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

Č. j. 8722/45882/2018/STA/Kil-K/l 56 V Bratislave 24.10.2018 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (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 § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/J 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej 
časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste rozhodol takto: 

podľa§ 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku 

časti stavby: 

miesto: 

navrhovateľ: 

pôvodný účel: 

nový účel: 

zastavuje konanie 
o zmene v užívaní 

„Nebytový priestor: č. 12-NP6, 12-NP7, 12-NP8", 2 poschodie bytového domu 
(ďalej Jen „stavba") 
Staromestská 6 v Bratislave, stavba súp. č . 596 na pozemku reg. „C" pare. č. 3252/ 1,4 
v k.ú. Staré Mesto 
KALLTGRAM, spol. s r.o„ Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 

nebytový priestor - č. 12-NP6, 12-NP7, 12-NP8 

nebytový priestor - č. 12-NP6, l 2-NP7 

ODÔVODNENIE 

Navrhovateľ spoločnosť KALLIGRAM, spol. s r.o., Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava podal na 
stavebný úrad dňa 04.07.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby: „Nebytový priestor: č. 
12-NP6, l 2-NP7, l 2-NP8", 2 poschodie bytového domu, Staromestská 6 v Bratislave, stavba súp. č. 596 
na pozemku reg. „C" pare. č. 3252/ 1,4 v k. ú. Staré Mesto, z pôvodného účelu užívania: nebytový priestor - č. 

l 2-NP6, 12-NP7, 12-NP8, na nový účel užívania: nebytový priestor - č. l 2-NP6, l 2-NP7. 

Dňom podania žiadosti podľa § 80 s použitím § 85 ods. 1 stavebného zákona bolo začaté kolaudačné 
konanie, ktoré bolo oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. 8722/34890/2018/STA/Kil 
zo dňa 08.08.2018. Týmto listom bol zároveň určený termín ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním. 

Listom zo dňa 19 .10.2018 navrhovateľ vzal späť svoj návrh na začatie konania o zmene účelu užívania 
stavby. Z toho dôvodu stavebný úrad zastavuje konanie o zmene účelu v súlade s§ 30 ods. 1 písm. b) správneho 
poriadku. 

§ 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku: „Správny orgán konanie zastaví, ak ... účastník konania vzal 
svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania alebo ostatní účastníci konania 
súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán". 

Na základe vyšš ie uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
rozhodnutia. 



str. 2 

POUČENIE 

Podľa § 30 ods. 2 zákona č . 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno 
odvol ať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

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

na§ 26 ods.2 zákona č.7 1 / 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: 

• Spoločenstvo vlastníkov Staromestská 6/D, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 
• vlastníkom nehnuteľností (pozemku a stavby) v rozsahu: 

Parcely registra „C" v k.ú. Staré Mesto: 
3252/1 ,4 v k.ú. Staré Mesto 

Stavby v k.ú. Staré Mesto: 
bytový dom súp.č . 596 (Staromestská 6/D v Bratislave) 

- na vedomie: 
1. KALLIGRAM, spol. s r.o., Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 
2 . Klaudia Paličková, Komárňanská 11 5, 947 01 Hurbanovo 
3. Gemeran Daniel, Ing., Prešovská 40, 821 02 Bratislava 
4. Vetrík Miroslav, Mgr„ Gagarinova 2012/21 , Bratislava 821 03 
5. Katarína Vetrík, Mgr., Gagarinova 2012/2 1, Bratislava 821 03 
6. Hudec Štefan, Modra-Harmónia 3660, 900 O 1 Modra 
7. Valová Jana, Pražská 17, 811 04 Bratislava 
8. So lár Ivan, Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 
9. VetLINE, s.r.o., Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 
1 O. Hlavné mesto SR Bratislava- Mest.časť Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
11. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 
12. Kresťanskodemokratické hnutie, Bajkalská 25, 821 O 1 Bratislava 
13. Farnbauer Gábor, RNDr., Šamorínska 7, 900 43 Hamuliakovo 
14. Gabriela Farnbauer, Mgr„ Šamorínska 7, 900 43 Hamuliakovo 



str. 3 

15. CARMEN JNVEST s.r.o., Pribi nova 25, 811 09 Bratislava 
16. lnterconsulting s.r.o., Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 

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

odpadové hospodárstvo, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavného mesta SR so sídlom v Bratislave, 

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
19. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
20. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
21. Inšpektorát práce, Za kasárifou 1, 831 03 Bratislava 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 


