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

1656/2018/UKSP/VIDM-5 Bratislava 1.6.2018

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 (stavebný zákon) 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“) podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej správny poriadok) a § 85 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

zmenu v užívaní stavby: "ZS a RR bod BA Brusnicová BA BRU a nn prípojka"  na pozemku
parc. č. 18052/47 v katastrálnom území Vinohrady, v záhradkárskej osade Koliba - Vtáčnik
vlastníkovi spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:
35 763 469, ( ďalej len „Vlastník“ ), ktorá spočíva v predĺžení užívania stavby s dočasnosťou
do 30.11.2022.

Stavebný úrad  podľa § 82 ods. 3) stavebného zákona určuje podmienky užívania stavby:
· dočasnosť stavby sa určuje podľa článku III zmluvy o nájme pozemku  č. T

2288/2007, ktorú uzatvoril vlastník stavby a vlastníci pozemku parc. č. 18052/47
v katastrálnom území Vinohrady v zastúpení Slovenským zväzom záhradkárov ZO 3-
20 Koliba – Vtáčnik Bratislava III

· počas prevádzky musia byť dodržiavané príslušné platné predpisy, týkajúce sa
ochrany životného prostredia, zdravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania.

Odôvodnenie

Dňa 29.11.2017 s doplnením dňa 5.2.2018 bola stavebnému úradu doručená žiadosť
Vlastníka, ktorého  zastupuje spoločnosť I.T.A TELECOM SLOVAKIA, s.r.o., Nové záhrady
I 13A, 821 05 Bratislava IČO  35 700 050 o vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby:
"ZS a RR bod BA Brusnicová BA BRU a nn prípojka"  na pozemku parc. č. 18052/47
v katastrálnom území Vinohrady, ktorá spočíva v predĺžení doby dočasnosti stavby.
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Užívanie stavby bolo povolené dňa 26.6.2009 rozhodnutím č. UKaSP-2009/292-R-
KHA s právoplatnosťou 3.9.2009 a s dočasnosťou do 30.11.2017. Dočasnosť stavby vychádza
z majetkovo-právnych vzťahov, ktoré upravuje zmluva o nájme pozemku č. T 2288/2007,
ktorú uzatvoril vlastník stavby a vlastníci pozemku parc. č. 18052/47 v katastrálnom území
Vinohrady v zastúpení Slovenským zväzom záhradkárov ZO 3-20 Koliba – Vtáčnik
Bratislava III do 30.11.2022.

Na základe žiadosti stavebný úrad oznámil podľa ust. § 85 stavebného zákona začatie
konania a zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s  miestnym zisťovaním, ktoré sa
uskutočnilo 31.5.2018, z ktorého vyhotovil zápisnicu.

Dňa 28.5.2018 bolo stavebnému úradu doručené anonymné podanie s priloženou
žiadosťou 6 spoluvlastníkov nehnuteľnosti na pozemku parc. č. 18052/47 v katastrálnom
území Vinohrady, ktorá bola dňa 20.3.2017 adresovaná Slovenskému zväzu záhradkárov ZO
3-20 Koliba – Vtáčnik ako žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy.  Do podkladov pre vydanie
rozhodnutia bola predložená zápisnica z výročnej schôdze ZO SZZ Koliba-Vtáčnik zo dňa
27.5.2017, v ktorej v bode 9  je uvedené odsúhlasenie predĺženia zmluvy s Vlastníkom.

Zmena v užívaní stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Územným
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 a s Územným plánom zóny Podhorský pás,
tak ako je uvedené v stanovisku MČ Bratislava – Nové Mesto č. 3481/2329/2018/ZP/NAGV
zo dňa 24.1.2018.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad zistil, že užívanie stavby nebude ohrozovať verejný
záujem, predovšetkým z hľadiska životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb,
bezpečnosti práce a technických zariadení. Uvedené bolo dokladované vyhovujúcimi
výsledkami predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických noriem.
Na základe uvedeného rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na
Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91  Bratislava 3, pričom odvolacím
orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

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

Správny poplatok vo výške 30 eur zaplatený v pokladni úradu.
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Doručuje sa:
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, adresa na doručenie I.T.A

TELECOM SLOVAKIA, s.r.o., Nové záhrady I 13A, 821 05 Bratislava
2. Slovenský zväz záhradkárov ZO3-20 Koliba – Vtáčnik, Na Vtáčniku 46, 831 01

Bratislava
3. Vlastníci pozemku parc. č. 18052/47 v katastrálnom území Vinohrady

Potvrdenie dátumu zverejnenia

 Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:


