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Bratislava 07 .1 1.2018 

Vec Oznámenie o doplnení dokumentácie spojeného územného a stavebného konania 

Stavebník podal žiadosť o stavebné povolenie pre novostavbu bytového domu. Dňom podania 

žiadosti sa začalo spojené územné a stavebné konanie v predmetnej veci. 

Stavba: Bytový dom s prípojkami inžinierskych sietí 

členená na objekty: S0-01 Bytový dom 

miesto: 

S0-02 Prípojka vody 

S0-03 Prípojka kanalizácie 

S0-04 Prípojka plynu 

S0-05 Prípojka NN 

Nárožie ulíc Dunajskej a Lazaretskej, bytový dom na pozemku pare. reg. C KN 

č. 8809 a prípojky inžinierskych sietí na pozemku pare. reg. C KN č. 21769 a pare. 

reg. E KN č. 21759 v k.ú. Staré Mesto, 

Stavebník: REAL ESTATE FIRM a.s., Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava, IČO 45721921 

druh stavby: novostavba, 

podľa projektovej dokumentácie pre umiestnenie a povolenie stavby (autor Ing. arch. Ilj a Skoček, 

AA, dátum 05/2017). 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 1 17 staveb

ného zákona v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Sloven

skej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a č l. 67 štatútu hl avného mesta Bratislavy, 

v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č . 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, sta

vebný poriado k a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona, 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 (ďalej iba „stavebný úrad") v sú lade s§ 39a 

ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 36 ods. ! a § 61 ods. l stavebného zákona oznamuje 

účastníkom konania, že navrhovateľ na základe námietok účastníkov konania doplnil podanie 

upravenými dokladmi, ktoré budú podkladom pre rozhodnutie. 

Stavebný úrad súčasne určuje lehotu 15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia verejnou 

vyhláškou na nahliadanie do dokumentácie konania a podanie námietok. 

Upozornenie: 

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(§ 17 správneho poriadku). 



Účastn ík konania a zúčastnená osoba má právo n avrhovať dôkazy a ic h doplnenie, a klásť 

svedkom a znal com otázky pri ústnom pojednávaní a mi estnej ohliadke (§ 33 ods. ! správneho po

riadku). 

Stavebný úrad dáva podľa § 33 ods.2 správneho poriadku účastníkom konania a zúčastneným 

osobám možnosť, a by sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu 

ich zistenia, prípadne n avrhnúť dop lnen ie v lehote určenej stavebným úradom. 

Účastník konania j e pov inný navrhnúť na podporu svojich tvrd en í dôkazy, ktoré sú mu známe 

(§ 34 ods. 3 správneho poriadku). 

Do podkladov rozhodnutia možno nahli adnuť a prípadné námietky uplatniť v priestoroch 

Miestneh o úradu MČ Bratis lava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, na stavebnom oddelen í 

v kancelárii referenta uvedeného v záhl aví tohto oznámenia, v ponde lok a v stredu v čase stránko

vých hodín od 8.00 do 12.00 a od 13 .00 do 17.00 hod . 

Tento dokument sa pre veľký počet účastníkov konania doručuje ve rejnou vyhláškou v zmysle 

§ 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 od s.2 správneho poriadku . 

Toto oznámenie musí byť podľa§ 26 správneho pori adku vyvesené na úradnej tabuli Mest

skej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámeni a na úradnej 

tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesen ia tej to vyhlášky a predloží sa do spi su na 

stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyk lým je aj úradná tabuľa 

na internetovej stránke www.staremesto. sk . 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámeni a. 

Doručí sa: 

1. Účastn íkom konania verejnou vyhláškou 
0 Vlastníkom nehnute ľností: 

- pozemku pare. reg. C KN č . 8809 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto (nezastavaný pozemok pre 

navrhovanú stavbu) 

- pozemku pare. reg. C KN č . 8798 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp. č. 2328 na ňom 

(budova na Lazaretskej 15) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 881 O a 8811 v k .ú. Bratis lava - Staré Mesto a stavby súp. 

č. 2400 na ň om (budova na Dunajskej 54) 

str. 2/3 



- pozemku pare. reg. C KN č. 8812/1 a 8812/2 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp. 

č. 2327 na ňom (budova na Dunajskej 52) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8667/18 a 8667/9 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp 

č. 7080 na ňom (polyfunkčná budova na Dunajskej 25) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8797 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp č. 2399 na ňom 

(bytový dom Lazaretská 13 - Dunajská 56) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8759 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp č. 4584 na ňom 

(rodinný dom Dunajská 27) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8808 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp č. 2429 na ňom 

(budova Lazaretská 20) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 21769 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a verejnej komunikácie na 

ňom (Lazaretská ulica) 

- pozemku pare. reg. E č. 21 759 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a verejnej komunikácie na ňom 

(Dunajská ulica) 
0 Ing. arch. Ilja Skoček, AA, Medzierka 2044/9, 811 O 1 Bratislava, projektant 

Na vedomie: 

2. Artplan spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 27, 811 08 Bratislava 

3. REAL EST A TE FIRM a.s., Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava 

4. Ing. arch. Ilja Skoček, AA, Medzierka 2044/9, 811 O 1 Bratislava 

5. Athena, s.r.o., Grosslingová 53, 811 09 Bratislava 

6. MEDIAL, družstvo, Haanova 12/B, 851 04 Bratislava 

7. Consulting Invest, s.r.o ., Dunajská 52, 811 08 Bratislava 

8. V+K INVEST s.r.o., V zárezu 902/4, Praha 5 Jinonice, 158 00 Praha 

Dotknutým orgánom (s doručenkou): 

9. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 

1 O. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

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

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