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Podľa rozdeľovníka 

 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/klapka Bratislava 
 2317/22229/2020/STA/Fed Ing. arch. Fedoroňková/254 21.05.2020 
 
 
Vec: Upovedomenie o začatí  územného konania o umiestení stavby. 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala návrh na vydanie územného rozhodnutia o 
umiestnení 
stavby                           ,,STENGL CAMPUS STARÉ PODHRADIE“ v Bratislave 
v členení na objekty SO – 01 Stengl Campus Staré Podhradie 
 SO – 02 Parkoviská, chodníky, spevnené plochy a oporné múry 
 SO – 03 Prípojka vody 
 SO – 04 Prípojka splaškovej a dažďovej kanalizácie 
 SO – 05 Prípojka NN   
navrhovateľ  STENGL, a.s., Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 873 426, 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sa, vložka č.: 4171/B (ďalej len ,,navrhovateľ“)  

miesto stavby Žišková ulica, Bratislava, stavba so súpisným číslom 1867 
na pozemku registra ,,C“-KN parcelné č. 1012, 1669/19 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava vedený Okresným 
úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 9835 
vo vlastníctve navrhovateľa 

druh stavby novostavba polyfunkčnej budovy 

účel stavby pozemná stavba – nebytová budova - administratívna budova  
 

 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, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, 3, 4 a § 39a stavebného zákona v nadväznosti 
na § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) 

 
upovedomuje   

všetkých účastníkov konania verejnou vyhláškou a dotknuté orgány jednotlivo 
 

o  začat í   územného konania  o  umiesten í  s tavby 

(ďalej len „konanie“). 
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 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 
upovedomenia o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou je 15. deň 
odo dňa vyvesenia. Účastníci konania si môžu námietky uplatniť v lehote do 7 pracovných 
dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia o začatí konania o umiestení stavby. Na neskoršie 
podané námietky sa neprihliadne. 

 Dotknutým orgánom sa upovedomenie o začatí konania o umiestení stavby 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 
upovedomenia o začatí konania o umiestení stavby). Ak niektorý z orgánov potrebuje na 
riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej 
uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o upovedomení 
začatia konania o umiestení stavby, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. 

 V zmysle § 37 ods. 3 stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú 
v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 

 V zmysle § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada 
na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 
hoci uplatnené mohli byť. 

 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. 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a prípadné námietky 
uplatniť na stavebnom úrade na Vajanského nábreží 3 v Bratislave v úradných hodinách 
v pondelok a stredu od 8:00-15:00 číslo dverí 230  a pri ústnom konaní. 

V zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku stavebný úrad rozhodne v lehote 60 dní. 

 
 

 
 
 
 
        Ing. Zuzana Štorcelová 
                   vedúca stavebného úradu 
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Doručí sa: 
- účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

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

• Vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Bratislava-Staré Mesto: 
- pozemku parc. reg. ,,C“ KN č. 1012, 1669/19 (územie pre navrhovanú stavbu), podľa 

listu vlastníctva č. 9835 
- pozemku parc. reg.,, C“ KN č. 1669/13, 1669/3, 1669/4, 21462/18, podľa listu 

vlastníctva č. 8259  
- pozemku parc. reg.,, C“ KN č. 1669/14, 21478, 1669/1, 1022/6, 1007/1, 21475 podľa 

listu vlastníctva č. 1656  
- pozemku parc. reg. ,,C“ KN č. 1018, 1022/7 a stavby súp. č. 1866/24, podľa listu 

vlastníctva č. 5413 (bytová budova na Žiškovej 24)  
- pozemku parc. reg. ,,C“ KN č. 1669/2 a stavby súp. č. 1889/28, podľa listu vlastníctva 
č. 9850 (budova správy na Žiškovej 28) 

- pozemku parc. č. 1012, 21462 podľa listu vlastníctva č. 8925 
- pozemku parc. č. 21462/4 (neexistuje záznam o vlastníkoch) 
- pozemku parc. č. 1000 podľa listu vlastníctva č. 8939 
- pozemku parc. č. 1007 podľa listu vlastníctva č. 8940 
- pozemku parc. č. 1015 podľa listu vlastníctva č. 8941 
- pozemku parc. č. 1000/2 list vlastníctva nezaložený 
- pozemku parc. č. 1000/10 podľa listu vlastníctva č. 8597 
- pozemku parc. č. 1004/2 podľa listu vlastníctva č. 4457  

dotknutým orgánom jednotlivo: 

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

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

3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru 
v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

4. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií 
a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava  
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8,  
7. 820 09 Bratislava, P.O.Box 26 
8. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 

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

9. 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 

10. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Orgán štátnej vodnej správy, 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

11. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Oddelenie civilnej ochrany 
a krízového plánovania, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava 

12. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
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13. Obvodný banský úrad Bratislava, Mierová 19, 821 05 Bratislava 
14. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
15. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
16. Slovenský plynárenský priemysel–distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 

Bratislava 
17. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
18. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava  
19. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 

Bratislava 
20. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
21. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 
22. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
23. Siemens, s. r. o., Verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
24. Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
25. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
26. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
27. UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

 
na vedomie: 

28. STENGL, a.s., Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava  
 
Žiadosť o zverejnenie: 

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

Žiadosť o vyvesenie verejnej vyhlášky: 

30. 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 zvesenia: Odtlačok pečiatky a podpis: 
 
 
 
 
 
Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/ stavebný úrad, 2x k spisu 
 


