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

  214/2018/ÚKSP/HADL-35              Bratislava, 29. 5. 2018

R O Z H O D N U T I E

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 a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 30 ods. 1 písm. b) a § 46 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

z a s t a v u j e

konanie vo veci zmeny v užívaní stavby: „Nebytový priestor č. 209“ na 2. poschodí bytového domu
na Račianskom mýte č. 1/A v Bratislave, súpisné č. 10990, na pozemku parc. č. 11903/222
v katastrálnom území Nové Mesto, ktoré bolo začaté dňa 9.5.2016 na žiadosť navrhovateľov Ing.
Mateja Michalíka, a JUDr. Veroniky Lackovej, oboch bytom Moravská 3, 831 03 Bratislava, v zast.:
Ing. Matejom Michalíkom.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 9.5.2016 podal navrhovateľ Ing. Matej Michalík, bytom Moravská 3, 831 03 Bratislava a
JUDr. Veronika Lacková, bytom Moravská 3, 831 03 Bratislava, v zast.: Ing. Matejom Michalíkom,
návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby: „Nebytový priestor č. 209“ na 2. poschodí bytového
domu na Račianskom mýte č. 1/A v Bratislave, súpisné č. 10990, na pozemku parc. č. 11903/222
v katastrálnom území Nové Mesto. Nové využitie nebytového priestoru bolo navrhované na byt.

Stavebný úrad predložené podanie preskúmal a podľa § 85 a § 80 ods. 1) stavebného zákona
oznámil listom č. 6012/2016/ÚKSP/HADL-ozn zo dňa 24.5.2016 účastníkom konania a dotknutým
orgánom začatie konania o zmene v užívaní časti stavby a súčasne nariadil o predloženom návrhu
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.7.2016. Oznámenie
bolo doručené verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava – Nové
Mesto po dobu 15 dní, a to v dňoch od 6.6.2016 do 21.6.2016.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli v zmysle § 80 ods.2 stavebného zákona upozornení,
že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne
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neprihliadne. V zákonom stanovenej lehote boli v konaní doložené stanoviská Inšpektorátu práce
Bratislava, RÚVZ, Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy.

Následne v konaní stavebník opakovane stavebnému úradu avizoval zamýšľané späťvzatie
svojho návrhu, čo stavebný úrad zobral na vedomie, neprerušoval konanie a požiadal navrhovateľa
o písomné podanie späťvzatia, čo navrhovateľ napokon uskutočnil dňa 16.4.2018, kedy podal vo veci
písomnú žiadosť.

Žiadosť o vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby bola na stavebnom úrade evidovaná a
riešená pod číslami spisu 6012/2016, 72/2017 a 214/2018.

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

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania sa podľa § 30 ods. 2  nemožno odvolať. 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. Ing. Matej Michalík, bytom Moravská 3, 831 03 Bratislava
2. JUDr. Veronika Lacková, Moravská 3, 831 03 Bratislava, v zast.: Ing. Matejom Michalíkom
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Račianskom mýte č. 1/A

v Bratislave  (verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava –Nové mesto
po dobu 15 dní)
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Dotknutým orgánom a organizáciám:

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl. mesta SR Bratislavy, Ružinovská 8,
820 09 Bratislava 29

5. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
6.  Inšpektorát práce - Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 Doručuje sa za účelom vyvesenia :

8.    Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU
          (so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť na odd. ÚKaSP)

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

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

( podpis, pečiatka )


