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

Podľa rozdeľovníka 

Naša značka 
9478/45949/2018/ST A/Kil 

Vybavuje/W /@ 
Ing. Kilianová / 0259246228 / 
lucia.kilianova@staremesto.sk 

Bratislava 
24.10.2018 

Vec: „Rekonštrukcia podkrovia", 4 - 5 NP, byt č. 10, v bytovom dome súp. č. 608, na pozemku 
register "C" parcelné číslo 736, v katastrálnom území Staré Mesto, Kozia ulica č. 19 v Bratislave -
prerušenie stavebného konania 

Listom č. 9478/41566/2018/STA/Kil zo dňa 26.09.2018 oznámíl stavebný úrad začatie stavebného 
konania na 

stavbu: 

stavebník: 

miesto stavby: 

druh stavby: 

účel: 

„Rekonštrukcia podkrovia", 4 - 5 NP, byt č. 10 (ďalej len „stavba") 

Bruthans Viktor a Mária Bruthansová, obaja bytom Vansovej 4, 811 03 
Bratislava 
Kozia ulica č. 19 v Bratislave, 
v bytovom dome súp. č. 608, na pozemku register "C" parcelné číslo 736, 
v katastrálnom území Staré Mesto 
zmena dokončenej stavby 
bývanie - 1 bytová jednotka 

Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 
23.10.2018. Zároveň ich upozornil na možnosť uplatnenia námietok. 

Dňa 17.10.2018 nahliadal do spisového materiálu účastníkkonania Ing. Peter Skýpala, Kozia 19, 811 
03 Bratislava a bola mu poskytnutá fotokópia časti statického posúdenia. 

V stanovenej lehote, listami zo dňa 17.10.2018 a 22.10.2018, podali svoje námietky účastníci konania 
Skýpala Robert, Kozia 608/19, 811 03 Bratislava a Skýpala Peter, Ing., Geologická 10750/26, 821 06 
Bratislava, v ktorých sa okrem iného uvádza, cit.: 

„Dovoľujem si Vás požiadať o zaslanie Statického posúdenia strešnej konštrukcie BD (Súčasť PD pre 
Stavebné povolenie) na overenie u nezávislého statika. 

Z technického hľadiska ide o návrh terasy o rozmeroch 3,4 x 2, 7 m, v strednej miestnosti bytu. Neviem 
prečo účelové je v celej PD označenie balkón, keď ide zo stavebného hľadiska jednoznačne o terasu. 
Dovoľujem si Vás požiadať o Revíziu PD pre Stavebné povolenie - posúdenie časť Stavebné riešenie 
a ZTI aj s teplotechnickým posudkom pre uvedený objekt. " 

Stavebný úrad uvádza, že v rámci vyššie uvedeného oznámenia o začatí stavebného konania boli 
účastníci konania poučení o možnosti pripomienkovať resp. namietať voči navrhovanej stavbe. 
Zároveň majú právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom 
pojednávaní a miestnej ohliadke (§ 33 ods.1 správneho poriadku), ak ich stavebný úrad nariadil. 
V opačnom prípade najneskôr v lehote určenej stavebným úradom(§ 33 ods.2 v nadväznosti na § 27 
správneho poriadku). Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svoj ich tvrdení dôkazy, ktoré 
sú mu známe(§ 34 ods.3 správneho poriadku). Stavebný úrad nie je oprávnený poskytovať (zasielať) 
časti projektovej dokumentácie účastníkom konania, nakoľko táto je chránená autorským zákonom. 
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Na základe vyššie uvedených vznesených námietok - požiadaviek stavebný úrad 

vyzýva 

účastníkov konania: Skýpala Robert, Kozia 608/19, 811 03 Bratislava a Skýpala Peter, Ing., 
Geologická 10750/26, 821 06 Bratislava na predloženie statického posúdenia, vypracovaného nimi 
vybraným autorizovaným subjektom. Na predloženie uvedeného statického posúdenia stavebný úrad 
poskytuje účastníčkam konania lehotu 15 dní od prevzatia rozhodnutia o prerušení konania. 

Súčasne stavebný úrad vyzýva stavebníkov Bruthans Viktor a Mária Bruthansová, obaja bytom 
Vansovej 4, 811 03 Bratislava na doplnenie projektovej dokumentácie energetické posúdenie stavby 
vypracované autorizovaným subjektom. Na predloženie požadovaného doplnenia stavebný úrad 
stanovuje stavebníkom lehotu 15 dní od prevzatia tohto rozhodnutia. 

Na základe vznesených námietok Mestská časť Bratislava Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad I. 
stupňa, podľa § 117 zákona č. 50/ 1976 Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a podľa § 
29 odst. 1 zák. č. 71 /1967 Z. z. o správnom konaní / ďalej len správny poriadok / 

rozhodla 

takto: 

Konanie vo veci vydania rozhodnutia na stavbu : „Rekonštrukcia podkrovia", 4 - 5 NP, byt č. 10, 
v bytovom dome súp. č. 608, na pozemku register "C" parcelné číslo 736, v katastrálnom území Staré 
Mesto, Kozia ulica č. 19 v Bratislave, stavebníkov: Bruthans Viktor a Mária Bruthansová, obaja 
bytom V ansovej 4, 811 03 Bratislava 

prerušuje 

na dobu - 15 dní od prevzatia tohto rozhodnutia všetkými účastníkmi konania. 

V súlade s § 29 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny puria<luk) v znerú neskorších 
predpisov d ô v o d o m prerušenia konania vo veci vydania rozhodnutia na stavbu : „Rekonštrukcia 
podkrovia", 4 - 5 NP, byt č. 10, v bytovom dome súp. č. 608, na pozemku register "C" parcelné číslo 

736, v katastrálnom území Staré Mesto, Kozia ulica č. 19 v Bratislave, stavebníkov: Bruthans Viktor 
a Mária Bruthansová, obaja bytom Vansovej 4, 811 03 Bratislava, je povinnosť stavebného úradu 
vychádzať pri vydávaní rozhodnutia z riadne zisteného skutkového stavu. 

Poučenie 

Podľa § 29 ods.3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa 
nemožno odvolať. 

Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Občianskeho 
súdneho poriadku. 
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Mgr. Radoslav Števčík 
starosta mestskej časti 

v .z. In anová 
vedúca oddelenia územné o rozhodovania 

a stavebného oriadku 



Doručí sa: 
Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona 

v nadväznosti na § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení 
neskorších predpisov. 

§ 61 ods.4 stavebného zákona - pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri 
zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí 
účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho 
zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty 
určenej podľa odseku 3. §-u 61 stavebného zákona. 

§ 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku - doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v 
prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný 
zákon. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje 
písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na 
dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 

Miestom obvyklým je úradná tabuľa na internetovej stránke: www.staremesto.sk 

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie 
dňa doručenia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie 
stanovenej lehoty zverejnenia. 

Doručí sa: 
- účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 

1. Bruthans Viktor, Vansovej 4, 811 03 Bratislava 
2. Mária Bruthansová, Vansovcj 4, 811 03 Bratislava 
3. ARCHHOLIKS s.r.o„ Mgr. art. Georg Bliznakov, Fedinova 18, 851 01 Bratislava - projektant 
4. vlastníkom nehnuteľností (pozemku a stavby) v rozsahu: 

Parcely registra „C'' v k.ú. Staré Mesto: 
736 - list vlastníctva č. 8095 

Stavby v k.ú. Staré Mesto: 
bytový dom_súp.č. 608 - list vlastníctva č. 8095 (Kozia 19) 

Na vedomie: 
1. Bruthans Viktor, Vansovej 4, 81 1 03 Bratislava 
2. Mária Bruthansová, Vansovej 4, 811 03 Bratislava 
3. Rafaj Milan Ing„ Kozia 608/19, 811 03 Bratislava 
4 . Skýpala Robert, Kozia 608/19, 811 03 Bratislava 
5. Skýpala Peter, Ing„ Geologická 10750/26, Bratislava, PSČ 821 06, SR 
6. Bóna Ondrej, Ing„ Kozia 608/19, 811 03 Bratislava 
7. Bónová Lenka, Ing„ Kozia 608/19, 811 03 Bratislava 
8. Chrappová Iveta, Studienka 636, 908 75 Studienka 
9. Teofil Chrappa, Studienka 636, 908 75 Studienka 
10. Vojtko Marián, Kozia 608/19, 811 03 Bratislava 
11. Lýgia Vojtková, Kozia 608/19, 811 03 Bratislava 
12. Hodek Matej, Majoránová 26, 821 07 Bratislava 
13. Veronika Hodeková, Majoránová 26, 821 07 Bratislava 
14. Luther Daniel, CSc„ Kozia 608/19, 811 03 Bratislava 
15. Homola Michal, Kozia 608/19, 811 03 Bratislava 
16. Homolová Paulína, Kozia 608/ 19, 811 03 Bratislava 
17. Draxler Pavol, Fedákova 26, 841 02 Bratislava 
18. Tovalovich lana, Solidamosti 14-1467, Petrohrad, Rusko 
19. Milier Andrew James, Mount Pleasant 9, Guildford, Anglicko 
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20. Vykysalá Juraj , Kozia 608/19, 8 11 03 Bratislava 
21. Zuzana Vykysalá, Kozia 608/ 19, 811 03 Bratislava 
22. ARCHHOLIKS s.r.o., Mgr. art. Georg Bliznakov, Fedinova 18, 851 O l Bratislava - projektant 

- dotknutým orgánom: 
23. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 

ŽP, 
odpadové hospodárstvo, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 

24. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
25. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
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