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

KV/SÚ/8]8/2022/12970/DB Bratislava, 16. 06. 2022

OZNÁMENIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podl'a § 117 ods. l
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), v spojenf s Fg 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
Fg 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskoršfch predpisov (d'alej len ,,stavebný úrad"), podl'a § 61 ods. 1 a 4 stavebného
zákona

oznamuje začatie stavebného konania

účastníkom konania na zmenu dokončenej stavby

Stavebníci: Milan Mocik, Jamnického 3, 841 05 Bratislava,
Iveta Mociková, Jamnického 3, 841 05 Bratislava

Názov stavby: ,,Rozdelenie bytu č. 8"
Miesto stavby: byt č. 8 na 2. podlaží bytového domu Jamnického 3, súpis. č. domu 3525, pozemok parc. č.
C: 1550/6 v k. ú. KarlovaVes, LV č. 3120
Stručný popis stavby: Predmetom projektu je stavebnými úpravami rozdeliť byt č. 8 na dva samostatné
byty. Rozdelenie bude realizované vymurovaním akustickej medzibytovej steny s požiarnou odolnost'ou El
45 D 1, bez zásahu do existujúcich veitikálnych konštrukcií. Jestvujúci byt ma dva samostatné vstupy.
Projektové dokumentácie: ,,Stanovisko statika" od autorizovaného stavebného inžiniera - Ing. Juraja
Lovása, č. osv. 4514*Z"'13, dátum l 2/2020, ,,Rozdelenie bytu č. 8" od autorizovaného stavebného inžiniera -
Ing. Jána Šelca, dátuin I 2/2020, ktoré tvoria neoddelitel'nú -súčast' tohto oznámenia
Spósob uskutočnenia stavby: dodávatel'sky

Nakol'ko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska ažiadost' poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od
miestneho zist'ovania a ústneho pojednávania.

V súlade s Fg 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad určuje, že námietky móžu účastníci konania
uplatnit' do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. K neskoršie podaným námietkam a
pripomienkam nebude stavebný úrad prihliadať.

V zi'nysle § 61 ods. 4 stavebného zákona, z dóvodu vel'kého počtu účastníkov konania, stavebný úrad
upovedomuje účastníkov konania o začatí stavebného konania forn'iou verejnej vyhlášky. Podl'a Fg 26 zákona
č. 71/1967 o správnom konanf (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa doručenie verejnou
vyhláškou vykoná tak, že sa písomnost' vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia písomnosti všetkým účastníkom konania.

Do podkladov a dokumentácie je možné nahliadnut' na stavebnom úrade MČ Bratislava-Karlova
Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava v stránkové dni (pondelok 8.00 - 17.00 hod., streda 8.00 - 17.00 hod.).
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Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca plnú i'noc s podpisom
toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat' a s podpisom zástupcu.

Doručí sa úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1. Milan Mocik, Jamnického 3, 841 05 Bratislava - stavebník
2. Iveta Mociková, Jamnického 3, 841 05 Bratislava - stavebník
3. Ing. Juraj Lovás, Školská 48/9, 900 41 Rovinka - statik
4. Vlastníci všetkých bytov a nebytových priestorov bytového domu Jamnického 3 v Bratislave

Doruěí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenje verejnej vyhlášky:

5. Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, so žiadost'ou
o vyvesenie na úradnej tabuli MČ

6. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):

7 MilanMocik,Jamnického3,84105Bratislava-stavebník
8 Iveta Mociková, Jamnického 3, 841 05 Bratislava - stavebník
9 Ing. Juraj Lovás, Školská 48/9, 900 41 Rovinka - statik

Na vedomie:

10 K. R. s., S.r.0., Hany Meličkovej 1/e, P. 0. BOX č. 54, 840 04 Bratislava, so žiadost'ou o vyvesenie
oznámenia v bytovom dome na obvyklom mieste

11 MČ Bratislava-Karlova Ves - starostka
12 2xspis
13 2xa/a

Verejná vyhláška:

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou 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 úradnej tabuli

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí
uvedenej lehoty žiadame zaslat' potvrdenú verejnú vyhlášku sput'.

Dátum vyvesenia: ďÍ!!.:?.ť?2'?....... Dátum doručenia: ď.(;.:.QíY:.?.C.'..... Dátum zvesenia:
pečiatka a podpis: k+'-
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Vybavuje: Ing. DÓminika Bartošová

pečiatka a podpis: pečiatka a podpis:.m';!"-rdq55= ",srí"r:cri'f'7':1,,..-,
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