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

8107 /42665/2020/ST A/Ulr v Bratislave dňa 18.09.2020 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej už len 
„stavebný úrad" ) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a 
ods. (2) písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, rozhodujúc podľa 
§ 60 ods. (2) písm, e) stavebného zákona, podľa § 46 a § 47 zákona číslo 71 / 1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej už len „ správny 
poriadok") 

z a s t a v u j e konanie 

vo veci žiadosti o predÍženie platnosti stavebného povolenia číslo 
53 71 /49828/2018/ST A/Kam/G-79 zo dňa 23 .11.2018, právoplatné dňa 20.12.2018, ktorým 

bola povolená 

stavba 
stavebník 

miesto stavby 

z dôvodu spätvzatia žiadosti. 

„ Polyfunkčný objekt B 1, Bottova, Chalupkova ulica, Bratislava" 
Smart City Parking s.r.o. , Karadžičova 12, Bratislava, IČO: 
50 733 788 v zastúpení N&N - ING s.r.o., Merlotová 8, 831 02 
Bratislava, IČ0:44 938 837 (ďalej už len „stavebník") 

na pozemku registra „C"- KN parcelné číslo 9110/1, 9110/18, 
9110/22, 9110/40 katastrálne územie Staré Mesto, Bratislava, 
vrátane prípojok IS na pozemku parcelné číslo 9110/4, 21844/10, 
21844/11, 21789/20, katastrálne územie Staré Mesto, Bratislava 
podľa rozhodnutia číslo 5371/49828/2018/ST A/Kam/G-79 zo 
dňa 23.11.2018, právoplatné dňa 20.12.2018 (ďalej už 
len „stavba"), 

Odôvodnenie 

Stavebný úrad prijal od stavebníka dňa 06.07.2020 žiadosť číslo 30929 o predÍženie 
platnosti stavebného povolenia číslo 5371/49828/2018/STA/Kam/G-79 zo dňa 23.11.2018, 
právoplatné dňa 20.12.2018, ktorým bola povolená vyššie uvedená stavba. Rozhodnutím číslo 
8107/33633/2020/STA/Ulr zo dňa 22.07.2020 stavebný úrad konanie prernšil a vyzval 
stavebníka na uhradenie správneho poplatku podľa § 7 a § 8 zákona číslo 145/ 1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o doplnenie podľa § 60 ods. (1) 
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stavebného zákona. Na základe uvedenej výzvy stavebník následne dňa 04.08.2020 doplnil 
žiadosť zo dňa 06.07.2020 o potrebné doklady. 

Dňa 19.08.2020 stavebný úrad prijal od stavebníka žiadosť číslo 38273 o spätvzatie 
žiadosti číslo 30929 zo dňa 06.07.2020 o predÍženie platnosti stavebného povolenia 
5371/49828/2018/ST A/Kam/G-79 zo dňa 23.11.2018, právoplatné dňa 20.12.2018. 

Podľa ustanovenia § 60 ods. (2) písm. e) stavebného zákona „stavebný úrad zastaví 
stavebné konanie ak stavebník vzal žiadosť o stavebné povolenie spät". 

Vzhľadom k vyššie uvedenému, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a§ 54 správneho poriadku podať odvolanie 

do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad 
Bratislava, Odbor výstavby a bytove politiky. 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Účastník konania môže odvolanie vziať 
späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vezme odvolanie späť, nemôže sa znova 
odvolať. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

Doručí sa: 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 
starostka mestskej časti 

1. N&N- ING, s.r.o. , Merlotová 8, 831 02 Bratislava 

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

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. 
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného 
dokumentu. 

Údaje elektronického úradného dokumentu 
Názov: 8107 ROZHODNUTIE_SM20200042665 
Identifikátor: 810714266512020/ST A/Ulr 
Autorizácia elektronického úradného dokumentu 
Dokument autorizoval: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová OPRA VNENIE 1032 Starosta 
Oprávnenie: 1032 Starosta 
Zastupovaná osoba: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto IČO: 00603147 
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotoveným s použitím mandátneho 
certifikátu s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou 
Dátum a čas autorizácie: 23.09.2020 12:10:27 
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 23.09.2020 12:10:35 
Označenie strán, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: 1-2 
Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii 
Doložku vyhotovil: Porubská Alena, Ing. 
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný referent 
Označenie orgánu: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto IČO: 00603147 

~ ~läiišia v17 Dátum vytvorenia doložky: 15. októbra 2020 'ti>" • 

Podpis a pečiatka: ~ ®'% I I~ ~I 

'·~,.,,..."~ 
Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizaci i.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.0 



. „ 

T?PiTIT?P 
~ 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Doložka právoplatnosti a vykonatel'nosti 

Rozhodnutie 
Číslo: 8107/42665/2020/STA/Ulr 
Dátum vydania: 18.09.2020 

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 09.10.2020 
Dátum nadobudnutia vykonateľnosti: 09.10.2020 
Poznámka: 

Dátum vytvorenia doložky: 12.10.2020 Vytvoril: Ulrichová Katarína, JUDr. 


