
 
č. ÚKaSP-2011/1718-ABA-ozn                                                              Bratislava,  4.10.2011                           
 

OZNÁMENIE 

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“ ) podľa ustanovení § 80 ods. 1 a 2 v spojení s § 85 ods. 2 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "stavebný zákon") a §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") 
 

oznamuje 
začatie konania o zmene v užívaní stavby spojené so zmenou stavby verejnou vyhláškou 

 
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania vo veci vydania povolenia na zmenu 
v užívaní časti stavby spojenú so zmenou stavby: 
 
názov stavby:   
 „Gastroentero – hepatologické centrum THALION a Lekáreň APOTEKA“ 
 
miesto stavby:   Tomašíkova ul. č. 50/ C v Bratislave 
súpisné číslo:   12571 
na pozemku:   parc. č. 15111/130 
katastrálne územie:  Bratislava – Nové Mesto 
 
stavebník:   Tomášíková, spol. s r.o., Tomašíkova 50/E, 831 04 Bratislava 
v zastúpení:   ARTPLAN, spol. s.r.o., Karadžičova 27, 811 08  Bratislava 
 
 
Na predmetnú časť stavby polyfunkčného objektu bolo dňa 21.05.2007 stavebným úradom 
Bratislava – Nové Mesto vydané kolaudačné rozhodnutie č. ÚKaSP – 2007/220-411-KR-
MGR, právoplatné 29.05.2007, ktorým sa povoľuje užívanie stavby ako celku s názvom 
„Polyfunk čné a bytové domy, Tomašíkova ul. Bratislava“. 
 
Navrhovaná zmena v  užívaní časti stavby spočíva: v zmene účelu využitia nebytových 
priestorov  nachádzajúcich sa na časti prízemia bytového domu, zapísaných na LV č. 5110, 
využívaných ako veľkopriestorová garáž. V dotknutom priestore prízemia je v súčasnosti 
umiestnených 24 parkovacích miest. Nový účel využitia je navrhnutý ako prevádzka 
zdravotníckeho zariadenia, ktoré tvorí gastroentero – hepatologické centrum a lekáreň. 
Stavebné úpravy v rozsahu navrhovaných dispozičných zmien budú spočívať z vybudovania 
priečok (suchou montážou), povrchových úprav podláh, stien a stropov, výmeny okenných 
a dverných výplní. Stavebnými úpravami nebude dotknutý nosný systém objektu. Vnútorné  
rozvody elektroinštalácie, rozvody ÚK, napojenie priestorov na pitnú vodu a odvádzanie 
splaškových vôd, bude riešené napojením na existujúce vnútorné rozvody inžinierskych sietí 
bytového domu. Navrhovaná prevádzka zdravotníckeho zariadenia  bude mať samostatné 
podružné meranie odberu pitnej vody, elektriny a tepla. Vstup do zdravotníckeho zariadenia 
ostáva v mieste hlavného vstupu do priestorov garáží. Dopravné napojenie areálu a dopravný 
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systém ostáva bezo zmien. Statická doprava pre zamestnancov a návštevníkov bude riešená 
v jestvujúcich priestoroch veľkopriestorových garáží vo vlastníctve stavebníka. 
 
Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa stavebný úrad v zmysle § 61 
ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania. 
 
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky  pripomienky k požadovanej 
zmene v užívaní predmetnej stavby uplatiť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní od 
doručenia tohto oznámenia na tunajšom oddelení územného konania a stavebného poriadku. 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány.  
Súčasne sa účastníci konania v zmysle § 80 ods. 2  stavebného  zákona upozorňujú, že na  
neskôr  podané  námietky  a  pripomienky   

 
sa  n e p r i h l i a d n e . 

 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v stránkových 
dňoch a to: pondelok, streda         8.00 - 12.00  hod.  a  13.00 -17.00  hod.  
  piatok                         8.00 - 12.00 hod. 
 
V prípade, že dotknuté orgány v uvedenom termíne nepredložia svoje písomné stanoviská 
a ani inak neprejavia záujem sa so zmenou v užívaní stavby oboznámiť, stavebný úrad má za 
to, že s predmetnou stavbou súhlasia. 
 
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. 
 
Stavebný úrad žiada : 

- správcu bytového domu Tomašíkova ul. č. 50/ C v Bratislave, aby v uvedenom vchode 
bytového domu zabezpečil vyvesenie oznámenia po dobu 15 dní a potvrdené vrátil 
tunajšiemu úradu. 
  - Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto a Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, aby 
zabezpečil  zverejnenie tohto oznámenia vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, 
vyznačil deň vyvesenia a zvesenia oznámenia a opatril ho svojou pečiatkou na príslušnom 
vyhotovení tohto oznámenia. Po uplynutí lehoty (15 dní ) aj s prípadnými pripomienkami 
predložil do spisu na stavebný úrad. 15 deň je dňom doručenia tohto oznámenia. 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                                           
                                                                                                   Mgr. Rudolf  K u s ý 
                                                                                                   starosta mestskej časti      
                                                                                                Bratislava  –  Nové Mesto     
 

 
 
 
Stavebný úrad v súlade s § 26 správneho poriadku doručuje toto oznámenie o začatí 
stavebného konania verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. 
            
Vyvesené dňa :                                                                                      Zvesené dňa : 
 
 ……………….                                                                                      ……………..  
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Oznámenie sa doručí: 
 
A/ účastníkom konania: 
1.  stavebník: Tomášíková, spol. s r.o., Tomašíkova 50/E, 831 04 Bratislava 
2.  splnomocnený zástupca: ARTPLAN, spol. s.r.o., Karadžičova 27, 811 08  Bratislava 
3.  projektant: TOP PROJEKT s.r.o., Tomašíkova 50/E, 831 04 Bratislava 
4.  vlastníci bytových a nebytových priestorov Tomašíkova ul. č. 50/ C, verejnou vyhláškou  
 
B/ dotknutým orgánom: 
1.   Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1 
  - oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
2.   Mestská časť Bratislava Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto / tu / 
      - oddelenie územného plánu a životného prostredia 
3.  Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská ul. č. 2, 842 33 Bratislava 4 
     - odbor odpadového hospodárstva 
4.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl. m. SR Bratislavy, Ružinovská ul. č. 8,  
      820 09 Bratislava 29 
5.   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská ul. č. 6,     
      811 03  Bratislava 1 
6.   Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
7.   Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
       - krajský dopravný inšpektorát a odbor dopravného inžinierstva 
 
C/ na vedomie: 
1. správca: IMMO SERVICE GROUP s.r.o., Tomašíkova 46, 831 04 Bratislava 
 
D/ za účelom vyvesenia rozhodnutia: 
1.  Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát ( TU ), Junácka 1, Bratislava 
2.  Hl. m. SR Bratislava -Magistrát, oddelenie ORM, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava1  
   - so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní 
    a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 
3.  IMMO SERVICE GROUP s.r.o., Tomašíkova 46, 831 04 Bratislava 
    - so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením vo vchode č. 50/C predmetného 

bytového domu  po dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybavuje: Ing. Arch. Andrea Bzdúchová, 6.p., č.dv. 605, tel.: 492 53 558  


