
Váš list číslo/zo dila 
28.08.2020 

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

Podľa rozdeľovníka 

Naše číslo 
92301f 2f,'f2/iG-OIST A/Horn 

Vybavuje/klapka 
Ing. arch. Horváthová /229 

Bratislava 
20. 11. 2020 

Vec: Upovedomenie o konaní o povolení zmeny stavby pred jej dokončením spočívajúcu 
v predÍžení lehoty na dokončenie stavby 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala dňa 28. 08. 2020 žiadosť o predÍženie 
termínu dokončenia 

stavby „Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu - Mestská vila L, ul. Fraňa 
Kráľa 6, Bratislava" 

stavebník Mgr. Henrich Daubner a Ľubica Daubnerová, Na Slanci 14, 831 52 
Bratislava, v zastúpení: Ing. arch. Pavol Brna, Zárieč-Keblov 39, 013 32 
Dlhé Pole (ďalej už len „stavebník") 

miesto stavby Fraňa Kráľa 6, Bratislava, na pozemkoch registra „C-KN" parcelné čísla 
3465, 3466 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, podľa rozhodnutia 
číslo 8758/37327/2015/STA/Vas/G-28 zo dií.a 10. 09. 2015, právoplatné dňa 
19. 10. 2015 (ďalej už len „stavba"). 

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 § 61, § 68 stavebného zákona v súčinnosti s § 18 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

upovedomuje 

účastníkov konania a dotknuté orgány 

o konaní o povolení zmeny stavby pred jej dokončením spočívajúcu v predÍžení lehoty 
na dokončenie stavby podl'a § 68 stavebného zákona 

Stavebný úrad zároveň nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

08. decembra 2020 (utorok) o 10:00 hod. 

so stretnutím s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi pred stavbou „Mestská vila L, Fraňa 
Král'a 6", na pozemku registra „C-KN" parcelné číslo 3465, 3466, ul. Fraňa Kráľa, Bratislava. 
Ústne pojednávanie je neverejné. 
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Účastníci konania a dotknuté orgány sa upozorňujú, že svoje námietky a stanoviská môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak niektorý z 
orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho 
žiadosť lehotu pred j ej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote 
neoznámi svoje stanovisko k predÍženiu lehoty na dokončenie stavby, má sa za to, že s 
predÍžením lehoty na dokončenie stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Účastník konania, ktorého sa konanie týka má príležitosť, aby mohol svoje práva a 
záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho 
zistenia, uplatniť svoje návrhy a navrhovať dôkazy a ich doplnenie. 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie číslo 8758/37327/2015/STA/Vas/G-28 zo dňa 
IO. 09. 2015, právoplatné dňa 19. 10. 2015. 

Podľa § 67 ods. (2) stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so 
stavbou nezažalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad 
v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Podľa § 68 ods. (1) 
stavebného zákona stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka 
povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením. Stavebný úrad pri miestnom zisťovaní skúma 
najmä rozsah začatých prác na uvedenej stavbe. 

Podľa § 68 ods. (2) stavebného zákona na konanie o zmene sa primerane vzfahujú 
ustanovenia o stavebnom konaní. 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade na 
Vajanského nábreží 3 v Bratislave v stránkové dni - pondelok alebo streda. 

Stavebný úrad vo veci rozhodne do 60 dní. 

Stavebník pri ústnom pojednávaní predloží najmä: 

• projektovú dokumentácia stavby overenú stavebným úradom v stavebnom konaní 
• právoplatné stavebné povolenie 
• listiny preukazujúce súhlas s predÍžením lehoty na dokončenie stavby, v prípade, 

ak už bola v minulosti stavebným úradom lehota na dokončenie stavby predlžená 
• stavebný denm'k 

Poučenie účastníka konania: 

1. Pred ústnym pojednávaním je prítomná osoba (osoba oprávnená konať za spoločnosť) 
povinná sa identifikovať. 

2. Účastník konania má právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého 
si zvolí, pričom splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Správny orgán môže v 
nepochybných prípadoch od preukazu plnomocenstvom upustiť. Právnická osoba koná 
prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. 

3. Účastník konania a jeho zástupca má právo pri ústnom pojednávaní uplatniť svoje 
pripomienky a námety. 

4. Účastník konania a jeho zástupca má právo nazerať do spisu, robiť si z nich výpisy, odpisy 
a dostať kópie spisov. 

5. Účastník konania má právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k 
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

6. Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu 
známe. 
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7. Účastník konania je povinný v čestnom vyhlásení uviesť pravdivé údaje. 

8. Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred 
orgánom štátnej správy alebo obce. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 165 €. 

9. Tomu, kto sťažuje postup konania, najmä tým, že ruší napriek predchádzaj úcemu 
napomenutiu poriadok, bezdôvodne odnúeta predloženie listiny alebo vykonanie 
obhliadky, môže obec ako správny orgán uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 165 €,a 
to aj opakovane. 

1 O. Toho, k to hrubo ruší poriadok, môže správny orgán tiež vykázať z miesta pojednávania; 
ak je vykázaný účastník konania, môže sa konať v jeho neprítomnosti. 

Doručí sa: 
účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

Ing. Zuzana Štorcelová 
vedúca stavebného úradu 

1. Mgr. Henrich Daubner a Ľubica Daubnerová, Na Slanci 14, 831 52 Bratislava, 
v zastúpení: Ing. arch. Pavol Brna, Zárieč-Keblov 39, 013 32 Dlhé Pole 

2. Residence FK, s. r . o., Nedbalova 17, 811 O 1 Bratislava 
3. Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR, Odborárske námestie 3, 

Bratislava 
4 . vlastníkom pozemku pare. č. 3461 v k. ú. Staré Mesto (záhrady pri bytovom dome na 

ul. Štefánikova 23) 
5. vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 3455/3 v k. ú. Staré Mesto (Floglova 10) 
6. vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č . 3455/1, 2 v k. ú. Staré Mesto (Fraňa 

Kráľa 4) 
7. vlastníkovi pozemku pare. č. 21566 v k. ú. Staré Mesto (ul. Fraňa Kráľa) 
8. Ing. arch. Roman Talaš, SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o., Prievozská 40 , 821 09 

Bratislava 

dotknutým orgánom: 
1. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava 
2. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
4. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
5. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
6. Bratislavská teplárenská, a. s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava 
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Žiadosť o zverejnenie: 
• Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava po 

dobu 15 dní na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Žiadosť o vyvesenie verejnej vyhlášky: 

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

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Odtlačok úradnej pečiatky a podpis: 

Dátum zvesenia: Odtlačok úradnej pečiatky a podpis: 

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: _9230_RD FRANA KRALA 6_ZISTOVANIE_NOV _SM20200042642 
Identifikátor: 923014264212020/STA/Hom 
Autorizácia elektronického úradného dokumentu 
Dokument autorizoval: Ing. Zuzana štorcelová OPRA VNENIE 1035 Zamestnanec mestskej časti 
poverený starostom 
Oprávnenie:J035 Zamestnanec mestskej časti poverený starostom 
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: 23.11.2020 07:29:36 
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 23.11.2020 07:29:59 
Označenie strán, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: 1-4 

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii 
Doložku vyhotovil : Horvátlwvá Martina, Ing. arch. 
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný referent 
Označenie orgánu: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto IČO: 00603147 
Dátum vytvorenia do ložky: 23. novembra 2020 
Podpis a pečiatka: 

Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii .sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.0 


