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R O Z H O D N U T I E 
 
 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 a 

§119 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 Bratislava v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
úrad“) podľa ust. §30 ods.1) písm. i) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva  

 
rozhodnutie o zastavení konania 

 

na priznanie práva účastníka konania Združenia domových samospráv, so sídlom  Nám. 
SNP 13, 811 06 Bratislava v správnom konaní o zmene územného rozhodnutia č. ÚKaSP-
2011-13/1051/Vim-8 zo dňa 06.03.2013 na umiestnenie stavby s názvom  „"Nové vinice " na 
pozemkoch parc. č.13177/12, 13145/22 a 13145/23 v katastrálnom území Nové Mesto. Zmena 
sa týka  zrušenia 30- tich vonkajších odstavných státí umiestnených na pozemku parc.č. 
13145/23 a ich nahradením budovou hromadná garáž, označenou ako  SO04 Parkovací dom na 
pozemku parc. č. 13145/23 a120, týka sa  premiestenia kontajnerového stojiska, týka sa  SO08 
Vonkajšia kanalizácia dažďová  a a spočíva v  zrušení pôvodného odkanalizovania, týka sa  SO 
06 a spočíva v  umiestnení prípojky pre odvedenie zrážkových vôd z SO 04,  týka sa    SO09 
Vonkajší vodovod -  rozvody s prípojkami a spočíva v zmene  umiestnenia prípojky vody na 
hasenie požiaru pre objekt SO 04, týka sa    SO12 NN elektro- rozvody s prípojkami a to  
umiestnenia prípojky nn pre SO 06 a  SO13 Vonkajšie osvetlenie a to zrušenia osvetlenia 
pôvodného parkoviska SO 06 na teréne. 

Zmena  navrhovanej činnosti ako  optimalizácia riešenia statickej dopravy podľa 
rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vydaného pod č.  OU-BA-OSZP3-
2015/081273/ANJ/III-EIA-r zo dňa 16.10.2015 sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 
Z.z.  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov. 
 

 
       

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 15.4.2016 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť Združenia domových samospráv, 
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava o účasť v predmetnom  konaní  na základe odôvodnenia, že 
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z rozhodnutia o udelení súhlasu na výrub drevín vydaného pod. č. 3918/1408/2016/ZP/KMEA-
R vyplýva pre Združenie domových samospráv iné právo k pozemku  podľa ust. §34 ods.2 a 
ust.  §59 ods.1 písm. b) stavebného zákona spočívajúce v práve a legitímnom záujme na  
priaznivom životnom prostredí a vykonaní výrubového rozhodnutia.  

 
Stavebný úrad predložené podanie preskúmal a v súlade  s ustanovením § 18 ods.3) 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov                                                      
oznámil začatie konania vo veci “Priznanie práva účastníka konania Združeniu domových 
samospráv, Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava v konaní o zmenu územného rozhodnutia ÚKaSP-
2011-13/1051/Vim-8 na umiestnenie stavby s názvom “ Nové vinice“ Skalická ul., Bratislava.“ 

Dňa 07.06.2016 navrhovateľ listom oznámil, že v predmetnom konaní už je účastníkom 
konania  zo zákona. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 
vydaného pod č.  OU-BA-OSZP3-2015/081273/ANJ/III-EIA-r zo dňa 16.10.2015. 

Predmetnú skutočnosť stavebný úrad vyhodnotil tak, že vo veci priznania práv 
účastníka konania sa už právoplatne rozhodlo. 

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto  rozhodnutia.  

 

P o u č e n i e 
 

Proti  rozhodnutiu o zastavení konania podľa ust. §30 odsek 1) písm. j) správneho 
poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť 
Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je 
Okresný úrad Bratislava (podľa § 54 správneho poriadku). Toto rozhodnutie je preskúmateľné 
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 
 
 

 

 

 
 
Mgr. Rudolf  K u s ý 
starosta  mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto 

Doručenie verejnou vyhláškou 
 
Na vedomie:   
Účastníkom konania: 
1. World Trading, s.r.o. Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava,  
       na adresu zástupcu:  Petring,  s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B,851 03 Bratislava 
2. neznámi vlastníci pozemkov parc. č. 13145/73 a 22073/1 v katastrálnom území Nové 

Mesto - doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní 

3.    vlastníci nehnuteľnosti na pozemku parc. č. 13173/2 v katastrálnom území Nové Mesto - 
doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto na Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní   

4.    Okresný súd Bratislava III, Námestie Biely kríž 7, 836 07  Bratislava 
5.    Istrochem Reality, a.s.,  Nobelova 34, 836 05 Bratislava 
6.    MPV Develop s r.o., Šebastovská 4, 080 06 Prešov 
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7.    Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 811 04 Bratislava 
8.     Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
9.     Hl. m. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava, Oddelenie správy 

nehnuteľností a majetku mesta 
10. Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava 
       Na adresu Združenie domových samospráv P.O. BOX 218, 85000 Bratislava 
 
    Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku pre účastníkov 
konania na úradnej  tabuli MČ- Miestny úrad Bratislava –Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 
Bratislava  po dobu 15 dní,15 deň vyvesenia je deň doručenia.  
 
 
 
 
Vyvesené dňa:     Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka) 


