
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Vybavuje : Ing. Helena Zubčáková, kanc. č. 204/ll. 
tel. : 02/59 246 291 

e-mail : helena.zubcakova@staremesto.sk 
záznam č. : 3049/47557/2018/DOP/Zub 

OZNÁMENIE 

V Bratislave, 07. l l. 2018 

O POKRAČOVANÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO 
POJEDNÁVANIA A MIESTNEHO ZISŤOVANIA 

Stavebníci: 
Anton Herceg, Suchá ul. č. 4E, 831 01 Bratislava, JUDr. Zuzana Hercegová, Suchá ul. č. 4E, 831 
01 Bratislava, Ing. arch. Roman Hájek, ul. Vincenta Hložníka č. 4, 841 05 Bratislava, JUDr. 
Boris Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 Bratislava a JUDr. Lucia Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 
Bratislava (ďalej len „navrhovatel") v zastúpení spoločnosti B.IN.G, spol. s r. o„ Šamorínska ul. č. 
55A, 821 06 Bratislava, podal dňa 05. 12. 2017 návrh na začatie správneho konania vo veci 
povolenia stavby: 

„Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k 5 RD", vrátane prípojok a areálových 
rozvodov inžinierskych sietí", (ďalej len „stavba"), 
Objekty: 
SO 001 prístupová komunikácia 
SO 002 oporný múr 
SO 106 vnútroareálová komunikácia 

na pozemkoch reg. "C" KN, pare. č. 2408/28, 2416/25, 2416/28, 2410/10, 2416/13, 2408/29, 
2416/26, 2416/2, 2410/9, 2416/27, 2416/24 a 2410/l v k. ú. Staré Mesto v Bratislave. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie 
III., IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len „stavebný úrad") podľa § 3a ods. 4) zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa§ 
120 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 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. 74 písm. b štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v nadväznosti na § 2 písm. 
a) 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 len „stavebný úrad") 

na základe návrhu na povolenie stavby vydal dňa 28. 02. 2018 rozhodnutie č. 

3049/6041/2018/DOP/Zub vo veci, ktoré v konaní o odvolaní zrušil odvolací orgán rozhodnutím č. 
OU-BA-OCDPK2-20!8/064830 zo dňa 27. 07. 2018, právoplatné 20. 08. 2018 a vrátil vec 
tunajšiemu úradu na nové prejednanie a rozhodnutie. 

Stavebný úrad týmto oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom pokračovanie 
stavebného konania. 

Stavebný úrad určuje, že do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia sa 
účastníci konania môžu oboznámiť s podkladmi spisového materiálu a prípadne sa vyjadriť k nim. 

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne 
posúdenie dlhší čas, predÍži 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 (§ 61 ods. 6 stavebného zákona). 



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). 

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

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania 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 7 kalendárnych dní (§ 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho 
poriadku). 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe 
(§ 34 ods. 3 správneho poriadku). 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, úradné dni: Pondelok a streda, 8 - 12; 13 - 17 hod.). 
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- verejnou vyhláškou (má dôsledky doručenia): 
!. B. IN. G, spol. s r. o., Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava 2 
2. ART OF SPACE, s. r. o., Michalská ul. č. 7. 811 01Bratislava1 
3. vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností, pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch: 

Parcely KN-C: 
v k. ú. Bratislava- Staré Mesto, pare. č. 240117, 2408/28, 2416/25, 2416/28, 2410/10, 2416/13, 

2408/29, 2416/26, 2416/2, 2410/9, 2416/27, 2416/24, 2410/1, 2415/2, 2416/30, 2416/1, 2401110, 
240116 a 2401112, · 2465/10, 2464/1, 2464/2,2414/1, 2415/6, 2414/2, 2416/12, 2410/5, 241617, 
2416/3, 2416/29, 2408/1, 2408/32, 2401/8, 2401111, 2401/14, 2401/17, 2401/15, 2408/23, 2408/6, 
2401/50, 2401/49, 2401148, 2401/5, 2401/25, 2401/26, 

Stavby KN-C : 
chata, s. č. 102440, na pare. č. 2464/2 v k. ú. Staré Mesto, (Bartókova ul.), 
dom-iná budova, s. č. 100048, na pare. č. 2416/3 v k. ú. Staré Mesto, kód 20, (Slávičie údolie), 
bytový dom, Bartókova ul. č. 2, s. č. 104705, na pare. č. 240118 v k. ú. Staré Mesto, 
bytový dom, Bartókova ul. č. 4, s. č. 4706, na pare. č. 2401/15 v k. ú. Staré Mesto, 
garáž, s. č. 5512, na pare. č. 2408/6 v k. ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 
garáž, s. č. 6014, na pare. č. 2401/49 v k. ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 
garáž, s. č. 6183, na pare. č. 2401/48 v k. ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 

Parcely KN - E: 
v k. ú. Staré Mesto, pare. č. 2448. 

- dotknutým orgánom: 
4. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie koordinácie dopravných systémov, Primaciálne nám. 

č. 1, 814 99 Bratislava 1 
5. Hlavné mesto SR Bratislava, ORM, Primaciálne nám. č. !, 814 99 Bratislava 1 
6. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, OSK, Primaciálne nám. č. !, 814 99 Bratislava!, 
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7. Miestny úrad mestskej časti Bratislava Staré Mesto, referát ochrany prírody a starostlivosti o 
ŽP, Vajanského nábr. č. 3, 814 21 Bratislava 1 

8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia - štátna vodná správa, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 
Bratislava 3 

9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia - odbor ochrany prírody, Tomášikova ul. č. 46, 
832 05 Bratislava 3 

1 O. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia - odbor odpadového hospodárstva, Tomášikova ul. 
č. 46, 832 05 Bratislava 3 

11. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia - odbor ochrany ovzdušia, Tomášikova ul. č. 46, 
832 05 Bratislava 3 

12. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 
13. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska ul. č. 55, 821 09 Bratislava 

2 
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, so sídlom v Bratislave, 

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 2 
15. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského ul. č. 6, 811 07 

Bratislava 1 
16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. č. 17, 811 04 Bratislava 1 
17. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova ul. č. 19, 851 01Bratislava5 
18. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 

ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1 
19. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, oddelenie prevencie dopravných bariér, Sekulská 

ul. č. 1, 842 50 Bratislava 4 
20. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova ul. č. 8, 831 03 Bratislava 3 
21. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s„ Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 2 
22. Západoslovenská distribučná, a. s„ Čulenova ul. č. 6, 816 4 7 Bratislava 1 
23. SPP - distribúcia, a. s„ Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava 2 
24. Slovak Telekom, a. s„ Bajkalská ul. č. 28, 817 62 Bratislava 1 
25. Siemens, s. r. o„ VO, Stromová ul. č. 9, 837 96 Bratislava 3 
26. ORANGE a. s„ Prievozská ul. č. 6/a, 821 09 Bratislava 2 
27. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o„ Ševčenkova ul. č. 36, 851 01Bratislava5 
28. Bratislavská teplárenská, a. s„ Bajkalská ul. č. 21/A, 829 05 Bratislava 2 
29. Telefonica 02 Slovakia, s. r. o„ Einsteinova ul. č. 24, 851 01Bratislava5 
30. ACS spol. s. r. o„ Ružová dolina č. 10, 821 09 Bratislava 2 
31. Ing. Dušan Daxner, ako splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

domu Bartókova ul. č. 2, Bartókova ul. č. 2, 811 02 Bratislava 1 

- na vedomie: 
32. B.IN.G, spol. s r. o„ Šamorínska ul. č. 55A, 821 06 Bratislava 2 
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