v znení 

neskorších predpisov vlastník pozemku, prípadne stavby, ktorá je predmetom konania, je povinný 

strpieť ohliadku na mieste stavby a k tomu účelu ich sprístupniť. 

Tento dokument 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 tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a pred loží sa do 
spisu 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: ............................................. ........... . 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 
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Doručí sa: 

1. Verejnou vyhláškou účastníkom konania: 

a vlastníkom stavby súp. č. 7743 a pozemku pare. reg. C KN č. 9134/169, 9134/170 

a 9134/171 v k.ú. Staré Mesto (bytový dom Landererova 6-8) 
0 Ing. Róbert Raninec, Kremeľská 63, 841 1 O Bratislava, splnomocnenec stavebníka 

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

2. Ing. Róbert Raninec, Kremeľská 63, 841 1 O Bratislava, splnomocnenec stavebníka 

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 .O.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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