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

Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
Mgr. Jágr/59246283 

Bratislava 
08.08.2019 22.10.2018 3405/37768/2019/ST A/Jaa 

21.01.2019 

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala dňa 22.10.2018 žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia, doplnenú dňa 21.01.2019 

na stavbu 

stavebník 

miesto stavby 

druh stavby 
účel stavby 

Bytový dom, Vajanského nábrežie 9, Bratislava-Staré Mesto, 
komplexná obnova fasád a strechy 
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Vajanského 
nábrežie 9, 811 02 Bratislava v zastúpení Byty, spol. s r.o„ Janotova 14-
16, 841 05 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7642/B, IČO: 31380239 v zastúpení 
Ing. Adrián Slíž, Račianska 1520/65, 831 02 Bratislava 
Vajanského nábrežie 9 v Bratislave, súpisné číslo 63, na pozemku registra 
„C-KN" parcelné číslo 220 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava 
zmena dokončenej stavby 
pozemná stavba - bytová budova - bytový dom. 

Na stavbu nebolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby, vzhľadom k tomu, 
že územné rozhodnutie o umiestnení stavby sa podľa § 39a ods. (3) písm. c) zákona 
č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") nevyžaduje. 

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch položky č. 60 písm. c) 
stavebník zaplatil správny poplatok 100,- €(slovom: sto eur) dňa 21.01.2019. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods. (1) stavebného zákona, 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 § 61 
ods. (1) a§ 61 ods. (4) stavebného zákona s použitím § 18 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

oznamuje 

začatie stavebného konania (ďalej len „konanie") účastníkom konania verejnou 
vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. 

Známym a neznámym účastníkom konania sa začatie konania oznamuje verejnou 
vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, teda na webovom sídle Mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. Dňom doručenia oznámenia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa 
vyvesenia. 
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Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upúšťa 

v súlade s ustanovením § 61 ods. (2) stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho 
pojednávania. 

Účastníci konania si môžu námietky uplatniť v lehote 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia o začatí stavebného konania. Na neskôr podané námietky sa podľa 
§ 61 ods. (3) stavebného zákona neprihliadne. 

V zmysle § 61 ods. (6) stavebného zákona 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 navrhovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. 

Podľa § 61 ods. (1) stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo 
mohli byt' uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, 
sa neprihliada. 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia a projektovej dokumentácie možno nahliadnuť 
v stránkových hodinách na stavebnom úrade. 

Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca originál/overenú 
kópiu plnej moci. 

Prílohy: 

-perspektíva 

~2. ku~/ 
Ing. Zuzana Štorcelová 

vedúca stavebného úradu 

-situácia so zakreslením stavby na podklade katastrálnej mapy 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Vajanského nábrežie 9, 81 1 02 
Bratislava - stavebník 
Ing. arch. Juraj Šimek, Studenohorská 27, 84 1 03 Bratislava - projektant 
osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich 
vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byt' stavebným povolením priamo dotknuté 
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Doručuje sa dotknutým orgánom a organizáciám jednotlivo: 
1. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 

Bratislava 
2. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, sekcia dopravy, Primaciálne 

nám. 1, 814 99 Bratislava 
3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Oddelenie dopravy, Mierová 21, 827 05 Bratislava 
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Odpadové hospodárstvo, Tomášikova 
46, 832 05 Bratislava 

5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štátna vodná sprava, Tomášikova 46, 
832 05 Bratislava 

6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Orgán ochrany ovzdušia, Tomášikova 
46, 832 05 Bratislava 

7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Orgán ochrany prírody a krajiny, 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

8. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 
Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

9. Hasičký a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Radlinského 
6, 811 07 Bratislava 

1 O. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
11. Dopravný podnik Bratislava a. s„ Olejkárska 237511 , 811 09 Bratislava 
Na vedomie (nemá právne účinky doručenia): 
12. Ing. Adrián Slíž, Račianska 1520/65, 831 02 Bratislava - splnomocnenec 
Žiadosť o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky: 
13. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu 
a zverejnenie na webovom sídle správneho orgánu 

Potvrdenie o vyvesení oznámenia verejnou vyhláškou: 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis: 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/ stavebný úrad, 2x k spisu 
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