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R O Z H O D N U T I E 
 
Dňa 12.11.2014 spoločnosť IGREX s.r.o., so sídlom Vajnorská 137, 831 04 

Bratislava, požiadala o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby:" Bytový dom , 
Pod strážami" na pozemkoch parc. č. 6506/1, 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94  
v katastrálnom území Vinohrady. 
 Nakoľko predložené podanie neposkytovalo dostatočný podklad pre posúdenie 
umiestnenia stavby, stavebný úrad vyzval dňa 1.12.2014 navrhovateľa k doplneniu podania 
a konanie rozhodnutím č. ÚKaSP-2014/3310/Vim-261 prerušil. Nedostatky podania boli 
odstránené dňa 19.1.2015.  
  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
úrad“) v súlade s ustanovením § 36 ods.1) stavebného zákona oznámila dňa 2.10.2015  
začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, vrátane Hl. 
mesto SR Bratislavy a určila lehotu na uplatnenie námietok do 10.11.2015. 
  Dňa 2.2.2016 sa uskutočnilo stretnutie občanov so starostom mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto, ktoré sa týkalo plánovanej výstavby tejto stavby. Na stretnutí sa zúčastnili 
účastníci konania a obyvatelia danej lokality, ktorí vyjadrili pochybnosť o súlade plánovanej 
stavby s platným územným plánom, čím spochybnili obsah záväzného stanoviska Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislava č. MAGS-ORM 51813/14-310421 zo dňa 25.11.2014. 
Stavebný úrad podľa § 140b ods. 5) stavebného zákona, § 29 ods.1) a § 47 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov územné konanie 
 

prerušuje 
 
do doby doručenia stanoviska dotknutého  orgánu k námietkam  účastníkov konania. 
Stavebný úrad bude podľa § 29 ods. 4) správneho poriadku pokračovať v  stavebnom konaní 
až po doplnení stanoviska. Pokiaľ je konanie prerušené lehoty podľa § 29 ods.5) správneho 
poriadku neplynú. 
 

O d ô v o d n e n i e 
  

Dňa 12.11.2014 spoločnosť IGREX s.r.o., so sídlom Vajnorská 137, 831 04 
Bratislava, požiadala o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby:" Bytový dom , 
Pod strážami" na pozemkoch parc. č. 6506/1, 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94  
v katastrálnom území Vinohrady. 
Stavba sa člení na tieto stavebné objekty: 

SO 01 Bytový dom 
SO 02 Vodovodná prípojka  
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SO 03 Kanalizačná prípojka 
SO 04 Plynová prípojka 
SO 05 Prípojky slaboprúde 
SO 06 Prípojka NN, verejné osvetlenie. 

Prevádzkové súbory SO 01 Bytového domu: 
PS – 01 Kotolňa 
PS – 02 Výťah.  

Pozemok, na ktorom sa umiestňuje stavba bytového domu sa nachádza v križovatke ulíc Pod 
strážami, Matúškova a Na pažiti. Umiestňovaný bytový dom bude mať 1 podzemné podlažie,  
4 nadzemné podlažia, bude obsahovať 26 bytových jednotiek a 6 apartmánov. Prvé podzemné 
podlažie je určené na garážovanie, vjazd na pozemok je cez existujúce dopravné napojenie 
z ulice Matúškova a Pod strážami.  
 Nakoľko predložené podanie neposkytovalo dostatočný podklad pre posúdenie 
umiestnenia stavby, stavebný úrad vyzval dňa 1.12.2014 navrhovateľa k doplneniu podania 
a konanie rozhodnutím č. ÚKaSP-2014/3310/Vim-261 prerušil. Nedostatky podania boli 
odstránené dňa 19.1.2015.  
  Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.1) stavebného zákona oznámil dňa 
2.10.2015  začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, 
vrátane Hl. mesto SR Bratislavy a určila lehotu na uplatnenie námietok do 10.11.2015. 
  Dňa 2.2.2016 sa uskutočnilo stretnutie občanov so starostom mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto, ktoré sa týkalo plánovanej výstavby tejto stavby. Na stretnutí sa zúčastnili 
účastníci konania a obyvatelia danej lokality, ktorí vyjadrili pochybnosť o súlade plánovanej 
stavby s platným územným plánom, čím spochybnili obsah záväzného stanoviska Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislava č. MAGS-ORM 51813/14-310421 zo dňa 25.11.2014. 
  Podľa § 140b ods. 5) stavebného zákona, ak námietky účastníkov konania smerujú 
proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého 
orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si 
vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným 
orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci 
stavebným úradom.  
  Stavebný úrad si listom č. 1881/2016/UKSP/VIDM zo dňa 16.2.2016 vyžiadal 
stanovisko dotknutého orgánu k uplatneným námietkam. 
Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 

 
 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods. 3) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné 
súdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Mgr.  Rudolf   K u s ý 
                          starosta mestskej časti 

                                                                                                     Bratislava - Nové Mesto 
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Doručuje sa 
Účastníci konania: 
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto na Račianskom mýte v  Bratislave po dobu 15 dní: 

1. IGREX s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 
2. Ing. Peter K. 
3. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova  21, 

831 16 Bratislava 
4. Igor D. 
5. RNDr. Elena D. 
6. Miroslav Š. 
7. Helena K. 
8. Martin K. 
9. Roman K. 
10. Nora S. 
11. Jozef S. 
12. Ing. Kornel G. 
13. Ľubomír D. 
14. Ján Ch. 
15. Ing. Anton J. 
16. Helena J. 
17. Ján R. 
18. Ing. Vojtech S. 
19. Miriam Š. 
20. JUDr. Ivan T. 
21. Hl. m. SR Bratislava , primátor, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 
22. Ing. Ivan H. 
23. Ing. Zuzana H. 
24. RSDr. František B. 
25. Mária Bohrnová, T. 
26. Ing. Peter D. 
27. Ján Druga, M. 
28. Veronika S. 
29. Ing. Edita S. 
30. Vlasta M. 
31. Ing. Ľubica B. 
32. Mgr. Vlasta L. 
33. Peter M. 
34. Ing. Karol V. 
35. Daniela P. 
36. Mgr. Viera O. 
37. Eva S. 
38. Dušan B. 
39. Ing. Zuzana F. 
40. neznámy vlastník stavby na pozemku parc. č. 6506/22 a 6505/23 v katastrálnom území 

Vinohrady 
Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia 

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:    Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 
 

pečiatka, podpis 


