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

8618/2018/392/2019/UKSP/HAVK - 27                                  Bratislava 28.01.2019

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 (ďalej len „stavebný
úrad“) podľa ustanovení § 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e

stavebné konanie na stavbu „Nadstavba BD Račianska,“ na ul. Račianska č. 20/A
v Bratislave, na pozemku parc. č. 11462/3 katastrálne územie – Nové Mesto, ktoré bolo
začaté podaním žiadosti zo dňa 11.07.2018 stavebníkom BD Račianska, s.r.o.
(IČO:51171058), so sídlom Tupého 25/a, 831 01 Bratislava (ďalej len „stavebník“). Stavba
bola umiestnená územným rozhodnutím č. 105/2018, 1868/2017 a 12069/2016/ÚKSP/POBA-
28 vydaným dňa 04.07.2018, právoplatným dňa 11.08.2018

O d ô v o d n e n i e

Dňa 11.07.2018 podal stavebník, v zastúpení konateľom Róbertom Rajnincom, bytom
Tupého 25/a, 831 01 Bratislava žiadosť o vydanie stavebného povolenia po vydanom
územnom rozhodnutí na stavbu „Nadstavba BD Račianska,“ na ul. Račianska č. 20/A
v Bratislave, na pozemku parc. č. 11462/3 katastrálne územie – Nové Mesto (ďalej len
„stavba“). Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím č.
105/2018,1868/2017a12069/2016/ÚKSP/POBA-28 vydaným dňa 04.07.2018, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 11.08.2018. Podanie bolo následne doplnené dvakrát a to,
28.08.2018 a 12.09.2018.

Dňa 19.09.2018 stavebný úrad v súlade s ust. § 61 ods. 1) stavebného zákona
oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.
Oznámenie bolo vzhľadom na množstvo účastníkov konania vyvesené v rámci verejnej
vyhlášky dňa 24.09.2018 na úradnej tabuli a zvesené bolo dňa 10.10.2018. Zároveň bolo
toto oznámenie zverejnené aj vo vchodoch bytového domu na ul. Račianska č. 20/A
a Račianska č. 18, kde bolo vrátené posledné zvesenie 16.10.2018. Lehota na podanie
námietok uplynula dňom 22.10.2018. V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi
konania.
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Stavebný úrad, ako orgán štátneho stavebného dohľadu podľa ust. § 99 ods. b)
stavebného zákona vykonal dňa 16.10.2018 miestnu obhliadku z verejného priestranstva,
počas ktorej bolo zistené, že stavebník už uskutočňuje zmenu predmetnej stavby
(nadstavbu) bez stavebného povolenia, resp. pred vydaním stavebného povolenia, a tým sa
dopustil porušenia stavebného zákona, ktoré napĺňa skutkovú podstatu správneho deliktu
v zmysle ust. § 106 ods. 2 písm. b) stavebného zákona.

Z uvedených dôvodov podľa § 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona a § 46 správneho
poriadku stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

P o u č e n i e

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, pričom
odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Rudolf   Kusý
                                                                                                      starosta  mestskej časti

      Bratislava – Nové Mesto

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1.  Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby so súp. č. 11577 a prislúchajúceho
pozemku  parc. č. 11462/55 bytového domu Račianska ul. č. 20/A, zapísaní v LV č. 4599
– verejnou vyhláškou
2.  Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby so súp. č. 10095 v bytovom dome
Račianska ul. č. 18, zapísaní v LV č. 3581 – verejnou vyhláškou
3.  Vlastníci pozemku parc. č. 11461/2 zapísaní v LV č. 6359 – verejnou vyhláškou
3.  BD Račianska s.r.o., Tupého 25/A, 831 01 Bratislava
4.  LOFTY s.r.o., Tupého 25/A, 831 01 Bratislava – vlastník susedných pozemkov parc. č.
11462/1, 43 a stavby so súp. č. 1551 na pozemku parc. č. 11462/5 podľa LV č. 1937
Na vedomie:
Dotknutým orgánom a organizáciám:
1. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6,811 07  Bratislava
2. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Odbor SoŽP
3. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, odpad. hosp.
4. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Štátna vodná správa
5. SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
6. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
8. Chladenie a klimatizácia s.r.o., Drieňová 1/G, 821 01 Bratislava
9. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
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Doručenie za účelom zverejnenia oznámenia v bytových domoch Račianska 18 a 20/A:
1.  BD Račianska s.r.o., Tupého 25/A, 831 01 Bratislava

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

Potvrdenie dátumu zverejnenia:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )


