MESTSKÁ ČÁSŤ BRATISLÁVA KARLOVA VES

W

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č. j.: KV/SÚ/2822/2021/14224/DH

Bratislava 24.8.2021

OZNÁMENIE O ZÁČATÍ KOLÁUDAČNÉHO KONANIA STÁVBY
A NÁRIÁDENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVÁNIA S MIESTNYM ZISŤOVÁNÍM

Dňa 28.7.2021, s doplnenfm dňa 9.8.2021, podala stavebníčka Jana Špráchalová, bytom Baníkova 2,
841 04 Bratislava (ď'alej len ,,navrhovatel'ka"), návrh na kolaudáciu zmeny dokončenej stavby
s názvom:

,,Loggia, Baníkova 2, Bratislava':
na pozemku registra ,,c" parc.č. 13 78 (v registri ,,E" vedený ako parc.č. 3548/3) v k.ú. Karlova Ves, ako

prístavbu bytového domu súp.č. 473, nehnutel'nosť evidovaná v LV č. 3001, na Baníkovej ulici č. 2, 4
a 6 v Bratislave, na pozemkoch registra ,,c" parc.č. 13 78, 13 79 a 1380 v k.ú. Karlova Ves, prevádzkovo
prepojenej s bytom č. 2 na prízemí vo vchode na Baníkovej ulici č. 2 v Bratislave (d'alej len ,,stavba").
Dňom podania návrhu bolo podl'a § 31 ods. 4 stavebného zákona začaté kolaudačné konanie.

Pre dodatočné povolenie predmetnej zmeny dokončenej stavby bolo Mestskou čast'ou Bratislava Karlova Ves vydané rozhodnutie č. KV/SIJ/283/2020/15203/DH zo dňa 16.9.2020, právoplatné dňa
21.10.2020, vydané na podklade overenej projektovej dokumentácie casť Architektúra, vypracovanej

architektom Ing. arch. Pavlom Škombárom l PLUS IN-COME, s.r.o., so sídlom Pri Vinohradoch 9427,

831 06 Bratislava, zfebruára 2017, vrátane statického posudku vypracovaného Ing. Lukášom
Kramarčíkom - CORWUM s.r.o., so sídlom Račianska 71, 83102 Bratislava, z októbra 2018, overenej
v konanf o dodatočnom povolení stavby.
Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podl'a §
117 zákqna č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf
neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadváznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č.
3 77/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znenf neskoršfch predpisov (d'alej len
,,zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu híavného mesťa Bratislavy, v nadvLnosti na § 1 písm. c)
zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene
a doplnení zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znerí
neskorších predpisov, v nadvuznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom
oznamuje zaěatie kolaudačného konania,

a súčasne za účelom preverenia skutočného stavu veci nariad'uje ústne pojednávanie spojené s miestnym
zist'ovaním na deň

30.9.2021 (štvrtok) o 10,00 hod.,

so stretnutím pozvaných pred vstupom vchodu č. 2 objektu bytového domu na Banfkovej u)ici
v Bratislave.

Predmetom kolaudácie je v zmysle overenej projetovej dokumetácše je vybudovanie prístavby, resp.
vstavby loggie v úrovni 1 .NP v strednom trakte východnej fasády bytového domu súp. č. 473, medzi
zvislými loggiovými stenami, pod radom jestvujúcich loggií vchodu č. 2 na Baníkovej ulici v Bratislave,
so vstupom z bytu č. 2 vo vlastníctve stavebníčky.

Architektoriické, stavebtxo-technické a maíeriálové riesenie zmeny dokončenej síavby:
Loggia bola realizovaná ako samonosná konštrukcia, na podperách z pórobetónových tvárnic hr. 250

mm, založených na základoch z debnacich tvárnic h?r. 400 mm do hÍbky 800 mm. Zábradlie do výšky
900 mm nad úroveň podlahy loggie bolo rovnako murované z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm

z exteriérovej strany zateplené polystyrénom hr. 50 mm. Železobetónová loggi-ová doska hr. 100 mm je
položená na podperách s pochódznou plochou na úrovni podlahy bytu. Priestor loggie je na l'avej strane
uzavretý murovanou stenou z pórobetónových tvárnic z exteriérovej strany zateplenou polystyrénom hr.
50 mm. Jestvujúci okenný otvor vobvodovej stene bytového domu bol upravený čiastočným

odstránením parapetného muriva, avymurovaním deliaceho stípa zpórobetónových tvárnic, pre
vytvorenie dverného otvoru so šírkou 900 mm pre vstup na loggiu a samostatného okna. Priestor loggie
sa navrhuje z čelnej strany uzavretý dvomi plastovými oknami s celkovou šírkou 2780 mm, osadenými
na murovanom zábradlí.
Plošrié ukazovatele:

Celkové konštrukčné rozmery loggie:

4210 x 1350 mm

Úžitková plocha loggie:

3,96 m2

Pódorysné rozmery objektu bytového domu sa povol'ovanou zmenou stavby nemenia.
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov kolaudačného konania a dotknuté orgány, že námietky
a stanoviská k povoleniu užívania predmetnej zmeny dokončenej stavby rn6žu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§ 80 ods. 2 stavebného zákona).
K ústnemu pojednávaniu spojenému s miestnym zist'ovaním v konaní sú stavebníci súčasne povinní
pripravit' kompletné doklady podl'a e)§ 81 a 81 b písin. e) stavebného zákona a § 18 vyhlášky č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Upozornenie : V zmysle e) 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (d'alej len "správny poriadok") účastníci konania, ich zákonní zástupcovia
a opatrovníci sa rn6žu dať zastupovat' advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická
osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie
na zastupovanie treba preukázat' písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do
zápisnice.

Účastník konania a zúčastnen4 osoba má právo navrhovat' dókazy a ich doplnenie a klást'
sv.edkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke (§ 33 ods. 1 správneho poriadku).
Stavebííý úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnost', aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vy3adrňť k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnút' jeho
doplnenie, v lehote - najneskór na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadil.
V opačnom prípade najneskór v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods.2 v nadvuznosti na e) 27
správneho poriadku)

Účastník konania je povinný navrhnút' na podporu svojich tvrdení dókazy, ktoré sú mu známe
(§ 34 ods.3 správneho poriadku.)

Účastníci konania rm5žu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava - Karíova Ves, na prízemí v kancelárii č. 161 v úradné dni: Pondelok a streda, 8 - 1 2; 13 - 17
hod..
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starostka

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 zverejň:uje aj na stánke 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'.
Doručí sa účastníkom konania - verejnou vyhláškou:

* Jana Špráchalová, Baníkova 2, 841 -04 Bratislava
vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. súp. č. 473, na ulici Baníkova 2,
4 a 6 v Bratislave, na pozemkoch registra ,,C" parc.č. 13 78, 13 79 a 1380 v k.ú. Karlova Ves (podl'a
*

LV3001);
Hlavné i'nesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- sekcia správy nehnuterností

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

1. Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so žiadost'ou
o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

3. REGAS HP, s.r.o., so sídlom Pri Habánskom mlyne 24, 811 04 Bratislava - správca bytového domu
- so žiadost'ou o vyvesenie rozhodnutia v bytovom dome na obvyklom mieste
Dotknutým orgánom:
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

5. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04
Bratislava

- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OH)
6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
Na vedomie:

7. Jana Špráchalová, Baníkova 2, 841 04 Bratislava
8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- sekcia správy nehnutel'ností

9. Spoiočenstvo Baníkova 2,4,6, so sídlom Banfkova 4, 841 04 Bratislava
10. PLUS IN-COME, s.r.o., Pri Vinohradoch 9427, 831 06 Bratislava - zhotovitel'

11 . Ing. arch. Pavol Škombár, L'. Štúra 18, 029 0l Námestovo - projektant
12. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
13. Spis
14. a/a2x
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Vybavuje: Ing. Hambálková 02/ 707 1l 315, drahoslava.hambalkova@karlovaves.sk

