
[ď MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVÁ VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/361 7/2022/23385/DS Bratislava, 16.l1.2022

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podl'a § 117 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), v spojení s § 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 neskoršfch predpisov,
83 7a ods. 2 písrrx. 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. l a4 stavebného
zákona v spojení s íy 18 ods. 1 správneho poriadku, všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom vo veci vydania stavebného povo]enia na zmenu dokončenej stavby

oznamuje začatie stavebného konania

Názov stavby: ,,Obnova bytového domu Púpavová (5'. 47-51 "
Miesto' stavby: byty a nebytové priestoíy na Púpavovej ul. č. 47-5 1, súpis. č. stavby: 691, pozemok parc. C
č. 51/1, 52/1, 53/l v k. ú. Karlova Ves, Bratislava
Stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Púpavová č. 47-5 1, Púpavová 51, 841 04 Bratislava
V zastúpení: Bc. Peter Gula, Pezinská , 902 0l Vinosady
Stručný popis stavby: Zateplia sa steny obvodového plášťa priečelí loggií vrátane styku so nezateplenou
čast'ou, zateplí sa soklová čast' obvodovéhó plášt'a bytového domu, zateplia sa stropy medzi vykurovaným
anevykurovaným priestorom bytového domu, vymenia sa vstupné dvere a výplne otvorov spoločných
priestorov bytového domu. Odstráni sa systémová porucha? - sanácia podlahových vrstiev loggií vrátane
zateplenia anového zábradlia. Zrealizuje sa výmena výťahu a výmena stúpacích aležatých rozvodov
elektroinštalácie v spoločných priestoroch bytového domu. Obnoví sa zadná a bočná fasáda, vyspravňa sa
steny, stropy, podlahy spoločných priestorov bytového domu, podrobnejšie podl'a projektovej dokumentácie,
ktorá tvorí neoddelitel'nú súčast' tohto oznámenia.
Projektová dokumentácia:
,,Architektonicko - stavebné riešenie"- podra projektu autorizovaného stavebného inžiniera Ing. Jána
Majerníka, č. osv. 6765 *I1, dátum 04/2020,
,,Požiarna bezpečnosť stavby" - podra špecialistu požiarnej ochrany Ing. Mah2ša Sakáča, reg. č.. 46/2019,
dátum 04/2020,
,,Energetické hodnotenie budovy, tepelnotechnické posúdenie konštrukcií"- podl'a projektu autorizovaného
stavebného inžiniera Ing. Jána Majerníka, č. osv. 6765 *I1, dátum 04/2020,
,,Statické posúdenie"- podra projektu autorizovaného inžiniera pre statiku stavieb Ing. Miroslava Macha, č.
osv. 6269*I3, dátum 04/2020,
,,Elektroinštalácia"- podl'a projektu projektanta E2A vrátane bleskozvodov Ing. Mareka Gešnábela, č.
S201 3/02293/05EIC COO/EZ, dátum 04/2020, ktoré sú neoddelžternou súčast'ou tohto oznámenia
Spósob uskutoěnenia stavby: dodávatel'sky

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

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

Dotkríuté orgány sú povinné ozriámit' svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mč5žu uplatnit'
svoje námietky účastníci konania podl'a §6 l ods. 6.
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V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona, z dóvodu verkého počtu účastníkov konania, stavebný úrad
upovedomuje účastníkov konania o začatí stavebného konania formou verejnej vyhlášky. Podl'a § 26 zákona
č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa doručenie verejnou
Ýyhláškou 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 nahliadnuť na stavebnom úrade MČ Bratislava-Karlova
Ves, Nárn. sv. Františka 8, Bratislava v stránkové dni (pondelok 8.00 - 17.00 hod., streda 8.00 l 17.00 hod.).

Ak sa niektorý z účastn?íkov konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom
toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat' a s podpisom zástupcu.
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Dana Čaho'jov:

starostka

Doruěí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Spoločenstvo Púpavová č. 47-5 1, Púpavová 51, 841 04
Bratislava - stavebník
Ing. Ján Majerník, Miestor s. r. o., Račianska 78, 831 02 Bratislava - stavebný projektant
Ing. Miroslav Mach, Cesta na Wkolínec, 1 853/ 14, 034 0l Ružomberok - statik

2.

3.

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:

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

5. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky
Wastníci bytov a nebytových priestorov Spoločenstvo Púpavová č. 47-5 1, Púpavová 51, 841 04
Bratislava, so žiadost'ou o zverejnenie verejnej vyhlášky

6.

7.

Doručí sa dotknutému orgánu:
8. Okresný úrad Bratislava, Ódbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05,

Bratislava

orgán ochrany prírody
referát odpadového hospodárstva

9. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

Na vedomie účastníkom konania (nemá úěinky doruěenia):

10. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Spoločenstvo Púpavová č. 47-5 1, Púpavová 51, 841 04
Bratislava - stavebník

11. Ing. Ján Majerník, M.iestor s. r. o., Račianska 78, 831 02 Bratislava - stavebný projektant
12. Ing. Miroslav Mach, Cesta na Vlkolínec, 1 833/ 14, 034 0l Ružomberok - statik

Na vedomie:

14. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Spoločenstvo Púpavová č. 47-5 1, Púpavová 51, 841 04
Bratislava, so žiadost'ou o vyvesenie oznámenia v bytovom dome na obvyklom mieste

15. MČ Bratislava-Karlova Ves l starostka
16. 2xspis
17.2xa/a
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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 vyvesenta.

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 spuť.

Dátum vyvesenia: ...2."'.:':!",:,2,(g'.... Dátum doruěenia: .,.',?::!?::,,':9!4,ia: ...-!!::.'!4:-..L.gŤ.#.... Dátum zvesenia: ...................:........

pečiatka a podpis: f?.' pečiatka a podpis: /?b(-=?-,;/
;<t,íy:<mr,x"v IJp,iíiJl MESTSKEJ čASTl

ni; ? 'ía'!'ii,.v-i(/7', - KARLOVA VE8
14:? =Si, SV. FRANTlšKAa
so2 62 BRAn!aVA 4
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pečiatka a podpis:

,viií:srny usor.i MESTSKEJ čúsíi
í3RATlSLAVA -.KARLOVAVE8

NÁM. SV. FRANTlšKA8
842 62 BRATI!%AVA 4
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Vybavuje: Ing. Dominika Smiková 02/ 707 11 312 dominika.smikova@karlovaves.sk
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