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OZNÁMENIE 

 
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 a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„stavebný úrad“) podľa ustanovení § 61 ods.1 stavebného zákona dotknutým orgánom 
a známym účastníkom konania 

oznamuje 
začatie stavebného konania 

 
vo veci vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby s názvom: 
 
 „Nadstavba bytového domu“ 
 
súpisné číslo:  3102 
miesto stavby: Plzenská ulica č. 4 v Bratislave 
na pozemkoch: parc.č. 11314/3 a 11360/3  
katastrálne územie:  Bratislava – Nové Mesto 
 
pre stavebníka:         H-STONES, s.r.o., so sídlom Poľná 14, 940 53  Nové zámky    
v zastúpení:  Ing. František Benko, bytom Považská 40, 831 03  Bratislava  
 
Na predmetnú zmenu dokončenej stavby tunajší stavebný úrad vydal v územnom konaní 
rozhodnutie o umiestnení stavby č. 754 zo dňa 15.2.2010 pod č. ÚKaSP-2008-925-HAM-
754, ktoré Krajský stavebný úrad v Bratislave v odvolacom konaní zrušil rozhodnutím č. A-
2010/1817/DLD zo dňa 15.7.2010, právoplatným 9.8.2010 a vec vrátil tunajšiemu 
stavebnému úradu na nové prejednanie a rozhodnutie. V novom územnom konaní bolo na 
predmetnú zmenu dokončenej stavby vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 796 zo dňa 
25.2.2011 pod zn. ÚKaSP-2010-11/1510-HAM-796, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
4.5.2011. 
 
Stručný opis zmeny dokončenej stavby: predmetom projektovej dokumentácie je zmena 
dokončenej stavby - dvojpodlažná nadstavba jestvujúceho bytového domu v úrovni 7. a 8.NP 
s vytvorením troch nových mezonetových bytových jednotiek v obytnom podkroví. 
Novonavrhované byty č. 18, 19 a 20 v podkrovnom priestore budú dvojpodlažné. Byty budú 
napojené na jestvujúce rozvody inžinierskych sietí bytového domu okrem vykurovania 
a prípravy TÚV, ktoré je navrhované pre každý byt  samostatné etážové. V úrovni 7.NP 
budú byty prístupné zo schodiska bez výťahu. Súčasťou nadstavby má byť odstránenie 
pôvodnej a vybudovanie novej strešnej konštrukcie, inštalácia nových dažďových zvodov 
a oprava stropov v bytoch na 6.NP. Na jestvujúcom objekte je ďalej navrhovaná výmena 
schodiskových okien, výmena parapetných plechov pod všetkými oknami bytového domu 
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a komplexná oprava fasády a zateplenie obvodového plášťa celého bytového domu. 
Zastavaná plocha bytového domu sa navrhovanou zmenou dokončenej stavby nemení. 

Súčasťou zmeny dokončenej stavby je zároveň vybudovanie spevnenej plochy na 
zabezpečenie štyroch parkovacích miest vo dvore v blízkosti bytového domu na pozemku 
parc. č. 11360/3 v k.ú. Nové Mesto. Vjazd ku parkovacím miestam je z miestnej 
komunikácie Robotnícka ulica. 
 
Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného 
zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 
 
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať 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. 
Ak dotknuté orgány v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje písomné stanovisko, 
stavebný úrad má za to, že z hľadiska nimi sledovaných záujmov s predmetnou zmenou 
stavby súhlasia. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v úradných 
hodinách v dňoch: pondelok        8.00 - 12.00  hod.  a  13.00 -16.00  hod.  
   streda             8.00 - 12.00  hod.  a  13.00 - 18.30 hod.  
    
Súčasne sa účastníci konania v zmysle §  61  ods. 3  stavebného  zákona upozorňujú, že na  
neskôr  podané  námietky  a  pripomienky   

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

     
 

 
                                                                                Mgr. Rudolf Kusý 

                                                                                 starosta mestskej časti  
Bratislava – Nové Mesto 

 
Doručuje sa :  
A) účastníkom konania: 
1. stavebník: H-STONES, s.r.o., Poľná 14, 940 01  Nové Zámky 
2. splnomocnený zástupca: Ing. František Benko, Považská 40, 831 03  Bratislava 
2. Lybed, s.r.o., 1.mája 37, 841 07  Bratislava 
3. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát hl. mesta SR, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 
    - oddelenie správy nehnuteľností  
4. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto – Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto -TU- 
    - oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku  
 
Doručuje sa verejnou vyhláškou: 
5. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Plzenská ul. č. 4 v Bratislave na  
    pozemku parc. č. 11314/3  
6. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Robotníckej ul. č. 8, 10 a 9 
    v Bratislave na pozemkoch parc. č. 11314/6 a 11386/1 
7. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Plzenskej ul. č. 7, 9 a 11  
    v Bratislave na pozemkoch parc. č. 11392, 11314/7 a 11329 
8. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Českej ul. č. 7 a 7A  
    v Bratislave na pozemku parc. č. 11344/5 a 11344/6 
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Doručí sa za účelom vyvesenia oznámenia: 
1. správca: NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava  
- so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením na výveske vo vchodoch bytových 
domov po dobu 15 dní a potvrdené vráti tunajšiemu úradu:  

  Plzenská č. 4 
 Robotnícka č. 8, 10 a 9 
 Plzenská č. 7, 9 a 11 
 Česká č. 7 a 7A 

2. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát  (TU) 
3. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1,  814 71 Bratislava 1 
   - so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením na úradnej tabuli, po dobu 15 dní          
     a potvrdené vráti tunajšiemu úradu. 
 
B) dotknutým orgánom: 
1. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava 1 
    - oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
    - oddelenie cestného hospodárstva 
    - oddelenie životného prostredia  
2. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto -TU- 
    - oddelenie výstavby a investícií  
3. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 
    - odbor ochrany prírody a krajiny 
    - odbor odpadového hospodárstva 
    - odbor štátnej vodnej správy 
4.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. SR, Ružinovská 8, 821 03 Bratislava 29 
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava  
6. Krajský dopravný inšpektorát KR PZ, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1 
7. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04  Bratislava 
8. Obvodný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 71  Bratislava  
9.  Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01  Bratislava 
10. Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05  Bratislava 
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
12. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Votrubova 1, 825 17 Bratislava 26 
13. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
14. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská21/A, 812 22  Bratislava 
15. Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04  Bratislava 
16. Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  
17. UPC Slovensko s.r.o., P.O.Box 216, 845 69 Bratislava 45 
 
Na vedomie: 
18. Ing. Peter Kubica, Plzenská 4, 831 04  Bratislava 
19. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, 
    - oddelenie územného plánu a životného prostredia, -TU- 
 
 
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 : 
 
           ……………….                                                                                     ……………..  
 
 
Vybavuje :  Ing. Hambálková, tel.: 49253156  


