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

Váš list číslo/zo dňa 
22.05.2019 

Naše číslo 
8209/29055/2019/ST A/Jaa 

Podľa rozdeľovníka 

Vybavuje/Linka 
Mgr. Jágr/59246283 

Bratislava 
10.06 . 20 19 

Vec: Oznámenie o začatí konania o zmene odstránenia stavby pred dokončením, 

predÍženie lehoty na odstránenie stavby 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala dňa 22.05.2019 žiadosť o zmenu 
odstránenia stavby pred dokončením, predÍženie lehoty na odstránenie 

stavby 

vlastník stavby 

miesto stavby 

nová predÍžená lehota na odstránenie 

Súbor obytných a prevádzkových budov 

AMALCA DEVELOPMENT a. s„ Panenská 13, 
811 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 
č. 5477/B, IČO: 46 498 184 

Ulica 29. augusta v Bratislave, na pozemku registra 
„C-KN" parcelné číslo 9064 v katastrálnom území 
Ružinov, Bratislava 

najneskôr do 13.01.2020. 

Na stavbu bolo vydané povolenie na odstránenie stavby č. 8770/52454/2016/ST A/Kno
K/189 zo dňa 01.12.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.201 7. 

Dňom podania návrhu bolo začaté konanie. 

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, podľa § 88 ods. (3) stavebného zákona, analogicky podľa § 68 
stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších prepisov (ďalej len „správny poriadok") 

oznamuje 
všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom 

začatie konania o zmene odstránenia stavby pred dokončením, predÍženie lehoty 
na odstránenie stavby do 13.01.2020 (ďalej len „konanie"). 

Vzhľadom k tomu, že sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytuje dostatočný podklad pre jej posúdenie upúšťa stavebný úrad od ústneho 
pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. 
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Účastníci konania majú príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, 
najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, uplatniť svoje návrhy 
a navrhovať dôkazy a ich doplnenie. 

Účastníci konania si môžu námietky a pripomienky uplatniť v lehote 7 pracovných 
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí konania. Na neskôr podané námietky 
a pripomienky sa neprihliadne. 

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 

svoje námietky účastníci konania, t. zn. do 7-mich pracovných dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia o začatím konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne 
posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, 
primerane predÍži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi 
v určenej lehote alebo predÍženej lehote svoje stanovisko k odstraňovanej stavbe, má sa zato, 
že s odstránením stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade 
v úradných hodinách. 

Stavebný úrad rozhodne pre zložitosť a závažnosť prípadu podľa § 49 ods. (2) 
správneho poriadku v lehote 60 dní. 

Doručí sa: 
Účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

Yh'7c~-
Ing. Zuzana Štorcelová 

poverená riadením stavebného úradu 

- na pozemku registra „C-KN" parcelné číslo 9064 v katastrálnom území Staré Mesto 
a stavby súpisné č. 2282 a ďalších budov na ňom (areál na ul. 29. augusta 36B) 
na pozemku registra „C-KN" parcelné číslo 9068 v katastrálnom území Staré Mesto 
a stavby súpisné č. 3704 na ňom (budova na ul. 29. augusta 36A) 
na pozemku registra „C-KN" parcelné čísla 9063/1, 12, 13 a č. 2176112 v katastrálnom 
území Staré Mesto a stavby súpisné č. 77 19 na ňom (polyfunkčná budova na ul. 29. 
augusta 36C) 
na pozemku registra „C-KN" parcelné čísla 9066 a 9067 v katastrálnom území Staré Mesto 
a stavby súpisné č . 2499 na ňom (bytového domu na Grôsslingovej 52) 
na pozemku registra „C-KN" parcelné čísla 9065 a č . 21760/8, 19 v katastrálnom území 
Staré Mesto a stavby súpisné č. 7547 na ňom (polyfunkčná budova na Grôsslingovej 50) 
na pozemku registra „C-KN" parcelné číslo 9050 v katastrálnom území Staré Mesto 
a stavby súpisné č. 2497 na ňom (ZŠ s MŠ M. R. Štefánika na Grôsslingovej 48) 
na pozemku registra „C-KN" parcelné číslo 21761 v katastrálnom území Staré Mesto 
(susedný pozemok pod verejnou komunikáciou na ulici 29. augusta) 
Igor Palčo s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava - projektant 
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Dotknutým orgánom jednotlivo: 
1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, Odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

2. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
Radlinského 6, 811 03 Bratislava 

3. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 
Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
5. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 

Bratislava 
6. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
7. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
8. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
Dotknutým správcom sietí jednotlivo: 
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
1 O. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 
11. Západoslovenská distribučná, a. s. , Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
Na vedomie (nemá právne účinky doručenia): 
12. AMALCA DEVELOPMENT a. s„ Panenská 13, 811 03 Bratislava 
Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/stavebný úrad, 2x k spisu 
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