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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
6456/2018/UKSP/VIDM Ing. Vidličková / 0249253364 /

monika.vidlickova@banm.sk
14.5.2018

Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania

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“) obdržala
dňa 2.5.2018 žiadosť stavebníka Central Zone s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
o vydanie stavebného povolenia na stavbu:" Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch
parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26,
11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto, pre ktorú bolo dňa
5.3.2018 vydané územné rozhodnutie č. 1710/2018/UKSP/VIDM-14 s právoplatnosťou 20.4.2018.

Stavba sa člení na tieto stavebné objekty:
SO 101 Rekonštrukcia existujúceho objektu
SO 102 Exteriérové úpravy
SO 201 Komunikácie a spevnené plochy
SO 401 Verejné osvetlenie a areálové rozvody NN
SO 500       Paženie stavebnej jamy a podchytenie objektu

Prevádzkové súbory:
PS – 01 Výťahy
PS – 02 OST - kotolňa.

Povoľovaný objekt je súčasťou komplexu budovy kultúrneho centra a polyfunkčného objektu na
Vajnorskej ulici v Bratislave. Rozsah povoľovanej stavby:
· asanácia časti budovy - potraviny a exteriérový sklad a nahradenie novostavbou garáže so

schodiskom s výškou 2 nadzemných podlaží
· rekonštrukcia výškovej budovy, zväčšenie jej ustúpeného podlažia pri dodržaní celkovej výšky

existujúcej stavby a úprava fasády stavby.
Po rekonštrukcii bude objekt užívaný na administratívne účely pre 1 spoločnosť, na prenajímateľné
ateliéry v počte 22,  na účel bývania v 22 bytových jednotkách, 5 apartmánoch a 6 mezonetových
apartmánoch. V dostavbe sa bude nachádzať garážový dom so 65 parkovacími miestami s vjazdom
a výjazdom z Českej ulice. Technický vstup bude zachovaný pôvodný cez parkovaciu plochu
a garáže z Robotníckej ulice. Na teréne bude 8 parkovacích miest.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznamuje začatie
stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a zároveň oznamuje, že v
zmysle ustanovenia § 61 ods. 2) stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho

Podľa rozdeľovníka
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zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s
prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby. Účastníci konania môžu svoje
námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k
nim nebude prihliadať. Podľa § 61 ods.6) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol
vyrozumený o začatí  stavebného konania k povoľovanej stavbe neoznámi v určenej alebo
predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí. Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 616,
Junácka č.1 v Bratislave v počas stránkových hodín (pondelok od 8,00 hod. do 17,00 hod. a streda
od 8,00 hod. do 17,30 hod.), alebo  v iných dňoch po telefonickom dohovore. V prípade, že sa
niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

     Mgr.  Rudolf   K u s ý
                         starosta mestskej časti

                                                                                                   Bratislava - Nové Mesto

Doručuje sa :

Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
po dobu 15 dní:

1. Central Zone s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, doručuje sa IRS- inžiniering, s.r.o.,
Česká 7, 831 03 Bratislava

2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaní na liste vlastníctva č. 1516
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaní na liste vlastníctva č. 4515
4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaní na liste vlastníctva č. 1954
5. PHARMA CBC, s.r.o., Šancová 54,  811 05 Bratislava
6. Hl. m. SR Bratislava , primátor, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava
7. Miestny úrad MČ Bratislava - Nové Mesto, odd. výstavby a investícií, odd. správy majetku,

TU
8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredia, Tomášikova 46, 832 05

Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, odbor civilnej ochrany, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR, Ružinovská 8, 820 09

Bratislava 29, P.O.BOX 26
11. Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava – KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1
12. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava
13. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova č. 19, 851 01 Bratislava 5
14. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská č. 1, 842 50 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabuli:


