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

v Bratislave dňa 18.10.2019

8309/38947/2019/STA/Fed/H-38

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,
podľa § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), rozhodujúc podľa § 82 ods. 1 a 2
stavebného zákona a § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 453/2000 Z. z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len
„vyhláška č. 453/2000 Z. z.") po v o ľ u j e

užívanie
na stavbu
v

členení

STEIN 2 - SPILKA, Konverzia NKP, Legionárska ulica, Bratislava,
vrátane rekonštruovanej prípojky kanalizácie
1.
priestory (v žiadosti interpretované ako spoločné
a administratívne) na
i.
2.PP (okrem miestností -2.1.05, 2. 1.06, -2.5.01, -2.5.02, -2.5.03,
-2.5.04, -2.5.05, -2.5.23)
ii.
1.PP (okrem miestností -1.5.01 až -1.5.23)
iii. 1.NP (okrem miestností 1.5.01 až 1.5.07 a 1.5.22, 1.5.23)
iv. 1.NPm (okrem miestností lM.5.01 , lM.5.02, lM.5.04, lM.5.06,
lM.5.07, 1M5.08, 1M5.09, 1M5.22, lM.5.23)
v.
2.NP až S.NP (okrem miestností na 2.NP - 2.4.02, 3.NP 3.4.02, 4.NP -4.4.02, 5.NP - 5.4.02)

II.

objektová skladba priestorov podľa bodu 1, vrátane
architektonicko stavebného riešenia a statiky a ďalej
El.3
Zdravotechnika
El.4
Vykurovanie
El.S
Vzduchotechnika a chladenie, zdroj chladu
El.6
Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
El. 7
Bleskozvod a uzemnenie
El.8
Vnútorné slaboprúdové rozvody
El.8.1
EPS, Hlasová signalizácia požiaru
El.8.2
Štruktúrovaná kabeláž, Elektrický zabezpečovací
systém, Vstupný systém, Priemyselná televízia
E2.3.1 S0-413.1 Rekonštrukcia pôvodnej kanalizačnej prípojky
B2
Protipožiarne zabezpečenie stavby
Fl
Výťahy
F2
Trafostanica
F3
Motorgenerátor
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navrhovateľ

ArchiC Spilka s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 103001/B, IČO: 48 077 585

miesto stavby

Legionárska ulica, Bratislava-Staré Mesto, nehnuteľnosť súpisné č. 2728
na pozemku registra „C'' parcelné č. 1037011 7 a parcelné č. 21912/5
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava vedená na liste
vlastníctva č. 10063

účel

pozemná stavba - nebytová budova - administratívna budova

stavby

Na stavbu bolo vydané
a)
stavebné povolenie č. 7449/31669/2016/STA/Kam/G-41 zo dňa 01.07.2016,
právoplatné dňa 01.08.2016
b)
na zmenu stavby pred dokončením bolo vydané stavebné povolenie
- č. 7081/17154/2017/STA/Kam/K-63 zo dňa 21.04.2017, právoplatné dňa
18.05.2017,
- č. 2450/5622/2018/STA/Kam/K-12 zo dňa 02.02.2018, právoplatné dňa 09.03.2018
a
- č. 6716/20329/20 18/STA/Kam/K-68 zo dňa 30.05.2018, právoplatné dňa
27.06.2018,
c)
kolaudačné rozhodnutie č. 7983/39036/2019/STA/Fed/H-39 zo dňa 22.08.2019
právoplatné dňa 18.09.2019.
Navrhovateľ

zaplatil:
podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky
č. 62a písm. g) správny poplatok 520,- € (slovom: päťstodvadsať eur) dňa 03.06.2019 v
pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Staré mesto.
Pre užívanie stavby sa

určujú

tieto podmienky:

1.

Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím až po nadobudnutí
právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí stavebný úrad.

2.

Vlastník stavby je v súlade so stavebným povolením a projektovou dokumentáciou
overenou stavebným úradom v stavebnom konaní a v súlade s rozhodnutím o užívaní
povinný udržiavať v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych
a hygienických závad, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu alebo ohrozeniu ich
vzhľadu a aby sa čo najviac predÍžila ich užívateľnosť.

3.

Vlastník stavby je povinný projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom
v stavebnom konaní uchovávať po celý čas ich užívania; pri zmene vlastníctva stavieb
ju odovzdá novým nadobúdateľom a pri odstránení stavieb stavebnému úradu.

4.

Týmto užívacím povolením sa nepovoľuje užívanie, ktorej užívanie povoľuje špeciálny
stavebný, špeciálny stavebný úrad podľa osobitných predpisov alebo iný špeciálny
stavebný úrad podľa cestného zákona. Ďalej sa týmto užívacím povolením nepovoľujú
akékoľvek iné ako uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

5.

Vlastník stavby je povinný splniť podmienky súhlasu Krajského pamiatkového úradu
Bratislava listom č. KPUBA-2019116855-2/55557/HAB zo dňa 15 .07.2019, s týmito
podmienkami:
a) Pre ďalšiu prípravu a realizáciu obnovy kultúrnej pamiatky Kvasiareň zostávajú v
platnosti všetky doteraz vydané rozhodnutia a záväzné stanoviská KPÚ k tejto
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pamiatkovej obnove, a to: rozhodnutie KPÚ pod č. KPUBA-2014/9227-1/27898/ HAB
zo dňa 12. 5. 2014 k zámeru pamiatkovej obnovy podľa priloženej dokumentácie
„Zámer pamiatkovej obnovy, Polyfunkčný súbor NEW STEIN", vyhotovil Ateliér Ivan
Kubík, s.r.o., Bezručova 6, 811 09 Bratislava v 07/2013 pre navrhovateľa YIT Reding,
a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava, záväzné stanovisko KPÚ pod č. KPUBA 2015/9671-4/37797/HAB zo dňa 8.6. 2015 k dokumentácii pamiatkového výskumu
„Architektonicko-historický výskum objektu Kvasiareň - Spilka bývalého pivovaru
Stein", autori Ing. arch. Alexander Németh, Ing. Zdenko Bobáň, 05/2014 (ďalej aj
„dokumentácia pamiatkového výskumu"), rozhodnutie KPÚ pod č. KPUBA2016/7178-2/16579/ HAB zo dňa 4. 3. 2016 k zámeru čistiacich prác v rozsahu:
odstránenie poškodených zavlhnutých vnútorných omietok, podláh, obkladov, čistiace
práce priestorov a konštrukcií, ktoré nie sú predmetom pamiatkovej ochrany a
rekonštrukcie, záväzné stanovisko KPÚ č. j.: KPUBA-2016/7178-6/406696/HAB zo
dňa 30. 5. 2016 k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie „Stein 2 Spilka,
konverzia národnej kultúrnej pamiatky, Legionárska ul., Bratislava, časť E.1.1
Architektonicko-stavebné riešenie", generálny projektant Ateliér Ivan Kubík, a.s„
Bezručova 6, 811 09 Bratislava, ateliér: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, hlavný
architekt projektu a zodpovedný projektant Ing. arch. Ivan Kubík, vypracovali Ing.
Vojtech Molnár, Ing. Ján Csampay, Ing. Zuzana Barusová a Ing. Peter Spevák v
03/2016 pre stavebníka AMW Development, a.s., (ďalej aj „Projektová dokumentácia
pre stavebné povolenie, architektonicko-stavebné riešenie", alebo „PD pre SP"),
záväzné stanovisko č. j. KPUBA-2017/1289-2/3405/HAB zo dňa 6. 2. 2017 k
projektovej dokumentácii zmeny stavby pred dokončením „Stein 2 Spilka, konverzia
národnej kultúrnej pamiatky, Legionárska ul„ Bratislava, časť E. 1.1 Architektonickostavebné riešenie", vyhotovenej v 12/2016, generálny projektant BOUDA A MASÁR,
architektonická kancelária s.r.o., hlavný inžinier projektu a zodpovedný projektant Ing.
arch. Ivan Masár, autori Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka a Ivan Masár
pre stavebníka AMW Development, a.s., Gorkého 7A, 811 01 Bratislava (ďalej aj
„Projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením č . 1), záväzné stanovisko
č.j. KPUBA-2017/15034-2/48331/HAB zo dňa 6. 7. 2017 k projektovej dokumentácii
pre realizáciu stavby - 1. etapa „Stein 2 Spilka, konverzia národnej kultúrnej pamiatky,
Legionárska ul., Bratislava, časť E. 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie (obsahuje
časť „Súčasný stav a búracie práce" a „Navrhovaný stav"), časť E. 1.2 Statika, časť
E.1.5 Vzduchotechnika a chladenie", vyhotovili v 04/2017: generálny projektant
BOUDA A MASÁR, architektonická kancelária s.r.o., hlavný inžinier projektu a
zodpovedný projektant Ing. arch. Ivan Masár, autori Juraj Almássy, Peter Bouda,
Richard Čečetka a Ivan Masár pre stavebníka AMW Development, a.s., Gorkého 7A,
811 O1 Bratislava (ďalej „Realizačná dokumentácia - 1. etapa), záväzné stanovisko
pod č.: KPUBA-2017/24454-2/92569/HAB zo dňa 22. 11. 2017 k projektovej
dokumentácii zmeny stavby pred dokončením č. 2 „Stein 2 Spilka, konverzia národnej
kultúrnej pamiatky, Legionárska ul„ Bratislava, časť E.l. Stavebné objekty: Spilka,
časť F. Prevádzkové objekty: objekt F2, časť E.2. Inžinierske objekty: objekty SO 416,
E.2.6.", vyhotovenej v 10/2017, generálny projektant BOUDA A MASÁR,
architektonická kancelária s.r.o., hlavný inžinier projektu a zodpovedný projektant Ing.
arch. Ivan Masár, autori Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka a Ivan Masár
(ďalej „Projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením č . 2"), záväzné
stanovisko pod č. KPUBA-2018/1202-4/ 10432/HAB zo dňa 7.2.2018 k projektovej
dokumentácii pre zmenu stavby č. 3 pre potreby stavebného konania o zmene stavby
pred dokončením „Stein 2 - Spilka, konverzia národnej kultúrnej pamiatky,
Legionárska ul. , Bratislava", generálny projektant BOUDA A MASÁR,
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architektonická kancelária s.r.o., autor komplexu New Stein Ing. arch. Ivan Kubík,
hlavný inžinier projektu a zodpovedný projektant Ing. arch. Ivan Masár, autori rekonš.
obj. Spilka: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka a Ivan Masár, 12/2017, pre
stavebníka AMW Spilka s.r.o„ Mostová 2, 811 02 Bratislava (ďalej „projektová
dokumentácia zmeny stavby pred dokončením č. 3 alebo „ZSPD č. 3"), záväzné
stanovisko pod č. KPUBA-2018/ 14042-2/53693/HAB zo dňa 4. 7. 2018, ktoré KPÚ
vydal k projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby „Stein 2 - Spilka, konverzia
národnej kultúrnej pamiatky, Legionárska ulica, Bratislava", časť projektu El Stavebné
objekty, objekt Spilka-vstavba Svijany, vyhotovenej v 05/2018, generálny projektant
BOUDA A MASÁR, architektonická kancelária s.r.o., zodpovedný projektant Ing.
arch. Ivan Masár, autor komplexu New Stein Ing. arch. Ivan Kubík, autori
rekonštrukcie objektu Spilka Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka a Ivan
Masár (ďalej „Realizačná dokumentácia Spilka-vstavba Svijany, 05/2018"), ktoré
KPÚ vydal na základe žiadosti spoločnosti BOUDA A MASÁR, architektonická
kancelária s.r.o., Štefánikova 33, 811 05 Bratislava, prijatej na KPÚ dňa 6. 6. 2018 a
záväzné stanovisko pod č. KPUBA-2019/10401-3/42621/HAB zo dňa 3. 6. 2019,
ktoré KPÚ vydal k dokumentácii Revízia O1 projektovej dokumentácie pre realizáciu
stavby „Stein 2 - Spilka, konverzia národnej kultúrnej pamiatky, Legionárska ulica,
Bratislava", objekt E 1 Spilka-vstavba Svijany, E.1.1. Architektonicko stavebné
riešenie" vyhotovenej v 03/2019, generálny projektant BOUDA A MASÁR,
architektonická kancelária s.r.o., zodpovedný projektant Ing. arch. Ivan Masár, autor
komplexu New Stein Ing. arch. Ivan Kubík, autori rekonštrukcie objektu Spilka Juraj
Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka a Ivan Masár (ďalej „Revízia 01 2. etapy
RPD, vstavba Svijany, 03/2019"), na základe žiadosti spoločnosti BOUDA A
MASÁR, architektonická kancelária s.r.o., Štefánikova 33, 811 05 Bratislava, prijatej
na KPÚ dňa 3. 5. 2019.
b) Každú zmenu oproti, alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné vopred
prerokovať a schváliť správnym orgánom, ktorý toto záväzné stanovisko vydal.
c) Každú zmenu schválenej predloženej projektovej dokumentácie kultúrnej pamiatky je
stavebník povinný vopred prerokovať podľa § 32 ods.9 pamiatkového zákona so
správnym orgánom, ktorý toto záväzné stanovisko vydal.
6.

Vlastník stavby je povinný splniť podmienky súhlasu na prevádzku malého zdroja
znečistenia ovzdušia - 1 ks dieselagregát typ MO 301, výrobca TTS Martin, s.r.o., ako
záložný zdroj v prípade výpadku elektrickej energie realizovaného v rámci predmetnej
stavby. Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, oddelenie životného prostredia
č. MAGS OZP 42773/2019-99329/Si zo dňa 02.04.2019:
a) Prevádzkovať dieselagregát v súlade s technicko-prevádzkovými podmienkami
výrobcu.
b) Oznámiť, v zmysle § 6 ods.4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za zneči sťovanie
ovzdušia, každoročne do 15. februára na Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy a v zmysle
VZN č.1/2016 v znení VNZ č.4/2013 hl. mesta SR Bratislavy úplné a pravdivé údaje
o zdroji znečisťovania, potrebné pre určenie výšky poplatku podľa skutočnosti
uplynulého roka.
c) Viesť prevádzkovú evidenciu s uvedením technicko - prevádzkových parametrov
a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia a o spotrebe
palív, používaných v prevádzke.
d) Oznámiť tunajšiemu úradu všetky zmeny súvisiace s prevádzkou tepelného zdroj a.
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V zákonom stanovenej lehote voči kolaudačnému konaniu neboli uplatnené námietky
účastníkov konania ani oznámené nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov.
Odôvodnenie
ArchiC Spilka s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, 811 01 Bratislava, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 103001/B,
IČO: 48 077 585 (ďalej len „navrhovatel"') podal dňa 10.06.2019 so zaplatením správneho
poplatku dňa 03.06.2019 na stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
stavieb uvedených vo výroku rozhodnutia (ďalej len „návrh" alebo „stavba").
Na stavbu bolo vydané:
a)
stavebné povolenie č. 7449/31669/2016/STA/Kam/G-41 zo dňa 01.07.2016,
právoplatné dňa 01.08.2016
b)
na zmenu stavby pred dokončením bolo vydané stavebné povolenie
- č. 7081/17154/2017/STA/Kam/K-63 zo dňa 21.04.2017, právoplatné dňa
18.05.2017,
- č. 2450/5622/2018/STA/Kam/K-12 zo dňa 02.02.2018, právoplatné dňa 09.03.2018
a
- č. 6716/20329/2018/STA/Kam/K-68 zo dňa 30.05.2018, právoplatné dňa
27.06.2018,
c)
kolaudačné rozhodnutie č. 7983/39036/2019/STA/Fed/H-39 zo dňa 22.08.2019
právoplatné dňa 18.09.2019.

Stavebný úrad zverejnil listom č. 8309/27515/2019/STA/Fed zo dňa 12.06.2019 kópiu
návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 38 ods. (2) písm. a) zákona
č. 24/2006 Z. z. zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a na webovom
sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Stavebný úrad požiadal listom č. 8309/30914/2019/STA/Fed zo dňa 21.06.2019
požiadal Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia enviromentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie o
vydanie záväzného stanoviska vo vzťahu k prebiehajúcemu konaniu podľa §140c ods. 2
stavebného zákona.
Stavebný úrad listom č. 8309/29658/2019/STA/Fed zo dňa 17.06.2019 oznámil začatie
kolaudačného konania dotknutým orgánom a účastníkom a nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.07.2019. Súčasne ich upozornil, že svoje námietky
a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Dňa

08.07.2019 sa konalo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním (ďalej len
„miestne zisťovanie"). Stavebný úrad spísal o jeho výsledku protokol. Pri obhliadke stavby
boli zistené nedostatky, ktoré bránia užívaniu administratívnych priestorov. Administratívne
priestory na 2.NP - 2.4.02, 3.NP - 3.4.02, 4.NP - 4.4.02, 5.NP - 5.4.02 neboli stavebnotechnicky ukončené, v dôsledku čoho nie je možné ich bezpečne a funkčné využívanie, a preto
ich stavebný úrad po dohode s navrhovateľom a dotknutými orgánmi vyňal z predmetu tohto
kolaudačného konania. Užívanie týchto administratívnych priestorov bude povolené v
samostatnom kolaudačnom konaní.
Navrhovateľ

preukázal splnenie zákonom stanovených
stavebnému úradu všetky zákonom požadované doklady.
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podmienok,

predložil

V zákonom stanovenej lehote voči kolaudačnému konaniu neboli uplatnené námietky
konania ani oznámené nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov.

účastníkov

V konaní sa záväzným stanoviskom yyjadrili:
Inšpektorát práce Bratislava listom č. IBA-64-12-2,1/ZS-C22,23-19 IPBA/IPBA_ODD
BOZP I/KON/2019/2660 zo dňa 09.07.2019, bez podmienok,
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy listom č.
KRHZ-BA-OPP-2019/000502-002 zo dňa 11.07.2019, bez podmienok,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave
listom č. HŽP/11019/2019 zo dňa 09.07.2019, bez podmienok,
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia enviromentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie listom č. 5603/2018-1.7./ak zo dňa 05.08.2019, bez podmienok,
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového hospodárstva stanovisko listom č. OÚ-BA-OSZP3-2019/72042/HEL/I zo dňa 04.06.2019,
bez podmienok,
Krajský pamiatkový úrad Bratislava listom č. KPUBA-2019/ 16855-2/55557/HAB zo dňa
15.07.2019, s podmienkami uvedenými vo výroku rozhodnutia,
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, oddelenie životného prostredia listom
č. MAGS OZP 42773/2019-99329/Si zo dňa 02.04.2019, s podmienkami uvedenými
vo výroku rozhodnutia.
Stavebný úrad prijal elektronicky od Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. 5603/2018-1.7./ak zo dňa 05.08.2019
záväzné stanovisko v ktorom konštatuje, citujem:.„„že kolaudovaná stavba j e súčasťou
navrhovanej činnosti „ Polyfunkčný súbor NEW STEIN v Bratislave" v zmysle záverečného
stanoviska MŽP SR č. 299512014-3.4/ak zo dňa 28.01.2014 v znení jeho zmeny v zmysle
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní MŽP SR č. 497312015-3.4/ak zo dňa 27.05.2015."
Stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu verejných záujmov
pri užívaní stavby, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia.

spoločnosti

V konaní stavebný úrad najmä skúmal či sa dodržali podmienky určené v stavebnom
povolení, územnom rozhodnutí, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude
ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného
prostredia a bezpečnosti práce. Skutočné realizovanie stavby je uskutočnené v zmysle
projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh na povolenie užívania
stavieb spolu so spisovým materiálom, posúdil ho s príslušnými hmotnoprávnymi
a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so stavebným zákonom a správnym poriadkom,
ako aj príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Podľa

§ 53 a § 54 správneho poriadku proti rozhodnutiu má právo podať odvolanie
konania. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. zn.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava v lehote 15
dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.
účastník

Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo
konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom
konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia
podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania je podľa § 140c ods. 9 stavebného
zákona 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Odvolanie
je potrebné podať na Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21
Bratislava pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politiky.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

·. arch. Zuzana ufrichtová
starostka mestskej časti

Doručuje

sa:

Účastníkom konania:
1. ArchiC Spilka s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, 811 O1 Bratislava

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto stavebný úrad / 2x k spisu
Žiadosť o zverejnenie

- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
až do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na:
úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Potvrdenie dátumu zverejnenia
Zverejnené od

Odtlačok pečiatky

Zverejnené do

Odtlačok pečiatky

a podpis:
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a podpis:

