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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
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“) na základe uskutočneného spojeného konania vedeného podľa ust. § 68 v súčinnosti s
§ 61 stavebného zákona stavebného zákona rozhodla takto:
podľa ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
správny poriadok) a ust.§ 68 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

zmenu stavby pred dokončením na stavebný objekt SO 05 Prípojka silnoprúd (SO E2.3 NN
káblový rozvod a PS E2.3 Doplnenie technológie) na pozemku parc. č. 4884/1 v katastrálnom
území Vinohrady stavebníkovi Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava.

Zmena stavby pred dokončením pozostáva zo zmeny trasy podzemného vedenia prípojky o
dĺžke 2m. Nové trasovanie podzemnej prípojky je po pozemku parc. č. 4884/1 v katastrálnom
území Vinohrady.

Stavebný objekt SO 05 Prípojka silnoprúd je súčasťou stavby: " Park pod Kolibou " na
pozemkoch parc. č. 4875/1-4, 4880, 4881, 4882/1-2 v katastrálnom území Vinohrady, v
lokalite Tupého ul. v Bratislave, pre ktorú bolo dňa 25.10.2016 vydané stavebné povolenie č.
9531/2016/UKSP/VIDM-121 s právoplatnosťou 25.11.2016 stavebníkovi spoločnosti
Vinohradis Villas s.r.o., so sídlom A. Hlinku 3, 831 06  Bratislava.

Zmluvou o postúpení práv a povinností  stavebníka zo dňa 9.5.2017 stavebníkom stavebného
objektu SO 05 Prípojka silnoprúd (SO E2.3 NN káblový rozvod a PS E2.3 Doplnenie
technológie) je Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Podmienka pre dokončenie stavby:
Stavba bude ukončená podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Jurajom Szabom, ktorá je
overená v tomto konaní a je súčasťou tohto povolenia Prípadné zmeny nesmú byť urobené
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 9531/2016/UKSP/VIDM-121 zo
dňa 25.10.2016, ktoré zostáva v platnosti  a dopĺňa sa o vyššie uvedenú podmienku.

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania.
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Odôvodnenie

Dňa 27.10.2017 požiadal stavebník Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816
47 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Vinohradis Villas s.r.o., so sídlom Andreja Hlinku
3,831 03 Bratislava o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením na stavebný
objekt SO 05  Prípojka silnoprúd

SO E2.3  NN káblový rozvod
PS E2.3  Doplnenie technológie, ktorý je súčasťou stavby: " Park pod

Kolibou " na pozemkoch parc. č. 4875/1-4, 4880, 4881, 4882/1-2  v katastrálnom  území
Vinohrady, v lokalite Tupého ul. v Bratislave, pre ktorú bolo dňa 25.10.2016 vydané stavebné
povolenie č. 9531/2016/UKSP/VIDM-121 s právoplatnosťou 25.11.2016.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 68 v súčinnosti s § 61 ods. 1) stavebného
zákona oznámil dňa 6.11.2017 začatie konania o zmene stavby pred dokončením dotknutým
orgánom a  účastníkom konania, pričom podľa § 61 ods. 2) stavebného zákona upustil od
ústneho pojednávania, miestneho zisťovania a určil lehotu na uplatnenie pripomienok do
8.12.2017. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného
zákona o predĺženie lehoty na posúdenie zmeny stavby pred dokončením. Do podkladov
rozhodnutia nenahliadol žiaden účastník konania.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením zmeny stavby pred
dokončením nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy
účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na
Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím
orgánom je Okresný úrad  Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

    Mgr.  Rudolf   K u s ý
                       starosta mestskej časti

                                                                                                 Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 100 € zaplatený prevodom z účtu.

Doručuje sa:
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto po dobu 15 dní:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení
Vinohradis Villas s.r.o., so sídlom Andreja Hlinku 3,831 03 Bratislava

2. Ing. Juraj Szabo, Romanova 27, 851 02 Bratislava
3. vlastníci pozemku parc. č. 4884/1 v katastrálnom území Vinohrady

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabule:


