
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Číslo : KV/SU/47/2018/12341/HK Bratislava 18.07.2018

OZNÁMENIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podra
§ 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný -zákon) v-znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podl'a § 7a ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej
rady č. 3 77/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podI!a
čl. -67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky'Bratislavy, podra ustanovenÍa § 61 'ods.'(1) v-spoje'ní
s § 88a ods. (7) stavebného zákona v nadváznosti na § 18 ods. (3) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok), účastníkom konania

oznamuje
pokračovanie konania o dodatoěnom povolení zmeny ěasti stavby

názov časti stavby: ,,Byt č. 11 v bytovom dome na ulici Sološnícka č. 53 v Bratislave?
stavebníci : Lilit Mamikonyan, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava,

PhDr. Roman Božek, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava,
miesto stavby : byt č. 1l na 2. poschodí v bytovom dome na ulici Sološnícka č. 53 v Bratislave, stavba

so súpisným číslom 638, pozemok registra ,,C" parcelné číslo 2262, katastrálne územie
Karlova Ves, list vlastníctva č. 3329,
bývanie, bytová budova - bytový dom,
Ing. arch. Ján Maruškin, reg.č. *2350AA*, autorizovaný architekt, dokumentácia
vypracovaná v termíne 12/20 17, doplnená do spisu 22.05 .2018,

účel stavby:
projektant:

struČný popis:
- v predmetnom byte došlo k zmene dispozície vstupného, schodiskového priestoru a hygienického zázemia

a zároveri úpravy okenných a dverných otvorov prirahlých miestností a to najrí v rozsahu:
- zmena dispozičného a konštrukčného riešenia schodiska bytu,
- odstránenie časti stropnej dosky medzi l .NP a 2.NP v rámci nového riešenia schodiska,
- odstránenie časti nosnej steny na í.NP medzi póvodnou kotolňou a schodiskom,
- odstránenie nenosnej priečky na 1 .NP medzi dvomi póvodnými pivnicami,
- odstránenie nenosnej priečky na 1 .NP medzi póvodným zádverím a chodbou,
- vybúranie dverného otvoru v nosnej stene na 1 .NP medzi p8vodnou chodbou a kotolňou,
- vybúranie dverného otvoru v nenosnej priečke na 1.NP medzi zádverím a garážou a osadenie nových

dverí rozmerov 800x2400 mm,
- vybúranie okenného otvoru rozmerov 1260x600 mm v garáži na 1. NP v obvodovej stene,
- vybúranie nenosných priečok na 2.NP v schodiskovom trakte a zmena dispozície kúperne a WC,
- zmenšenie okna v priestore póvodného schodiska bytu resp. súčasnej kúperne,
- úprava vel'kosti a polohy okna v priestore póvodného schodiska bytu resp. súčasnej kuchyne,
- výmena strešnej tepelnej izolácie a hydroizolácie a pochódznej vrstvy na terase a balkóne,
- zrealizovanie rahkého čiastočného prestrešenia pomocou drevenej pergoly a lexanových dosiek,
- zmena konvekčného vykurovania na podlahové vykurovanie,

podrobnejší popis vid'. projektová dokumentácia, zodpovedný projektant Ing. arch. Ján Maruškin,
reg. č. *2350AA*, autorizovaný architekt, dokumentácia vypracovaná v termíne 12/2017, doplnená do spisu
22.05 .2018,

navrhované dokončenie časti stavby:
- realizácia povrchových úprav a mal'oviek,
- osadenie zariad'ovacích predmetov,
- osadenie vykurovacích telies v kúpel'ni a garáži,
- inštalácia svietidiel a montáž kuchynskej linky so spotrebičmi.
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Na základe podnetu bol dňa 18.08.2017 na mieste stavby vykonaný štátny stavebný dohrad (d'alej len,,ŠSD") povereným zamestnancom stavebného úradu. Pri výkone ŠSD bolo zistené, že v predmetnom -byte
boli uskutočnené vyššie uvedené zmeny bez príslušného povolenia stavebného úradu.

Vzhradom na zistené skutočnosti stavebný úrad podl'a § 88a ods. (1) a v súlade s § 88 ods. (1) písm. b)
stavebného zákona v nadvuznosti na F3 18 ods. (2) správneho poriadku oznámil stavebníkom a účastníkom
konania listom č. KV/SU/2583/2017/15981/HK zo dňa 14.09.2017 začatie konania z vlastného podnetu
o dodatočnom povolení resp. o odstránení zrealizovaných zmien časti stavby a súčasne vyzval stavebníka
napodanie žiadosti ododatočné povolenie zmien časti stavby spredpísanými náležitost'ami akonanie
prerušil rozhodnutím podl'a § 29 ods. (1) správneho 5oriadku.

Stavebný úrad prijal dňa 27.09.2017 do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves od stavebníkov žiadost' o dodatočné povolenie zmeny časti stavby s dokladmi a predmetnú žiadost'
stavebníci priebežne dopÍňali o požadované doklady, ktorými preukázali, že zmena časti stavby nie je
v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

Podra § 18 ods. (2) správneho poriadku pokiar sa konanie začína na podnet správneho orgánu, je
konanie začaté dňom, ked' tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.

Podra § 88a ods. (7) stavebného zákona na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane
vzt'ahujú ustanovenia § 58 až 66 stavebného zákona.

V zmysle § 59 ods. (1) písm. e) stavebného zákona bol po doplnení projektovej dokumentácie
zaradený do okruhu účastníkov konania zodpovedný projektant predloženej dokumentácie Ing. arch. Ján
Maruškin, Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava.

Vzhl'adom na to, že sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadost' poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie predmetnej stavby, upúšt'a sa v zmysle § 61 ods. (2) stavebného zákona od
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zist'ovaním.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. (3) stavebného zákona určuje, že námietky móžu
účastníci konania uplatnit' najnesk6r v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia
o začatí konania, pričom pre účastníkov konania je dňom doručenia pátnásty deň odo dňa vyvesenia verejnej
vyhlášky. Účastníci konania sa upozorňujú, že na neskór podané námietky sa neprihliadne.

Do podkladov spisového materiálu íóžu účastníci konania nahliadnut' na Miestnom úrade Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, 7í 161, v stránkové dni
(v pondelok a v stredu od 8.00

Ak sa niektorý zúčastníkov konania nechá zastupovat', pr4'?' jehézást% plnú
-12.00 h, od 13 .00 - 17.00 h), alebo po tel%?M§re.
tníkov konania nechá zastupovat', pre! jehézástk

zastupovanie. =1l!:,
moc na

Dana Cahojo'V'á
starostka

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
Lilit Mamikonyan, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava (stavebník)
PhDr. Roman Božek, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava (stavebník)
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Sološnícka 53, stavba so súpisným č. 638, list
vlastníctva č. 3329, katastrálne územie Karlova Ves
Vlastníci pozemku registra ,,c" parcelné č. 2262, list vlastníctva č. 4743, katastrálne územie Karlova Ves
Vlastníci susedných pozemkov a stavieb
Ing. arch. Ján Maruškin, Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava (projektant)

Doruěí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, Polianky 9, 844 37 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie

oznámenia v bytovom dome na obvyklom mieste
2. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 - so žiadost'ou

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

*

*

*

*

*

*
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Na vedomie (nemá účinky doručenia):
3. Lilit Mamikonyan, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava (stavebník)
4. PhDr. Roman Božek, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava (stavebník)
5. Mojmír Kratochvíla, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
6. Dalibor Kratochvíla, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
7. Radomír Kratochvíla, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
8. Alžbeta Hudáková, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
9. Andrea Hudáková, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
10.Vladislav Hudák, Jána Smreka 61 56/4, 841 08 Bratislava
11 .Tatiana Gašparová, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
13.Marcel Hambálek, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
14.JUDr. Ayše Kovačev, Hanulová 7, 841 0l Bratislava
15.Stavebné bytové druzstvo Bratislava IV, Polianky 9, 844 37 Bratislava
16.Ladislav Murár, Brodská 7, 841 04 Bratislava
1 7.Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
18.Jng. arch. Ján Maruškin, Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava (projektant)
19.Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka
20.spis
21.a/a-2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenÍa sa považuje 15. deň vyvesenia. Zároveň
sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia: .;?..'4...Q!:Á;!!J'.?. . Dátum doručenia: ..?.3.:.'..«:.0..!'? Dátum zvesenia: ..........................

pečiatka a podpi3;.
/

pečiatka a p0i
/

pečiatka a podpis:

ffistsk; j,as.ť E;tisíava - Karfova %%m
(ídíjaJanie územní»o konani;

a stavebnéhů poria%i
Nqr?. sv. Frantíaka @
842 62 8raUsl;w a4

Vybavuje: Ing. Hana Kaniová 02/ 707 11 318, hana.kaniova@karlovaves.sk
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