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

C. j.: KV/SU/3 132/2022/ 13631/HK

VES

Bratislava 23 .06.2022

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podl'a § 117
ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnoin plánovanf 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. 377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znerií neskorších predpisov a pod]'a čl. 6'7 Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podl'a ustanovenia § 61 ods. (l) a (4) stavebného zákona v nadvuznosti na
§ 18 ods. (3) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znenf neskorších predpisov (d'alej
správny poriadok), účastníkom konania a dotknutým organom

o z namuje
začatie stavebného konania o zmene dokončenej časti stavby

názov ěasti stavby:
stavebník:

miesto stavby:

druh stavby:
účel stavby:
spósob uskutoěnenia:
projektant:

,,Byt č. 51 v bytovom dome na ulici Karloveská č. 23 v Bratislave"
RNDr. Daniel Vencko, Dolichénska 4, 851 10 Bratislava,
byt č. 51 na 6. poschodí v bytovom dome na ulici Karloveská č. 23 v Bratislave, stavba
so súpisným číslom 411, pozemok registra ,,C" parcelné č. 2017, 2018, 2019/1, 2019/2,
2020/3, 2020/4, katastrálne územie Karlova Ves, stavba evidovaná na liste vlastníctva
č. 3124 a pozemok pod stavbou evidovaný na liste vlastníctva č. 4971,
zmena dokončenej stavby, spočívajúcej v stavebný úpravách bytu v bytovom dome,
bývanie, bytová budova - bytový dom,
dodávatel'sícy,
Ing. Eduard Vyskoč, č. opr. 0029*I3, Statika stavieb, dokumentácia vypracovaná
v termíne 04/2022

struČný popis:
- zváčšenie dverného otvoru v nosnej stene medzi obývacou izbou a kuchyňou so svetlou šírkou rozšíreného otvoru

max. 1,71m,
- do zrealizovaného otvoru osadit' uzavretý ocel'ový stužujúci rám na spósob zárubne zvarenej z profilov U č. 140,

podrobnejší popis vid' projektová dokumentácia vypracovaná v terrníne 04/2022, autorizovaný stavebný inžinier
Ing. Eduard Vyskoč, č. opr. 0029*I3, Statika stavieb.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves prijala dňa 03.06.2022 žiadost' od stavebnfka RNDr. Daniel Vencko,
Dolichénska 4, 851 10 Bratislava vo veci vydania stavebného povolenia k zmene dokončenej časti stavby.

Na predmetnú stavbu sa podl'a § 39a ods.(3) písm. c) stavebného zákona nevyžaduje rozhodnutie
o umiestnení stavby.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie na zmenu dokončenej časti stavby.
Vzhl'adom na to, že sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadost' poskytuje dostatočný

podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúst'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 možu účastnfci
konania uplatnit' najneskí5r v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí konania,
pričom pre účastnfkov konania je dňom doručenia putnásty deň odo dňa vyvesenia verejnej vyhlášky. Účastníci
konania sa upozorňujú, že na neskór podané námietky sa neprihliadne.

Do podkladov spisového materiálu móžu účastníci konania nahliadnut' na Miestnom úrade Mestskej časti
Bratislava - Karíova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, č. dverí 161, v stránkové dni (v pondelok
a v stredu od 8.00-12.00 h, od 13 .00 - 17.00 h), alebo po telefonickom dohovore.

Ak sa niektorý z účastnfkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc na zastupovanie.

l



Podl'a položky č. 60 písmeno c) 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 100,00 eur (slovom sto eur), zaplatil dňa 03.06.2022 potvrdenkou
č. KVI-030622-0006.

Dana čahoielÝá
staro:

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
RNDr. Daniel Vencko, Dolichénska 4, 851 10 Bratislava (stavebník)
Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k stavbe so súpisným č. 411 a pozemku parc.
č. 2017, 2018, 2019/1, 2019/2, 2020/3, 2020/4, list vlastníctva č. 3124, katastrálne územie Karlova Ves, ako aj
k susedným pozemkom a stavbái'n mí5žu byt' predi'netným konaním priamo dotknuté
Ing. Eduard Vyskoč, LuBAL projekt s.r.o., Lipník 157, 972 32 Chrenovec - Brusno (projektant)

*

*

*

Doruěí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Karloveská 21, 23, 25, 27, so sídlom Karloveská 21,

841 05 Bratislava - so žiadost'ou o zverejnenie 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

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):
3. RNDr. Daniel Vencko, Dolichénska 4, 851 10 Bratislava (stavebník)
4. Ing. Eduard Vyskoč, LuBAL projekt s.r.o., Lipník 15 7, 972 32 Chrenovec - Brusno (projektant)
Na vedomie:

5. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

6. spis
7. 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 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.

Dátiim vyvesenia: 2.'!;'..OG..!'.P.?.:'?Dátum doručenia: .??:..9..Í'.:.:.9.?:. Dátum zvesenia: ..........................
pečiatka a podpis: pečiatka a podpis: pečiatka a podpis :
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a stavebného pc;laJku
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Masts;á 9asť 3ratíslava - Kmma ?
oddí?ie úzen'in.41io konani;
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Vybavuje: Ing. Hana Kaniová 02/ 70"Ž-11 316, hana.kaniova@karlovaves.sk
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