MESTSKÁ ČASŤ BIRAÍ'ISLAVÁ-KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č..J.:
j.: KV/SÚ/2661/2021/17715/DB

Bratislava, 27. 10. 2021

OZNÁMENIE
O SPÁŤVZATÍ ZIADOSTI O POVOLENÍ ZMENY V UŽÍVANÍ ČASTI STAVBY
OSTATNÝM ÚČASTNÍKOM KONANIA, VÝZVA NA VYJADRENIE

Stavebný úrad prijal dňa 24. 06. 2021 s doplnením dňa 12. 07. 2021 do podatel'ne Miestneho úrádu
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves žiadost' o póvolenie zmeny v užívanf časti stavby
názov ěasti stavby:
navrhovatel':

v zastúpení:
miesto stavby:

,,Priestory na bývanie - L bytová jednotka"
Ing. Juraj Osuský, CSc. Adámiho 3, 841 05 Bratislava,
Ing. Eva Osuská, Adámiho 3, 841 05 Bratislava
JUDr. Martina Stašíková, Hodálova 2, 841 04 Bratislava,

Ing. Juraj Osuský, CSc. Adámiho 3, 841 05 Bratislava
ul. Adárniho 3, súp. č. 445 ná pozemku register ,,C" parc. č. 1243 k. ú. Karlova
Ves v Bratislave.

póvodný úěel:
navrhovaný úěel:

iný nebytový priestor,

priestory na bývanie ,1. bytová jednotka

Stavebný úrad oznámil listom č. KV/SU/2661/2021/14100/DB zo dňa 19. 08. 2021 začatie konania
o zmene v užívaní časti stavby a zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním na 21.
09. 2021 na mieste stavby.

Na miestnom zisťovaní sa uskutočnila obhliadka stavby a ústne pojednávanie, na základe ktorých sa

k predmetnému návrhu vyjadril zástupca dotknutého orgánu, ktorého nesúhlasné stanovisko s podmienkami
boli stavebnému úradu doničené písomne dňa 19. 10. 2021 a zapísané do protokolu.
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podl'a §
117 ods. (l ) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podl'a § 7fi ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej
rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podl'a
čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
oznamuje,

že navrhovatelia Ing. Juraj Osuský, CSc. Adámiho 3, 841 05 Bratislava, Ing. Eva Osuská, Adámiho 3,
841 05 Bratislava a JUDr. Martina Stašíková, Hodálova 2, 841 04 Bratislava, v zastúpení Ing. Juraja

Osuského, CSc. Adámiho 3, 841 05 Bratislava, vzal žiadost' o povolenie zmeny v užívaní časti stavby spuť,
ktoré bolo na stavebný úrad doručené dňa 20. 10. 2021.

Podl'a § 30 ods. l písm. b) stavebný úrad konanie zastaví, ak ůčastník konania vzal svoj nčrvrh na začatie
konania spát' a konanie sa netýka iného účastníka konania alebo ostatM'ůčastníci konania súhlasia so
spát'vzatím náwhu a nejde o konanie , ktoré rm5že začat' správny orgán.
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Stavebný úrad s prihliadnutím na ustanovenie § 30 ods. l písm. b) správneho poriadku
vyzÝva

ostatných účastníkov konania, aby v lehote najneskór 5 pracóvných dní od doručenia tejto písomnosti
doručili stavebíiému úradu závuzné vyjadrenie k spuťvzatiu žiadosti o povolenie zmeny v užívaní časti stavby,
a to písomne alebo ústne do zápisnice na stavebnom úrade Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava 4, č. dverí 161, v stránkové dni (pondelok 8.00 - 17.00 hod., streda 8.00 -17.00
hod.), alebo po telefonickom dohovore.

Vprfpade, že ostatní účastníci konania vurčenej lehote neoznámia svoje písomné alebo ústne

stanovisko, -má sa za to, že so spuťvzatím žiadosti o povolenie zmeny v užívaní časti stavby súhlasia a podl'a
§ 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku bude konanie zastavené.
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Dana Čahojová
starostka

J

Doruěí sa úěastníkom konania formou veřejnej vyhlášky:

1. Ing. Juraj Osuský, CSc. Adámiho 3, 841 05 Bratislava - stavebník
2. IHg. Eva Osuská, Adámiho 3, 841 05 Bratislava - stavebník
3. JUDr. Mgtina StaÁíková, Hodálova 2, 841 04 Bratislava - stavebník
4. Karloveská realizačná spoločnost', s. r. o., Hany Meličkovej 1/E, 841 05 Bratislava
5. Vlastníci všetkých bytov a nebytových priestorov bytového domu Adárniho 1, 3, 5, LV 2222
Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:

6. Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, so žiadost'ou o
vyvesenie na úradnej tabuli MČ
7. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky
Doručí sa dotknutým orgánom:

8. Has?ičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
Na vedomie úěastnfkom konania (nemá účinky doručenia):

9. Ing. Juraj Osuský, CSc. Adámiho 3, 841 05 Bratislava - stavebník
10. Ing. Eva Osuská, Adámiho 3, 841 05 Bratislava - stavebník
1l. JUDr. Martina Stašíková, Hodálova 2, 841 04 Bratislava - stavebník
Na vedomie:

12. Karloveská realizačná spoločnost', s. r. o., Hany Meličkovej l/E, 841 05 Bratislava, so
žiadost'ou o vyvesenie oznámenia v bytovom dome na obvyklom mieste
13. MČ Bratislava-Karlova Ves - starostka

14, 2xspis
15. 2xa/a
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Verejná vyhláška:

Toto oznámenie sa doručuje verejnou výhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli

Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia.
Zároveň sa toto oznámenie zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úrahej tabuli
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí
uvedenej lehoty žiadame zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku sput'.
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Vybavuje:Ing.DominikaBartošová

02/70711312 dominika.bartosova@karlovaves.sk
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