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Vec Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania 

Navrhovateľ doručil dľ1a 03.07.2018 tunaj š iemu úradu žiadosť o stavebné povo lenie na zme

nu dokončenej stavby bytového domu prístavbou balkóna. Dľ1om podania ž iadosti sa začalo podľa 

§ 18 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (staveb

ný zákon) v znení neskorších predpisov spojené územné a stavebné konanie vo vec i povolenia 

zmeny dokončenej stavby podľa predloženej dokumentácie. 

Stavba: Prístavba balkóna bytu č. 6 na 2. nadzemnom podlaží bytového domu, 

miesto: bytový dom na ul. 29. augusta 32B, stavba súp. č. 2281 na pozemku pare. reg. C KN 

č. 8778/1, 8779 a 8781/I v k.ú. Staré Mesto, 

stavebník: Ing. Ľubica Borš, trvale bytom Dunajská 5, 811 08 Bratislava 

Ing. Vieros lav Borš, trvale bytom Švermova 2 1, 974 01 Banská Bystrica, 

druh stavby: zmena dokončenej stavby stavebným i úpravami, pri ktorých sa mení vonkajšie pôdo

rysné ohraničenie stavby. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 11 7 staveb

ného zákona, v nad väznosti na§ 7a ods. 2 písm. i) zákona č . 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slo

venskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a č l. 67 štatútu hlavného mesta Bratisla

vy, 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 stavebného zákona, v nadväznosti na § 2 

písm.e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na ob

ce a na vyšš ie územné ce lky v znení neskorších predp isov (ďalej iba „stavebný úrad") po doplnení 

dokumentácie konania v súlade s § 39a ods. 4 stavebného zákona v nadväznost i na § 36 ods. ! a 6 1 

ods. l stavebného zákona dotknutým orgánom a známym účastníkom konania oznamuje začatie 

spojeného územného a stavebného konania. 

Podľa § 39a ods. 4 stavebný úrad spoji l územ né konanie o umiestnení stavby so stavebným 

konaním, nakoľko predmetom konania je jed nod uchá stavba a pod mienky umiestnenia jednoznačné 

vzhľadom na pomery v území. 

Stavebný úrad upúšťa od miestneho zi sťovania a ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 2 

a § 61 ods. 2 stavebného zákona vzhľadom na to, že pre územie spracovaná územnoplánovac ia 

dokumentácia, na základe ktorej možno posú diť návrh na umiestnenie stavby, pomery staveniska 

sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúden ie navrhovanej stavby. 

Súčasne úrad určuj e účastníkom konania lehotu 15 dní odo dľ1a doručenia tohto oznámenia 

verejnou vyhláškou na podávan ie nám ietok a upozorľ1uje účastníkov konania, že na neskoršie po-



dané námietky sa neprihliadne (§ 36 ods. I a § 61 ods.1 stavebného zákona). V odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky týkajúce sa umiestňovania stavby, ktoré nebol i uplatne

né v prvo stupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods.S stavebného 

zákona). 

V rovnakej lehote ako účastníci konania oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány 

a organizácie. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predÍ

ž i stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, v určenej alebo 

predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 36 ods.3 a § 61 ods.6 stavebného zákona). 

Pre územie je v platnosti VZN hl. mesta SR Bratis lavy č. 8/2007 z 22. 11.2007, ktorým bo la 

vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Dunajská, v znení následných zmien a doplnkov. 

Záujmové pozemky sú v zmysle uvedenej územnoplánovacej dokumentácie súčasťou regulačného 

bloku č.19/2. Návrh nie je v rozpore so záväznými regulatívmi uvedenej územnoplánovacej doku

mentácie. 

Stavba je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. l 0480 (Dom bytový 

na pozemku pare.reg. C KN č. 8778/1 , /2, 13, 14, 877911 , 8787/ 1-3 v k.ú . Staré Mesto a nachádza sa 

na území Pamiatkovej zóny Centrálna mestská oblasť Bratis lava. 

Navrhovateľ predložil v konaní tieto doklady: 

0 Doklady o vlastníctve bytu , stavby a pozemku; 

0 Splnomocnenie na zastupovanie stavebníkov v konaní; 

0 Súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a ne bytových priestorov bytového domu 

a spoluvlastníkov pozemku pare. reg. C KN č. 8781/2 v k.ú. Staré Mesto podľa§ 14 zákona 

č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových pri estorov v znení neskorších predpisov so 

zásahmi do spoločnej časti (obvodovej steny) domu; 

0 Stavebno-technické výkresy úpravy okna v obvodovej stene domu na dverný otvor 

a konštrukcie navrhovaného balkóna a statické posúdenie úprav; 

0 Svetlotechnické posúdenie navrhovanej úpravy z hľadiska účinkov na obytné miestnosti 

v okolí (3S-PROJEKT, s.r.o„ Boldog 145, 925 26 Boldog, Ing. Zsolt Straňák , ASI, 

07.09.2018); 

0 Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-20 18/14711-

2/56644/MAL zo 16.07.2018 o prípustnosti zhotovenia stavebnej úpravy - zhotovením bal

kóna a súvisiacou úpravou okenného otvoru v obvodovej stene domu na dverný otvor. 

0 Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava z hľadiska nakladania odpadmi zo stavebnej činnosti 

č . OÚ-BA-OSZP3-2018/ 62885/HEL/I zo dňa 18.06.2018. 

Upozornenie: 

Účastníc i konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom 

alebo iným zástupco m, ktorého si zvolia. Právnická osoba ko ná prostredníctvom svoj ich orgánov 

alebo prostredníctvom svojho zástupcu . Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písom

ným plnomocenstvom a lebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisn ice(§ 17 správneho poriadku). 

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

svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohl iadke (§ 33 ods. l správneho po

riadku). Stavebný úrad týmto dáva podľa § 33 ods .2 správneho poriadku všetkým účastníkom ko-
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nania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa mohli pred vyda ním rozhodnutia vyj adriť k jeho 

podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie. 

Účastník konania je pov inný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe 

(§ 34 ods. 3 správneho poriadku). 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť v pri estoroch 

Miestne ho úradu MČ Bratislava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, v m. č . 227, v ponde lok 

a v stredu v čase stránkových 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 vyhláško u v zmys

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

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

Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverej není tohto oznámenia na úrad

nej tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží 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 . 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou : 

0 Vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti - stavby súp. č . 2281 a pozemku pare . reg . C KN č . 

877811 , 8779 a 8781 /1 v k .ú. Staré Mesto, (bytový dom na ul. 29. augusta 328 s pozemkom) 

0 Advokátska ka ncelária Prachová & Partners, s. r. o „ Miletičova 2 1, 821 08 Bratis lava 

0 Mgr. Art. Rudolf Látečka, Záhradnícka 6, 811 08 Bratis lava, projektant 

Dotknutým orgánom (doporučene) : 

2. Kraj ský pamiatkový úrad Bratis lava, Leškova 17, 8 11 04 Bratislav a 

Na vedomie: 

3. Advokátska kance lária Prachová & Partners, s. r. o„ Miletičova 2 1, 82 1 08 Bratis lava 

4. Mgr. Art. Rudolf Látečka, Záhradnícka 6, 811 08 Bratis lava, projekta nt 
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