
@ MESTSKA ČASŤ BRATISLÁVA KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č. j.: KV/SU/ l60/2019/5644/DH Bratislava 12.3.20l9

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA SPOJENÉHO SO ZMENOU
STAVBY

A NARIADENIE 'ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA S MIESTNYM ZISŤOVANÍM

Dňa 18 . 12.2018, s doplnením dňa 22 .2.20l9, podala stavebníčka Jana Osuská, bytom Markova 9, 851
Ol Bratislava (d'alej len ,,navrhovatel'ka"), návrh na kolaudáciu zmeny dokončenej stavby s názvom:

,,Prístavba loggie?,

uskutočnenej k bytu č. 2 na 1. poschodí vo vchode č. 23 bytového domu súp.č. 411 na ulici Karloveská
21, 23, 25 a 27 v Bratislave, nehnuternost' zapísaná na LV č. 3124, na pozemkoch registra ,,c" parc.č.
2017, 2018, 2019 a 2020 v k.ú. Karlova Ves, (d'alej len ,,stavba").

Dňom podania návrhu bolo podl'a § 81 ods. 4 stavebného zákona začaté kolaudačné konanie,
ktoré stavebný úrad spojil s konaním o zmene stavby. Zmena spočíva v úprave riešenia zábradlia loggie.

Na predmetnú stavbu bo}o Mestskou čast'ou Bratislava - Karlova Ves vydané stavebné povolenie č.
KV/SU/111/2018/8245/DH zo dňa 17.5 .2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 20.6.2018, vydané na
podklade overenej projektovej dokumentácie (z mája 2017) a statického posudku (októbra 2017), ktoré
vypracoval Ing. Eduard Vyskoč, so sídlom Ožvoldíkova 2, 841 02 Bratislava, (ev.č. 0029* 13).

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad?) podra §
117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon?) v nadvuznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č.
3 77/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadváznosti na § l 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. 5 0/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, v nadváznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
p8sobností 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 dotknutýrn orgánom oznamuje
začatie kolaudačného konania spoieného s konaním o zmene stavby, a súčasne za účelom preverenia
skutočného stavu veci nariad'uje ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním na deň

11.4.2019 (štvrtok) o 10,00 hod.,

so stretnutím pozvaných pred vstupom vchodu č. 23 objektu bytového domu súp.č. 411 na ulici
Karloveská 21, 23, 25 a 27 v Bratislave.

Predmetom kolaudácie je v zmysle overenej projetovej dokumetácie je zmena dokončenej stavby
v rozsahu:

prístavba loggie pódorysných rozmerov 6000 x 1200 mm, s nášrapnou vrstvou loggiovej dosky v
úrovni nášrapných vrstiev bytu. Vstup do priestoru loggie z bytu bude zabezpečený dvomi
jestvujúcimi fracúzskymi oknami;
loggia bude vonkajším okrajom pódorysne kopírovat' líniu loggií vo vyšších podlažiach a
povrchovou úpravou rešpektovat' jednotnú fasádu bytového domu;
konštrukcia loggie bude oddilatovaná od obvodovej steny bytového domu polystyrénom hr. 20 mm.
Konštrukcia bude samonosná, bez votknutia do obvodových stien objektu bytového domu;



nosná konštrukcia loggie bude železobetónová doska hr. 150 mm, uložená na podperách, nosných
murovaných stenách z tvárnic YTONG hr. 200 mm s výškou 900 mm, založených na základových
pásoch z-prostého betónu hr. 200 mm do híbky 800 mm na štrkovom podloží hr. 100 mm. Nosné
steny budú so základmi zvázované výstužou;
vodorovná konštrukcia bude na povrchu doplnená hydroizoláciou, tepelnou izoláciou z dosiek EPS
1 00S z oboch strán, ochranným poterom a nášrapnou vrstvou z mrazuvzdornej dlažby;
zábradlie loggie je navrhnuté ocerové do výšky 1250 mm od povrchu nášrapnej vrstvy,
korešpondujúce so susednými loggiami bytového domu, s oplechovaním v zelenej farbe.

Pódorysné rozmery objektu bytového domu sa povorovanou zmenou stavby nemenia.

Pri výkone ŠSD dňa 11.9.20l8 na mieste stavby bolo zistené, že nad rozsah stavebného povolenia
a v rozpore s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní bolo na predmetnej loggii vybudované
murované zábradlie z tvárnic Hebel, zateplené polystyrénom a omietnuté omietkou bielej farby, čím
stavebníčka zmenila vonkajší vzhrad objektu.

Na základe výzvy-orgánu ŠSD bolo zábradlie doplnené výplňou z vlnitého plechu zelenej farby,
korešpondujúce so susednými loggiami, predložil dokumentáciu skutečného vyhotovenia stavby a
statický posudok.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov kolaudačného konania a dotknuté orgány, že námietky
a stanoviská k povoleniu užívania predmetnej zmeny dokončenej stavby móžu uplatnit' 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 podra § § 81 a 81 b písm. e) stavebného zákona a § 18 vyhlášky č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Upozornenie : V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (d'alej len "správny poriadok") účastníci konania, ich zákonní zástupcovia
a opatrovníci sa ím5žu dat' 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.

Učastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovat' dókazy a ich doplnenie a klást'
svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke (§ 33 ods. 1 správneho poriadku).

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnost', aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť 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 § 27
správneho poriadku)

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

Účastníci konania móžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia v budove miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves, na prízemí v kancelárii č. 160 v úradné dni: Pondelok a streda, 8 - 12; 13 - 17
hod.. .ffl

'ana Cahoíov;

starostka



Toto oznámenie sa doničuje 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 spát'.

Doručí sa účastníkom konania - verejnou vyhláškou:
í+ vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 411 na ulici Karloveská 21, 23,

25 a 2 7 v Bratislave, postaveného na pozemkoch registra ,,c? parc.č. 2017, 2018, 2019 a 2020 v k.ú.
Karlova Ves (podra LV č. 31 24);
PhDr. Katarína Hroncová, bytom Jeséniova 40, 83101 Bratislava - spoluvlastníčka pozemku
registra ,,E" KN parc.č. 3 781/Iv k.ú. Karlova Ves (podra LV č. 4185)
RNDr. Anna Reháková, bytom Jeséniova 40, 83101 Bratislava - spoluvlastníčka pozemku
registra ,,E" KN parc.č. 3 781/?v k.ú. Karlova Ves (podra LV č. 4185)

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. Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP, Karloveská 21 až 27, 841 04 Bratislava - so žiadost'ou

o vyvesenie rozhodnutia v bytovom dome na obvyklom mieste

Dotlaiutým orgánom:
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 83104

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 Osuská, Markova 9, 851 0l Bratislava
8. PhDr. Katarína Hroncová, Jeséniova 40, 83101 Bratislava
9. RNDr. Anna Reháková, Jeséniova 40, 83101 Bratislava
10. Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP, Karloveská 21 až 27, 841 04 Bratislava
11. Ing. Eduard Vyskoč, Ožvoldíkova 2, 841 02 Bratislava - projektant
12. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
13. Spis
14. a/a2x
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Vybavuje: Ing. Hambálková 02/ 707 11315, drahoslava.hambalkova@karlovmesÁ


