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Vec : Oprava zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia
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"), podra § 7a ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej
rady č. 377/}990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podra
čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky-Bratislavy, podra § 47 ods. (6) zákona č." 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok")

opravuje

zrejmú chybu, ktorá vznikla pri písomnom vyhotovení rozhodnutia č. KV/SU/26/2019/5093/HK zo dňa
26.02.2019, ktorým stavebný úrad povolil realizáciu stavby

názov stavby:
stavebný objekt:
stavebník:

,,BA.?Líščie údolie, vývod z TS 1912, NNK?
SO 100 NN KABLOVÉ VEDENIE
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3 879/B,
IčO: 36 361 sis:
Paták, s.r.o., V. P. Tótha 30, 905 11 Senica, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 15605/T, IČO: 36 267 031,
ulica Líščie údolie v Bratislave, pozemky registra ,,C" parcelné č. 535/24, 910/9,
905/2, 905/3, katastrálne územie Karlova Ves, listy vlastníctva č. 3276, 2950, 47?4
a pozemky registra ,,IE" parcelné č. 22338, katastrálne územie Karlova Ves, list
vlastníctva č. 497},
inžinierska stavba - novostavba - líniová stavba - káblový NN rozvod,
zabezpečenie prevádzkovej spol'ahlivosti a kvality dodávky elektrickej energie pre
nových odberatel'ov v danej lokalite.

V písomnom vyhotovení uvedeného rozhodnutia sa opravuje text na strane č. 2 a na strane č. 14
nasledovne:

póvodný text:
Na predmetnú líniovú stavbu bolo vydané Mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves územné rozhodnutie

o umiestnení líniovej stavby pod číslom KV/SU/l 1 53/2018/13540/HK zo dňa 13.08.2018, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 13.08.2018,

v zastÚpení:

miesto stavby:

druh stavby:
účel stavby:

opravený text:
Na predmetnú líniovú stavbu bolo vydané Mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves územné rozhodnutie

o umiestnení líniovej stavby pod číslom KV/SU/1 1 53/2018/13540/HK zo dňa 13.08.2018, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 19.09.20l8,

a taktiež sa opravuje text na strane č. 14 nasledovne:
póvodný text:

Podl'a položky č. 60 písmeno g) bod 2) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o správnych poplatkoch") sa
stavebníkovi predpisuje správny poplatok vo výške 200,00 eur (slovom dvesto eur), ktorý zaplatil dňa
10. 10.2018 potvrdenkou č. KV l-101018-0008 a dňa 10.10.2018 potvrdenkou č. KV l-200219-0006,



opravený text:

Podra položky č. 60 písmeno g) bod 2) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o správnych poplatkoch") sa
stavebníkovi predpisuje správny poplatok vo výške 200,00 eur (slovom dvesto eur), ktorý zaplatil dňa
10. 10.2018 potvrdenkou č. KV 1-101018-0008 a dňa 20.02.2019 potvrdenkou č. KV 1-200219-0006.

Nakorko ide o zrejmú chybu, ktorá vznikla pri písomnom vyhotovení rozhodnutia č. KV/SU/26/2019
/5093/HK zo dňa 26.02.2019, tunajší stavebný úrad týmto listom podl'a § 47 ods. (6) správneho poriadku
opravuje vyššie uvedené rozhodnutie.

Stavebný úrad o oprave tejto zrejmej chyby, ktorá nastala pri písomnom vyhotovení vyššie uvedeného
rozhodnutia upovedomuje účastníkov konania.

Táto oprava zrejmej chyby tvorí neoddeliternú súčast' rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves č. KV/SU/26/2019/5093/HK zo dňa 26.02.2019.

Dana Čah?ojov4
starostka

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
Paták, s.r.o., V. P. Tótha 30, 905 11 Senica (zástupca stavebníka, spracovatel' dokumentácie)
Peter Vavro, Malá 13, 81102 Bratislava (vlastník p. č. 535/24)
M[?JDr. Viera Vavrová, Malá 13, 811 02 Bratislava (vlastník p. č. 535/24)
Allianz-Slovenská poist'ovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava (vlastník p. č. 91 0/9)
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava (vlastník p. č. 22338 ,,E")
vlastníkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb pozdÍž predmetných parciel (register ,,c" P.
č. 535/24, 910/9, 905/2, 905/3, a registr ,,E? p.č. 22338 v k.ú. Bratislava Karlova Ves), na ktorých je
umiestňovaná líniová stavba, a ktorých práva móžu byt' dotknuté

Doruěí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1 . Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 - so žiadost'ou o vyvesenie

verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

Na vedomie (nemá úěinky doručenia):
2. Paták, s.r.o., V. P. Tótha 30, 905 11 Senica (zástupca stavebníka)
3. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

4. spis
5. a/a-2x
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4. Za deň doručenia sa považuje 15.
deň vyvesenia. Zároveň sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk.
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Vybavuje: Ing. Hana Kaniová 02/ 707 11 318, hana.kaniova@karlovaves.sk
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