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

Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
13.12.2019 /26.08.2019 9951 /59342/2019/STA/Pil Ing. Pilka/+421 (2)59246257 

/30.09.2019 
/06.11.2019 
/04.12.2019 

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala dňa 26.08.2019 s doplnením dňa 30.09.2019, 
06.11.2019 a 04.12.2019 žiadosť o stavebné povolenie 

na stavbu 

stavebník 

„Nadstavba bytového domu Šancová 78" - bytový dom so súpisným číslom 
8023 (podľa listu vlastníctva č. 6598) 

STOVOPRA VA, spol. s.r.o„ Hlaváčikova 13 , 841 05 Bratislava, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 
3172/B, IČO: 31 328 733 
v zastúpení 
Marizil s.r.o., Budovateľská 1, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 88992/B, IČO: 
47 142 049 

miesto stavby Šancová 78 v Bratislave, na pozemku registra „C"-KN parcelné č. 795911 v 
katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava zapísaného na liste vlastníctva č. 
6598 

účel stavby bytová budova 

druh stavby zmena dokončenej stavby spočívajúca v nadstavbe bytového domu 

Na stavbu bolo dňa 28.05.2018 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1441 pod 
č. 1852/23646/2018/STA/Kam, právoplatné dňa 10.07.2018. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa§ 117 ods. (1) zákona č. 5011976 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. 3 77 /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 ( 4) stavebného zákona a podľa § 18 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") 

oznamuje, 

všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo 

začatie stavebného konania 

(ďalej len „konanie"). 

Strana 1 z 3 



Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre uznáme pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, stavebný úrad upúšťa v súlade 
s ustanovením § 61 ods. (2) stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho 
pojednávania. 

Účastníci konania, ktorých sa konanie týka 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. 

Účastníkom konania sa začatie konania oznamuje verejnou vyhláškou vyvesenou 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Dňom doručenia 
oznámenia verejnou vyhláškou je 15 . deň odo dňa vyvesenia. Účastníci konania si môžu 
námietky uplatniť v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí 
konania. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 

Dotknutým orgánom sa začatie konania oznamuje jednotlivo. Dotknuté orgány oznámia 
svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania 
(do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí konania). Ak niektorý 
z 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 alebo predÍženej lehote svoje stanovisko k odstraňovaným 
stavbám, má sa za to, že s ich odstránením z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Upozornenie: 
V zmysle § 17 správneho poriadku účastníci konania, ich zákonní zástupcovia 

a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. 
Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho 
zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné preukázať písomným plnomocenstvom. 

Stavebný úrad v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku v nadväznosti na § 27 správneho 
poriadku týmto dáva účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie najneskôr 
v lehote určenej stavebným úradom. 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť v stránkových hodinách na 
stavebnom úrade Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 
Bratislava, miestnosť č. 230. 

IJr-, cJcc 
Ing. Zuzana Štorcelová 
vedúca stavebného úradu 

Doručí sa: 
- účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

- Stavebníkovi STOVOPRA V A, spol. s.r.o., Hlaváčikova 13, 841 05 Bratislava, v zastúpení 
Marizil s.r.o., Budovateľská 1, 821 08 Bratislava 
SUPERATELIER s.r.o., Mýtna 11 , 811 07 Bratislava 
Vlastníkom bytov a NP v bytovom dome so súpisným číslom 4021 na Šancovej ulici 78, 
Bratislava a pozemkov registra „C" - KN parcelné čísla 7959/1 , 7959/2 podľa L V č. 7396 
Vlastníkom bytov a NP v bytovom dome so súpisným číslom 4023 na Šancovej ulici 80 a 
82, Bratislava a pozemku pod stavbou, pozemok registra „C'' - KN parcelné č. 796 1 podľa 
LV č. 6598 
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Vlastníkom budovy so sup1sným číslom 104022 na Šancovej ulici 76, Bratislava, na 
pozemku registra „C" - KN parcelné čísla 7958 podľa LV č. 4434 

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 
Bratislava 1, podľa L V č. 824 7 

- dotknutým orgánom jednotlivo: 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 
814 99 Bratislava 1 

2. Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 

820 09 Bratislava, P.O.BOX 26 
4. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Orgán odpadového hospodárstva, 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

5. 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 

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

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

8. Dopravný podnik Bratislava, a.s„ Olejárska 1, 814 52 Bratislava 
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
1 O. Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
11 . SPP - distribúcia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

- na vedomie: 

1. STOVOPRA V A, spol. s.r.o„ Hlaváčikova 13, 841 05 Bratislava, v zastúpení Marizil 
s.r .o., Budovateľská 1, 821 08 Bratislava 

Žiadosť o zverejnenie: 

2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava na 
webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Žiadosť o vyvesenie verejne j vyhlášky: 

3. Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Odtlačok pečiatky a podpis: 
Dátum zverejnenia: 

Deň doručenia: 

Dátum zvesenia: Odtlačok pečiatky a podpis: 

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