
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 

Číslo záznamu: 3 225/3 5 51/2019/ST A/Sul-K/05 V Bratislave, 22.01.2019 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 117 zákona č.5011976 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. 
3 77 /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.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 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, v zmysle §46 a §47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená 
starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste a §46 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na podklade vykonaného 
konania rozhodol takto: 

podľa § 69 stavebného zákona v nadväznosti na § 1 O vyhlášky č. 453/2000 Z.z. MŽP SR, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

predlžuje do 18.11.2020 platnosť 

stavebného povolenia č. 7555/44253/2016/STA/Skr-G/81 zo dňa 05.10.2016, právoplatné 
dňa 18.11.2016, 

ktoré vydala Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava na 
zmenu dokončenej stavby: 

„ Obnova bytového domu Gorkého 7, Laurinská 10 v Bratislave" 

(ďalej len „stavba") na ulici Gorkého 7, Laurinská 1 O v Bratislave, nehnuteľnosti súpisné číslo 
211 na pozemku register "C" pare. č. 113 v katastrálnom území Staré Mesto. 

Podmienky pôvodného stavebného povolenia č. 7555/44253/2016/STA/Skr-G/81 zo dňa 
05.10.2016, právoplatné dňa 18.11.2016 zostávajú naďalej v platnosti. 

ODÔVODNENIE 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Gorkého 7, Laurinská 1 O v Bratislave 
v zastúpení správcom AMC správa nehnuteľností, s.r.o. K vačalova 15, 821 08 Bratislava (ďalej len 
„stavebník") dňa 24.09.2018 podal a dňa 07.11.2018 a 08.11.2018 doplnil žiadosť o predÍženie 
platnosti stavebného povolenia č. 7555/44253/2016/STA/Skr-G/81 zo dňa 05.10.2016, právoplatné 



difa 18.11.2016, ktoré vydala Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 
Bratislava na zmenu dokončenej stavby „ Obnova bytového domu Gorkého 7, Laurinská 1 O v 
Bratislave" (ďalej len „stavba") na ulici Gorkého 7, Laurinská 1 O v Bratislave, nehnuteľnosti 
súpisné číslo 211 na pozemku register "C" pare. č . 11 3 v katastrálnom území Staré Mesto. 
Dľí.om podania žiadosti bolo začaté konanie o predÍžení platnosti stavebného povolenia. 

Stavebník v zastúpení v žiadosti zo dňa 24.09.2018 žiada o predÍženie platnosti stavebného 
povolenia z dôvodu náročnosti výberového konania zhotoviteľa stavby a nezahájenia stavby. 

Stavebný úrad listom č. 9636/48457/2018/STA/Sul zo dňa 12.11.2018 oznámil známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania verejnou 
vyhláškou začatie konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia č. 7555/44253/2016/STA/Skr
G/81 zo dňa 05.10.2016, právoplatné dňa 18.11.2016. 

Stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania nakoľko mu boli pomery stavby známe a určil 
účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 1 O dní od doručenia oznámenia na uplatnenie 
námietok a stanovísk a súčasne ich upozornil, že na neskoršie podané námietky a stanoviská 
neprihliadne. 

Stavebný úrad v konaní obdržal stanoviská dotknutých orgánov: 
K.rajského pamiatkového úradu Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2016/4056-4/ 12724/FAL 
zo dňa 15.02.2016, 
K.rajského pamiatkového úradu Bratislava, súhlasné záväzné stanovisko č. KPUBA-
2016/4056-6/25644/FAL zo dňa 08.04.2016 

Uvedené stanoviská boli predložené aj v pôvodnom stavebnom povolení. 

V konaní neboli uplatnené pripomienky a námietky účastníkov konania. 

V súvislosti so stanoviskami dotknutých orgánov a vo vzťahu k právam a právom chráneným 
záujmom účastníkov konania zistil, že tieto zostali nezmenené, preto vyhovel žiadosti o predÍženie 
platnosti stavebného povolenia. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie č . 3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov bol uhradený v celkovej výške 30,-eur; vo výške 10,- € bol uhradený dňa 24.09.2018 
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a doplatok vo výške 20,- eur bol uhradený dií.a 13.04.20 18 do pokladne Miestneho úradu Bratislava

Staré Mesto. 

Doručí sa: 
verejnou vyhláškou vlastníkom nehnuteľnosti pozemkov a stavieb registra "C" v zmysle 
rozpisu: 

• vlastníkom pozemku, bytov a nebytových priestorov nehnuteľnosti súp. č. 21 1 na pozemku 
pare. č. 113 k.ú. Staré Mesto podľa listu vlastníctva č. 7216 ( obytný dom Gorkého 7, 
Laurinská 1 O ) 

• Akad. arch. Jozef Mravec, Teplická 1, 831 02 Bratislava 
• Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto, odd. majetkové, TU 
• AMC správa nehnuteľností, s.r.o. Kvačalova 15, 821 08 Bratislava 

Na vedomie: 
1. stavebník v zastúpení: AMC správa nehnuteľností, s.r.o, Kvačalova 15, 821 08 Bratislava 
2. Akad. arch. Jozef Mravec, Teplická 1, 831 02 Bratislava 
3. AMC správa nehnuteľností, s.r.o. Kvačalova 15, 821 08 Bratislava 

Dotknuté orgány 
4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
5. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratislava, oddelenie ochrany prírody z hľadiska odpadového hospodárstva, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
7. Okresný úrad Bratislava, oddelenie ochrany prírody z hľadiska ochrany prírody, Tomášikova 

46, 832 05 Bratislava 3 
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
9. SPP - distribúcia, a.s. , Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 2 
1 O. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 
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