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O Z N Á M E N I E 
 
 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "stavebný úrad") v súlade s §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), na základe žiadosti stavebníka 
Jana Sport, s.r.o., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava, ktorú zastupuje Advocatio, s.r.o., 
Zálužická 3, 821 01 Bratislava, doručená dňa 06.07.2011 a doplnená podaním zo dňa 
15.07.2011 
 

oznamuje 
začatie konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby  

v spojení s kolaudáciou  
 
dotknutým orgánom a  účastníkom konania, podľa ustanovení § 88a ods. 1, 7, 9 v spojitosti 
s ustanoveniami § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") vo veci dodatočného 
povolenia a kolaudácie zmeny dokončenej stavby: 
 
názov stavby:     „Mrs. Sporty Club 472“ 
miesto stavby:    obchodný priestor č. 1.07  

v polyfunkčnom objekte T II, Bajkalská ul. 9/A,  
v Bratislave 

na pozemku:     parc.č. 23013/18 
katastrálne územie:    Nové Mesto 
 
Stručný popis stavby:  
 
Predložená projektová dokumentácia rieši zmenu dokončenej stavby holopriestoru č. 1.07   
v parteri (1.NP) polyfunkčného objektu T II (tri veže) na Bajkalskej ulici v Bratislave. 
Stavebnými úpravami v riešenom priestore, s celkovou úžitkovou plochou 179,06 m², 
vznikne športový klub, ktorý pozostáva zo vstupného zádveria, veľkopriestoru na cvičenie, 
recepcie, miestnosti pre náradie, šatne pre zamestnancov, šatne pre zákazníkov (s kapacitou 
23 ľudí), vstupnej predsiene k šatniam a sprchám, priestoru pre sprchy, priestoru pre výlevku 
a kotol, a dvoch WC pre zákazníkov a personál. V rámci stavebných úprav sú riešené 
povrchové úpravy podláh, stien a stropov, nové deliace konštrukcie pre vytvorenie 
navrhnutých miestností ako aj všetky vnútorné rozvody (voda, kanalizácia, vykurovanie, 
klimatizácia, elektro a EPS). Zásahy do nosných konštrukcií v rámci riešeného priestoru sú 
navrhnuté v podlahe pre rozvody kanalizácie a v nosných stenách pre rozvody klimatizácie. 
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Napojenie všetkých vnútorných rozvodov je prevedené do jestvujúcich rozvodov 
a areálových prípojok v rámci polyfunkčného objektu T II.  
 
Stavebný úrad zároveň v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona nariaďuje ústne konanie 
spojené s miestnym zisťovaním  
 

Dňa 29.07. 2010 o 10.00 hod 
 

so zrazom pred nájomným holopriestorom č. 1.07, v rámci objektu T II, Bajkalská 9/A, 
v Bratislave na pozemku parc.č. 23013/18, v k.ú. Nové Mesto.  

 
 
V zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona sa účastníci konania upozorňujú, že svoje námietky 
a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. 
 
K miestnemu zisťovaniu je stavebník povinný pripraviť doklady podľa §§ 81 a 81b písm. e) 
stavebného zákona. 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí  predložiť jeho zástupca 
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa  dal zastupovať. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                       M g r.  R u d o l f  K u s ý 

                                                                 starosta mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto 

 
Doručuje sa:  
-  účastníkom konania : 

1. vlastník: Towers Retail s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava  
2. stavebník: Jana Sport, s.r.o., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava  
3. v zastúpení: Advocatio, s.r.o., Zálužická 3, 821 01 Bratislava  
4. spoluvlastníkom stavby a pozemku pod stavbou, zapísaným na LV č.3289 sa 

doručuje oznámenie verejnou vyhláškou 
5. projektant: Ing. arch. Dušan Mázik, Pri Bielom kríži 5, 831 02 Bratislava 
 

- dotknutým orgánom: 
6. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR BA, Primaciálne nám. č. 1, 814  71 

Bratislava , OÚRM 
7. MsČ Bratislava - Nové Mesto ,MÚ Bratislava – Nové Mesto, odd. VaI 
8. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská č. 2,  842 19 Bratislava, 

OOH 
9. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
10. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl.m. SR Bratislavy, Ružinovská 8, 821 08 

Bratislava 
12. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 83103 Braislava 
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran. zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
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- doručí sa verejnou vyhláškou : 
Stavebný úrad, v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, v súčinnosti s § 61 ods. 4 stavebného zákona, doručuje toto oznámenie verejnou 
vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania.  
 
 
 

14. Somat group, a.s., so sídlom Mierová 127, 821 05 Bratislava, ako správca bytových 
domov na Bajkalskej ulici v Bratislave vyvesí oznámenie vo vchode č. 9/A bytového 
domu po  dobu 15 dní a potvrdené vráti tunajšiemu stavebnému úradu 

15. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 
16. Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, organizačný ref., Junácka 1, 832 91 Bratislava 
 
zabezpečia zverejnenie tohto oznámenia vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní 
a potvrdené vrátia tunajšiemu úradu. 

  
Vyvesené dňa :           Zvesené dňa : 
 
 
 
................................      ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybavuje: Mgr. art. Štefancová     

 
tel. č.: 49 253 153     Stránkové dni: 
miestnosť č. 606, VI. poschodie    pondelok: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00  
stavebne@banm.sk     streda:  8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00  
www.banm.sk      piatok:  8.00 – 12.00 
 


