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

C. j. 2504/24097/2019/STANas/L-26 V Bratislave 15. 05. 2019 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon")v nadväznosti na § 
7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
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"), na podklade 
vykonaného konania rozhodol takto: 

podľa § 140b ods. 5 stavebného zákona 

stavebné konanie na zmenu dokončenej stavby: „Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba 
bloku C, Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova ul., Bratislava" na pozemkoch 
register "C" pare. č. 8538, 8539, 8540/1 a 8540/3 k. ú. Staré Mesto s napojením na jestvujúce 
inžinierske siete v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou 

OBERMEYER HELIKA s. r. o„ Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, Ing. Vladimírom 
Valentom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 5868*Il v máji 2016, členenú na 
stavebné objekty 

prerušuje 

do doby prijatia záväzného stanoviska od dotknutého orgánu, voči ktorého obsahu smerujú 
námietky účastníkov konania, respektíve záväzného stanoviska nadriadeného orgánu 
dotknutého orgánu. 

Odôvodnenie 

Stavebník Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o„ so sídlom na ul. Heydukova 10, 812 
50 Bratislava, IČO: 35 681 462 v konaní na základe splnomocnenia zastúpený od 24. 04. 2019 
spoločnosťou OBERMEYER HELIKA s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 
35 879 271 a na základe substitučnej plnej moci zastúpený spoločnosťou HENRIS IMMO, s. r. 
o„ so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 1 O, 821 02 Bratislava, IČO: 48 023 3 70 podal dňa 26. 
03. 2018, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba a nadstavba bloku B 
a prístavba a nadstavba bloku C Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova ul. Bratislava", 
na pozemkoch register „C'' pare. č. 8538, 8539 a 8540/1, 3, 4 v katastrálnom území Staré Mesto, 
s napojením na jestvujúce inžinierske siete v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej 
spoločnosťou OBERMEYER HELIKA s. r. o„ Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, Ing. 
Vladimírom Valentom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 5868*!1 v máji 2016, 
členenej na stavebné objekty. 



Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. 2173/28 142/2017/STA/UR-Gal zo dňa 26. 06. 
2017, právoplatným dňa 1 O. 1 O. 2017 v spojení s rozhodnutím Okresného úradu Bratislava č. 
OU-BA-OVBP2-2017/83533/KVJ zo dňa 20. 09. 2017. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a 2 stavebného zákona oznámil listom 
č. 6348/45605/2018/STA/Gal zo dňa 22. 10. 2018 začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom a známym účastníkom konania a vzhľadom na to, že mu boli dobre známe pomery 
staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 
stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Stavebný úrad súčasne 
určil lehotu, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky. Účastníci konania boli 
upozornení, že na neskoršie podané pripomienky sa neprihliadne. Rovnako boli upozornení, že 
sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom 
konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny (§ 61 ods. 1 a 3 stavebného zákona). 

V konaní boli vznesené námietky účastníkov konania smerujúce, okrem iného, proti 
obsahu záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Bratislava, záväzné stanovisko č. 
KPUBA-2016/ 12568-2/38051/STA zo dňa 27. 07. 2016 

V zmysle uvedeného si stavebný úrad listom č. 2504/23831/2019/STA/Vas zo dňa 13. 
05. 2019 vyžiadal od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. 

Na základe uvedeného rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

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 Správneho súdneho poriadku. 

y'-Y7CJ1c,-
lng. Zuzana Štorcelová 

poverená riadením stavebného úradu 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
1. Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava 
2. OBERMEYER HELIKA s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava (projektant) 
3. HENRIS IMMO, s. r. o„ so sídlom na ul. Sabinovská 15, 821 03 Bratislava 
4. Vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch 

všetkých k. ú. Staré Mesto reg. „C'' KN: 
pare. č. 8536 (Heydukova 12, 14 -Hollého 5, 5A), 
pare. č. 8532, 8531, 8530, 8529 (BD Hollého 7, 9, 11, 13), 
pare. č . 8540/1 , 8540/2, 8540/3, 8539, 8537/2,3, 8538 (Heydukova 8, 10), 
pare. č. 8545 (Špitálska 21) 

5. Vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch 
všetkých k. ú. Staré Mesto reg. „E" KN: 
pare. č. 21755 a 8537 (komunikácia Heydukova a Hollého) 
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