
Vybavuje: 
tel.: 

e-mail: 
záznam č.: 

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

Ing.arch. A. Knoppová, m.č. 227 
02/59 246 344 
alena.knoppova@staremesto.sk 
10707 /52099/2018/STA/Kno 

Bratislava 04.12.2018 

Vec Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia zo dňa 

23.03.2017 zázn. č. 5999/12823/2017/STA/Kno-G/20, právoplatného dňa 11.05.2017. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 

stavebného zákona v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 3 7711990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 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 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 ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na § 18 ods.3 zákona 

č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov dotknutým 

orgánom a všetkým známym účastníkom konania oznamuje začatie konania o predÍžení 

platnosti rozhodnutia, stavebného povolenia č. 5999/12823/2017 /STA/Kno-G/20 zo dňa 

23.03.2017, právoplatného dňa 11.05.2017, ktoré vydal tunajší úrad vo vec i: 

Stavba: Polyfunkčná budova, novostavba, 

stavebné objekty: SO 01 Polyfunkčná budova 

miesto: 

stavebník: 

SO 02 Prípojka vody 

so 03 

so 04 

so 05 

Prípojka kanalizácie 

Prípojka plynu 

Prípojka NN 

SO 06 Prípojka slaboprúdových rozvodov 

Strážnická ulica, na pozemku pare. reg. C KN č. 10185/ 16, 10185/18, 10 185/19, 

1O185/20 (SO O 1) a pozemku pare. reg. E KN č. 2 1856 a pare . reg . C KN č. 9838 

(prípojky SO 02-06) v k.ú. Staré Mesto, 

BL Development, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, navrhovateľ 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydal tunajší úrad pod ev. č . 1377 ako záznam 

č. 492/37169/2016/STA/Kno zo dňa 16.08.20 16 a právoplatnosť nadobudlo dňa 20.10.2016. 

Vlastníci pozemkov určených na zastavanie navrhovanou stavbou: 
0 pare. reg. C KN č. 10185/16, 10185/ 18 - BL Development, s.r.o., Šoltésovej 14 , 811 08 

Bratislava; 
0 pare. reg. C KN č. 1O185/ 19, 1O185/20 - OSMEA a.s., Moskovská 13, 811 08 Bratislava; 

Vlastníci nehnuteľností pre uloženie navrhovaných inžinierskych sietí: 
0 verejná komunikácia na pozemku pare. reg. E KN č. 21856 (Strážnická ul. ) - Hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava; 
0 stavba súp. č. 7370 na pozemku pare. reg. C KN č. 9838 (polyfunkčná budova Moskovská 

15) - vlastníci . 



V súlade s ustanovením § 61 ods. 2) stavebného zákona úrad upúšťa od miestneho zisťovania 

aj od ústneho pojednávania vzhľadom na to, že sú mu dobre známe po mery staveni ska a žiadosť 

poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. 

Písomnosti určené účastníkom konania sa pre ich veľký počet doručujú v tomto konaní podľa 

§ 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou v súlade s § 26 správneho poriadku. 

Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že námietky môžu účastn íci konania uplatniť v lehote 

15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia verejnou vyhláškou, inak sa na neprihliadne. Na 

námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri 

prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 ods.! stavebného zákona). 

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 

uplatni ť 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: 

V zmysle § 17 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") účastníci konani a, ich zákonní zástupcovia 

a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. 

Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov ale bo prostredníctvom svojho zástupcu . 

Sp lnomocnenie na zastupovan ie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo 

plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

Stavebný úrad nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie a tým, že v súlade 

s § 27 správneho poriadku určil lehotu pre podávanie námietok a nazeranie do spisu konania 

najneskôr v deň ústneho pojednávania a miestneho z i sťovania, dáva podľa § 33 ods .2 správneho 

poriadku účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia, 

v lehote určenej stavebným úradom, mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich z isteni a, 

prípadne navrhnúť doplnenie . 

Účastník konani a j e povinný navrhnúť na podporu svoj ich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe 

(§ 34 ods. 3 správneho poriadku). 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a prípadné námietky up latniť v priestoroch 

Miestneho úradu MČ Bratis lava - Staré Mesto na Vaj anského nábr. 3, na stavebnom oddelení 

v m. č. 227, v po ndelok a v stredu v čase stránkových hodín od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 

hod. 

Ing.~nová 
R aSP 

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

Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámenia na 

úradnej tabu li po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyveseni a a zvesenia tejto vyh lášky a predloží sa do 
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sp isu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyk lým je aj 

úradná tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhš iu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie 

dňa doručen i a. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie 

stanovenej lehoty zverejnenia. 

Vyvesené dňa: „ „ „ „ „ „ „ „ „ . . „„ „ „ „„„„„„ Zvesené d11a: „ „„„„ „„ „ „ .„ „ „„„ .. „ „„„„„ „ . 

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

Doručí sa 

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou 

• Vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Bratislava - Staré Mesto 
-pozemku pare . reg. C KN č . 10185/16, 10185/18, 10185/19, 10185/20 (územie pre 

navrhovanú stavbu), 
- pozemok pare. reg. E KN č. 21856 a stavby verejnej komunikácie Strážn ická na ňom, 
- pozemku pare. reg. C KN č. 984217 a stavby súp č. 7654 na ňom (polyfunkčná budova na 

Strážn ickej 2) 
- pozemku pare. reg. C KN č. 10185/1 , 10185/2 1, 10185/13 a 10185/1 5 a stavby súp č. 2663 

na ňom (budova na Moskovskej 13), 
- pozemku pare. reg. C KN č. 9838 a stavby súp č. 7370 na 11om (po l yfunkčná budova na 

Moskovskej 15) 
- eozemku pare. reg. C KN č 1O182/2 a stavby súp č. 7325 na ňom (bytový dom na ul. 

Soltésovej 14 ), 
- pozemku pare. reg. C KN č. 1O180/2 a stavby súp č. 2677 na ňom (budova na ul. Šoltésovej 

12), 
- pozemku pare. reg. C KN č. 9843 a stavby súp č. 2678 na ňom (bytový dom na ul. Šoltésovej 

16), 
• ATELIER SPACIO, Pražská 33, 81 1 04 Bratis lava, Ing. arch. Martin Németh 

Dotknutým orgánom (doporučene): 

2. RÚVZ Brati slava hl. m„ Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.Box 26 
3. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
4. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 8 11 07 Bratislava 
5. Okresný úrad Bratislava, OSoŽP, ref. ŠVS, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratislava, OSoŽP, ref. 00, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
7. Okresný úrad Bratislava, odb. krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
8. Mestská časť Bratis lava Staré Mesto, špeciálny stavebný úrad pre komunikácie - TU 
9. Slovak Te leko m, a.s„ Bajkalská 28, 8 17 62 Bratislava 
l O. Magistrát HM SR Bratislavy, Odd. správy komunikácií, Primac iálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
11. Bratislavská teplárenská, a.s„ Bajkalská 2 1 A, 829 05 Bratislava 
12. Bratis lavská vodárenská spo ločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 

Na vedomie: 

14. Hlavné mesto SR Bratis lava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratis lava, 
15. S 12 OFFICE BUILDING s.r .o. Šo ltésovej 12, 8 11 08 Bratislava 
16. H real s.r.o. , Nám. os loboditeľov 1, 071 O 1 Michalovce 
17. JUDr. David Soukeník, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 

18. ATELIER SPACIO, Pražská 33, 8 11 04 Bratis lava, Ing. arch. Martin Németh 
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