
 
č. UKaSP-2011/508-HAK-ozn3                                                           V Bratislave 22.7.2011   
 
 
 

OZNÁMENIE 

 
 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "stavebný úrad") podľa ustanovení §§ 60-66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") 
a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „správny poriadok“) vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu: 
 
 
s názvom:   Zmena dokončenej stavby „Nadstavba a prístavba administratívno 
                                    skladového objektu na Starej Vajnorskej17/B v Bratislave“ 
miesto stavby:  Stará Vajnorská 17/B, Bratislava  
na pozemkoch: parc.č. 2308/2,40,41,42   
katastrálne územie:  Bratislava – Nové Mesto 
stavebník:   K-K. s.r.o., Stará Vajnorská 17/B, Bratislava  
v zastúpení:  Ing. arch. Jana Husárová, Šoltésovej 2, Bratislava  
 
Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby č. 809, ktoré bolo vydané 
Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto pod č. ÚKaSP-2008/645-KON-UK 809 zo dňa 
30.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.08.2008. 
Stručný popis stavby: v súčasnosti sa jedná o dvojpodlažný nepodpivničený objekt 
s plochou strechou, využívaný na skladové a kancelárske účely. Konštrukčne je objekt 
riešený ako montovaný železobetónový skelet. Obvodový plášť je zavesený, doplnený 
keramickým murivom. Prízemie je vysunuté meter nad terénom, prístupné po vyrovnávacích 
vonkajších schodiskách. Poschodie je prístupné vnútorným dvojramenným schodiskom. 
Návrh: V návrhu sa pôdorysná plocha objektu zväčšuje o dostavbu výťahu. Odstup od 
okolitých objektov ostáva zachovaný. Na strane prístavby výťahu sa nachádzajú radové 
garáže, ktoré sú v súčasnosti vzdialené cca. 2m od východného rohu budovy. Od okolitých 
budov na SZ a JZ je objekt oddelený obslužnou komunikáciou a na SV a JV je na úrovni 
pozemkov investora plechové oplotenie. 
Hlavný stavebný objekt je riešený ako jednopodlažná nadstavba na celej ploche jestvujúceho 
objektu s prístavbou výťahu na SV strane objektu. Architektonický výraz objektu vytvára 
ustupujúce tretie podlažie, čím sa výrazne odľahčuje celá hmota nadstavby. V mieste kde sú 
situované hygienické priestory prechádza hmotou výrazný vertikálny akcent, ktorý objekt 
zakotvuje v priestore a drží strechu. 
Z dispozičného hľadiska sa jedná o trojtrakt s komunikáciou v strede a kanceláriami po 
stranách. Vnútorné priestory budú prisvetlené cez strešné svetlíky. Na 1.NP a 2.NP sú 
v súčasnosti umiestnené predajné sklady s prislúchajúcimi kancelárskymi priestormi, čo 
ostáva nezmenené. V nadstavbe objektu na 3.NP budú umiestnené kancelárske priestory 
s hygienickým príslušenstvom. 
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Konštrukcia: Nadstavba je plánovaná ako oceľový skelet, pričom nové oceľové stĺpy HEB 
200 sú ukotvené do železobetónovej dosky nad 2.NP v miestach ponad existujúce 
železobetónové stĺpy 2 podlažia. Pomedzi oceľové stĺpy sa zhotovia priehradové nosníky, na 
ktoré sa uložia nosníky nesúce strešný plášť a nesúce podhľad spolu s tepelnou izoláciou. 
V osiach B a D sa pomedzi stĺpy HEB 200 zhotoví na celú výšku oceľová priehradová 
konštrukcia, ktorá prenáša horizontálne účinky zaťaženia vetrom v priečnom smere. Podobne 
v osi 2 sa zhotoví oceľová priehradová konštrukcia na celú výšku prenášajúca horizontálne 
účinky vetra v smere pozdĺžnom. Výťahová šachta spolu s prístupovými doskami do 
každého podlažia sa zhotoví ako monolitická železobetónová konštrukcia založená na 
základovej doske hr. 400mm (resp.600mm). Samotná výťahová šachta je tvorená 
železobetónovými stenami hr. 200mmm (resp. 150mm) a ďalšou  samostatne stojacou 
stenou, ktorá spolu so stenou výťahovej šachty vytvára opornú konštrukciu pre 
železobetónové prístupové dosky hr. 200mm (resp. 150mm). Výťahová šachta spolu 
s prístupovými doskami je od objektu oddilatovaná dilatačnými škárami hr. 20mm. 

 
 

oznamuje 
 
 
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, že na základe námietok a pripomienok 
účastníka konania JUDr. Petra Adameka - ADEX, obchodná a sprostredkovateľská 
organizácia, Hanácka 13, 821 04 Bratislava uplatnených v tomto konaní, ktorého začatie 
bolo oznámené listom č. ÚKaSP-2009/10-1647-Taš zo dňa 28.1.2010 a listom č. ÚKaSP-
2009/10-1647-Taš-ozn.VV zo dňa 25.8. 2010 a ktoré sa týkali nesúhlasu s umiestnením 
parkovacích miest na pozemku, ktorého je spolumajiteľom bola žiadosť stavebníka upravená 
v časti projektovej dokumentácie tak, že vo výkrese č. 1 boli parkovacie miesta umiestnené 
na pozemku vo výhradnom vlastníctve stavebníka.   
 
Do nových podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade 
v miestnosti č. 616 na 6. poschodí v stránkových dňoch a to:    
 
 
                                     pondelok         8.00 - 12.00  hod.  a  13.00 -16.00  hod.  
                             streda              8.00 - 12.00  hod.  a  13.00 - 16.00 hod.  
                           piatok              8.00 - 12.00 hod. 
 
 
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať najneskôr v lehote do 7 
pracovných dní od doručenia tohto oznámenia na tunajšom oddelení územného konania 
a stavebného poriadku. 
 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. 
 
Súčasne sa účastníci konania v zmysle §  61  ods. 3  stavebného  zákona upozorňujú, že na  
neskôr  podané  námietky  a  pripomienky   
 
 

sa  n e p r i h l i a d n e . 
 
 

V prípade, že dotknuté orgány v uvedenom termíne nepredložia svoje písomné stanoviská 
a ani inak neprejavia záujem sa so stavbou oboznámiť, stavebný úrad má za to, že 
s predmetnou stavbou súhlasia. 
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Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli 
MČ Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, Bratislava. 15 deň vyvesenia je dňom doručenia 
tohto oznámenia. MČ Bratislava – Nové Mesto vyznačí deň vyvesenia a zvesenia oznámenia 
a opatrí ho svojou pečiatkou na príslušnou vyhotovení tohto oznámenia. Po uplynutí lehoty 
aj s prípadnými pripomienkami predloží do spisu na stavebný úrad. 
  
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  K u s ý 
                                                                                           starosta mestskej časti      
                                                                                       Bratislava   –   Nové Mesto     
 
 
 
 
 
 
Stavebný úrad v súlade s § 26 správneho poriadku doručuje toto oznámenie o začatí 
stavebného konania verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. 
 
 
 
 
Vyvesené dňa :                                                                             Zvesené dňa : 
 
 
............................................                                                          ............................................. 
 
 
 
 
 
 
Doručuje sa:  
A/ sa účastníkom konania : 
1. stavebník: K-K. s.r.o., Stará Vajnorská 17/B, Bratislava  
2. splnomocnenec: Ing. arch. Jana Husárová, Šoltésovej 2, Bratislava  
3.EUROTEX SR Bratislava, s.r.o., Pod kalváriou 2103, 955 01 Topoľčany 
4.SWPF Vajnorská, a.s., Klariská 7, 811 03 Bratislava 
5.JUDr. Peter Adámek, ADEX – obchodná sprostredkovateľská organizácia, Hanácka 13, 
821 04 Bratislava 
6.projektant: Ing. arch. Marián Šulík, Hlaváčikova 41, 841 05 Bratislava 
B/ dotknutým orgánom: 
7. Hlavné mesto SR Bratislava – Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava 
    - oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
8.Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská ul. č. 6,  
    814 71 Bratislava 1 
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9.Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 
    - odbor odpadového hospodárstva 
    - odbor ochrany prírody a krajiny 
10.Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava 
11.Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava, hlavné mesto SR, Ružinovská 8, 
820 09 Bratislava 
12. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11  
Bratislava 
13. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova ul. č. 6, 811 09 Bratislava 1 
14. Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
15. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29 
16. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie ŽP, Primaciálne nám. Č. 1, 814 99 Bratislava 
 
Doručuje sa verejnou vyhláškou: 
17. Vlastníkom pozemku parc.č. 23080/1 v k.ú. Bratislava – Nové Mesto (LV č. 3019) 
Doručí sa za účelom vyvesenia oznámenia:  
18. Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát (TU) 
19.Hl.m. SR Bratislava – Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám.1, 814 71 Bratislava 1 so 
žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením na úradnej tabuli, po dobu 15 dní 
a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu. 
 
 
 
Vybavuje: Ing. Havráneková, tel. č.  49 253 163   


