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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 §7a ods.2 písm. i)  zákona č.377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„Stavebný úrad“) podľa ust. §35 ods.3) stavebného zákona a ust. §30 ods.1) písm. d) zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „správny poriadok“)
rozhodol, že

z a s t a v u j e
územné konanie na umiestnenie stavby s názvom

“Prestavba a nadstavba objektu Bárdošova 2, 2/A, Bratislava“
podľa návrhu CARNIE s.r.o., IČO: 35815019 so sídlom Bárdošova 2, 83103 Bratislava a LUXE

a.s., IČO:31321950 so sídlom Bárdošova 2/A, 83103 Bratislava

Odôvodnenie:
Dňa 08.06.2018 CARNIE s.r.o., IČO: 35815019 so sídlom Bárdošova 2, 83103 Bratislava

a LUXE a.s., IČO:31321950 so sídlom Bárdošova 2/A, 83103 Bratislava, ktoré na základe
plnomocenstva zastupuje Martin Čudrnák bytom Bárdošova 25, 83101 Bratislava ( ďalej len ako
„Navrhovateľ“) podal návrh na umiestnenie nadstavby stavby s názvom  “Prestavba a nadstavba
objektu Bárdošova 2, 2/A, Bratislava“ na pozemku parc. č. 5815/1,2,7,8,9,11 v  katastrálnom území
Vinohrady  v Bratislave. K návrhu pripojil dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktorú v máji
2017 vyhotovil Ing. arch. Vojtech Inczinger , autorizovaný architekt SKA reg.č. 1123AA a  doklady
o vlastníctve budovy a pozemkov, doklady o prerokovaní stavby s niektorými dotknutými orgánmi
a správcami inžinierskych sietí.  Dňom podania bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad podanie preskúmal a zistil, že  predložené podklady  nepostačujú na riadne
a spoľahlivé posúdenie návrhu z hľadiska záujmov sledovaných v správnom konaní podľa   §35
ods. 3 stavebného zákona.

Stavebný úrad písomne vyzval Navrhovateľa na doplnenie podania v lehote do 31.09.2017
a zároveň rozhodnutím č. 98/2018 a 5190/2017/UKSP/POBA-67  zo dňa 25.05.2017 správne
konanie prerušil.

Dňa 25.09.2017 Navrhovateľ návrh podľa výzvy čiastočne doplnil a požiadal o predĺženie
lehoty na jeho úplné doplnenie.

Stavebný úrad na základe zdôvodnenia žiadosti Navrhovateľa listom pod č.
5190/2017/UKSP/POBA-67 Predl. Lehoty-1 zo dňa 16.11.2017 lehotu na doplnenie návrhu predĺžil
do 30.03.2018 .

Dňa 29.03.2018 navrhovateľ návrh podľa výzvy opäť čiastočne doplnil a pozmenil
a požiadal o predĺženie lehoty na jeho úplné doplnenie.

Stavebný úrad na základe zdôvodnenia žiadosti navrhovateľa listom pod č.  98/2018 a
5190/2017/UKSP/POBA-67 Predl. Lehoty-2 zo dňa 12.07.2018 lehotu na doplnenie návrhu predĺžil
do 30.10.2018.

Navrhovateľ však návrh na územné rozhodnutie v určenej lehote požadovaným spôsobom
nedoplnil.

 Stavebný úrad z uvedených dôvodov, rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
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Poučenie
Proti  rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 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 Kusý
starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Doručuje sa:
CARNIE s.r.o., IČO: 35815019 so sídlom Bárdošova 2, 83103 Bratislava
LUXE a.s., IČO:31321950 so sídlom Bárdošova 2/A, 83103 Bratislava
Na adresu:  Martin Čudrnák bytom Bárdošova 25, 83101 Bratislava


