
 

Zn.:ÚKaSP-2011/807-HAM-ozn                                        Bratislava   31.5.2011 
 

OZNÁMENIE 
 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný 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“), v súlade s §18 ods. 3 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") 
na základe žiadosti vlastníkov rozostavaných bytov v nadstavbe bytového domu na 
Vajnorskej ulici č. 75 -79 v Bratislave, ktorých na základe splnomocnenia zastupuje 
Jaroslava Šteflová, bytom Znievska 38, 851 06 Bratislava, ktorá bola stavebnému úradu 
doručená dňa 11.5.2011, dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania 
  

oznamuje 
začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním 

 
podľa ustanovení § 88 ods.1 písm. b) a § 88a ods. 1, 7 a 9 v spojitosti s ustanoveniami § 61 
ods. 1 a § 80 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona, vo veci dodatočného povolenia a povolenia 
na užívanie zmeny dokončenej stavby – nadstavby bytového domu, uskutočnenej v rozpore 
so stavebným povolením: 
 
s názvom:         „Nadstavba bytového domu na Vajnorskej 75-79 v Bratislave“ 
 
miesto stavby:   Vajnorská ulica č. 75 - 79 v Bratislave 
súpisné číslo:    1323 
na pozemku:    parc.č. 12289 
v katastrálnom území:  Bratislava – Nové Mesto 
 
Stavebný úrad zároveň v súlade s § 61 ods.1 a § 80 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 
 

6.7. 2011 (streda) o 9.00 hod 
 

so zrazom účastníkov konania a zástupcov dotknutých orgánov pred objektom bytového 
domu na Vajnorskej ulici č. 75-79 v Bratislave.  

 
Na predmetnú zmenu dokončenej stavby – nadstavbu bytového domu bolo tunajším 
stavebným úradom vydané stavebné povolenie č. ÚKaSP-2009/1649-MBL zo dňa 
27.11.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.1.2007, stavebníkovi INTERSET 
Bratislava, s.r.o., so sídlom Židovská 3, 811 01  Bratislava. 
 
Na tunajší stavebný úrad bola dňa 9.2.2009 doručená žiadosť stavebníka o vydanie povolenia 
na zmenu predmetnej stavby pred jej dokončením, spočívajúcu v zmene členenia a počtu 
bytov na 6. a 7.NP, zväčšení objemu nadstavby na 8.NP a zmene nepochôdznej strechy na 
terasu. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred dokončením. Na základe 
zistenia štátneho stavebného dohľadu, ktorý v súlade s ustanoveniami § 98 stavebného 
zákona vykonali dňa 21.1.2009 na mieste rozostavanej stavby poverení zamestnanci 
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stavebného úradu, že stavebné práce sú uskutočňované v rozpore so stavebným povolením 
zo dňa 27.11.2009 a overenou dokumentáciou bez právoplatného povolenia na zmenu stavby 
pred dokončením, stavebný úrad v súlade s ustanoveniami § 60 ods. 2 písm. f) stavebného 
zákona konanie o povolení zmeny stavby pred dokončením rozhodnutím č. ÚKaSP-2009-
11/149-HAM-zast. zo dňa 2.3.2011 zastavil. 

Podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona začal stavebný úrad z vlastného podnetu 
konanie o dodatočnom povolení stavby a listom č. ÚKaSP-2009-11/149-HAM-vyz zo dňa 
3.3.2011 stavebníka vyzval, aby v lehote do 60 dní od doručenia výzvy predložil doklady 
o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými 
stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými 
predpismi. Uvedené náležitosti podľa výzvy boli stavebnému úradu predložené dňa 
11.5.2011. Vzhľadom na skutočnosť, že zmena dokončenej stavby – nadstavba je už úplne 
dokončená, na základe splnomocnenia zo dňa 3.2.2011 súčasne v zastúpení stavebníka 
vlastníci rozostavaných bytov v nadstavbe predmetného bytového domu, ktorých v konaní 
zastupuje na základe splnomocnenia zo dňa 3.2.2011 Jaroslava Šteflová, bytom Znievska 38, 
851 06 Bratislava, požiadali o dodatočné povolenie zmeny rozostavanej stavby a kolaudáciu.   
 
Nepovolené zmeny stavby voči dokumentácii overenej v stavebnom konaní:  
 

- zmena členenia bytov na 7.NP pôvodne navrhovaných ako 5x2-izbové (jednopodlažné) na 
5x3-izbové (mezonetové) s terasou; 

- zväčšenie objemu nadstavby na 8.NP o ustúpené podlažie – 3 obytné hmoty so 
schodiskom, izbou a kúpeľňou, vrátane súvisiacej zmeny celkovej výšky objektu o 2,95 m 
(24,36 m nad terénom, po najvyšší bod oplechovania atiky); 

- zmena časti nepochôdznej strechy na terasy, prístupné z obytných priestorov na 8.NP. 
 
Konštrukčné a materiálové riešenie, pôdorysné ohraničenie objektu, napojenie na verejné 
rozvody inžinierskych sietí, dopravné napojenie a statická doprava - ostáva bez zmeny. 
 
Podľa § 61 ods. 1 a § 80 ods. 2 stavebného zákona sa účastníci konania upozorňujú, že svoje 
námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 

 neprihliadne. 
 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. V prípade, že dotknuté 
orgány v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje písomné stanovisko, má sa za to, 
že s predmetnou zmenou rozostavanej stavby súhlasia. 
 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pri miestnom zisťovaní a pred dňom ústneho 
konania na tunajšom stavebnom úrade na 6. poschodí v miestnosti č. 604 v úradných dňoch 
a to: pondelok a streda: 8.00 - 12.00  hod.  a  13.00 -16.00 hod. a piatok: 8.00 - 12.00 hod. 
 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí  predložiť jeho zástupca 
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa  dal zastupovať. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                        Mgr. Rudolf Kusý 
                                                                                   starosta mestskej časti  

 Bratislava – Nové Mesto 
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Doručí sa: 
A) účastníkom konania : 
1. Branislav Mišík, Zochova 18, 811 03  Bratislava 
2. Ing. Ján Ricotti, Kvetná 7, 821 08  Bratislava 
3. Ing. Eva Ricotti, Vajnorská 79, 831 03  Bratislava 
4. Lukáš Štefl, Znievska 38, 851 06  Bratislava 
5. Ing. Martin Tajcnár, Matičná 42, 831 03  Bratislava 
6. Ján Podolský, Školská 266/2, 900 42  Dunajská Lužná 
7. Dominika Podolská, Školská 266/2, 900 42  Dunajská Lužná 
8. Ing. Karol Luknár, Vajnorská 77, 831 03  Bratislava 
9. Soňa Luknárová, Vajnorská 77, 831 03  Bratislava 
10. Ing. Igor Malovec, Štefánikova 59, 900 28  Ivanka pri Dunaji 
11. MARBLE, s.r.o., Blagoevova 9, 851 04  Bratislava 
12. Ing. Marek Branderský, Muškátová 50, 821 01  Bratislava 
13. Mgr. Marcela Miklošková, Piešťanská 7, 831 02  Bratislava 
14. Ing. Miroslav Wieger, Vajnorská 79, 831 03  Bratislava 
15. splnomocnený zástupca: Jaroslava Šteflová, Znievska 38, 851 06  Bratislava 
16. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava 1 
 - oddelenie správy nehnuteľností  
17. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, 
     - oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku, -TU- 
18. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomašikova 48, 832 37  Bratislava 
19. projektant: Ing. Dušan Polónyi, Budatínska 65, 851 06  Bratislava  
- doručuje sa verejnou vyhláškou:  
20. vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Vajnorskej ulici 75, 77  
      a 79 v Bratislave 
- doručí sa za účelom vyvesenia oznámenia:  
1. správca bytového domu: NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava  
 - so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením na výveskách vo vchodoch 75, 77 a 79 

bytového domu na Vajnorskej ul. v Bratislave po dobu 15 dní a potvrdené vráti tunajšiemu úradu 
2. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát  (TU) 
3. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1,  814 71 Bratislava 1 
   - so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením na úradných tabuliach po dobu  

 15 dní a potvrdené vráti tunajšiemu úradu. 
 
B) dotknutým orgánom: 
1. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava 1 
 - oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
 - oddelenie životného prostredia     
2. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, 
     - oddelenie výstavby a investícií, -TU- 
3.  Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 
4.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 
5.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
6.  Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64  Bratislava 
7.  Krajský dopravný inšpektorát KR PZ, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1 
8.  Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05  Bratislava 
 
C) na vedomie:  
9. INTERSET Bratislava, s.r.o., so sídlom Židovská 3, 811 01  Bratislava  
          poštová adresa: Cukrová 14, 813 39  Bratislava Bratislava 
10. MÚ Bratislava – Nové Mesto, MČ Bratislava - Nové Mesto -TU- 
      - oddelenie územného plánu a životného prostredia 
 
       Vyvesené dňa :                                                                                      Zvesené dňa : 
 
           ……………….                                                                                     ……………. 
 
Vybavuje: Ing. Hambálková, tel.: 492 53 156 


