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

3693/6478/2019/STA/Mys/K-1 O Bratislava, 20.02.2019 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa § 7a ods. (2) 
písm. i) zákona č. 377 / 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v správnom konaní preskúmala žiadosť o predÍženie platnosti stavebného povolenia a po 
uskutočnenom konaní v súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona a§ 46 a 47 zákona č. 71 / 1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok") stavebný úrad 

predlžuje platnosť stavebného povolenia do 11.05.2022 

č. stavebného povolenia: 

pre stavbu: 
stavebné objekty: 

miesto: 

stavebník: 
IČO: 

5999/12823/2017/STA/Kno-G/20 zo dňa 23.03.2017, 
právoplatné dňa 11.05.2017 
Polyfunkčná budova, novostavba, 
SO 01 Polyfunkčná budova 
SO 02 Prípojka vody 
SO 03 Prípojka kanalizácie 
SO 04 Prípojka plynu 
SO 05 Prípojka NN 
SO 06 Prípojka slaboprúdových rozvodov 
Strážnická ulica, na pozemku pare. reg. C KN č. 1O185/16, 
10185/18, 10185/19, 10185/20 (SO 01) a pozemku pare. reg. E 
KN č. 2 1856 a pare. reg. C KN č. 9838 (prípoj ky SO 02-06) 
v k.ú. Staré Mesto, 
BL Development, s.r.o„ Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 
35 969 784. 

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania. 
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ODÔVODNENIE 

Dňa 28. 11.2018 bola stavebnému úradu doručená žiadosť stavebníka BL 
Development, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, o predÍženie platnosti stavebného 
povolenia č. 5999/12823/2017 /ST A/Kno-G/20 zo dňa 23.03.20 17, právoplatné dňa 

11.05.2017. Stavebník žiadal predÍžiť pôvodnú dvojročnú platnosť stavebného povolenia 
o tri roky. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predÍžení platnosti stavebného 
povolenia. 

Dňa 04.12.2018 stavebný úrad vyzval stavebníka listom č. 

10707/52 114/2018/STA/Kno na doplnenie žiadosti o doklad o úhrade správneho poplatku. 
Dňa 12.12.2018 stavebník doplnil doklad o úhrade správneho poplatku. 
Podľa § 69 ods. (1) stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predÍžení 

jeho platnosti sa oznámi rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania a 
upovedomenie o ústnom pojednávaní,- tieto rozhodnutia týkajúce sa jednoduchých a 
drobných stavieb sa oznámia aj orgánom štátnej správy, ktoré si vyhradili posúdenie 
dokumentácie. 

Stavebný úrad oznámil začatie konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia 
v súlade s ustanovením § 69 ods. (1) stavebného zákona dotknutým orgánom jednotlivo a 
všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou listom č . 1070715209912018/ST A/Kno zo 
dňa 04.12.2018. Stavebný úrad súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že 
svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. 

Stavebný úrad prijal vyjadrenie Bratislavskej teplárenskej č. 2400/Ba/2018/34 10-2 zo 
dňa 13.12.2018, textovo totožné s vyjadrením, ktorého podmienky sú zahrnuté vo 
výrokovej časti stavebného povolenia. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili predÍženiu 
platnosti stavebného povolenia a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno 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 2 1 Brati slava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom Tomášikova č. 46, 832 05 
Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych 
opravných prostriedkov. 
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Správny poplatok vo výške 100 € bol uhradený dňa 12.12.2018. 

Tento dokument sa pre veľký počet účastníkov konania doručuje verejnou vyhláškou 
v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.2 správneho poriadku. 

Toto rozhodnutie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení písomnosti na úradnej 
tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do 
spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto rozhodnutia. Miestom obvyklým 
je aj úradná tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

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

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, 10185/1 8, 10185/19, 10185/20 (územie pre 

navrhovanú stavbu), 
- pozemok pare. reg. E KN č. 21856 a stavby verejnej komunikácie Strážnická na ňom, 
- pozemku pare. reg. C KN č. 9842/7 a stavby súp č. 7654 na ňom (polyfunkčná 

budova na Strážnickej 2) 
- pozemku pare. reg. C KN č. 1018511, 10185/21, 10185/ 13 a 10185/15 a stavby súp č. 

2663 na ňom (budova na Moskovskej 13), 
- pozemku pare. reg. C KN č. 9838 a stavby súp č. 7370 na ňom (polyfunkčná budova 

na Moskovskej 15) 
- pozemku pare. reg. C KN čl 0182/2 a stavby súp č. 7325 na ňom (bytový dom na ul. 

Šoltésovej 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, 811 04 Bratislava, Ing. arch. Martin Németh 

~ Na vedomie: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, 
2. S12 OFFICE BUILDING s.r.o . Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava 
3. H real s.r.o„ Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce 
4. JUDr. David Soukeník, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 
5. ATELIER SPACIO, Pražská 33, 811 04 Bratislava, Ing. arch. Martin Németh 
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