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OZNÁMENIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") 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"), podl'a § 7a ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 3 77/ 1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podl'a čl. 67 Štatút-u hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, podl'a ustanovenia § 61 ods. (1) a (4) stavebného zákona v nadváznosti na § 18
ods. (3) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej správny
poriadok), účastníkom konania a dotknutým organom

oznamuje
začatie stavebného konania o zmene dokončenej stavby

názov stavby:
stavebník:

miesto stavby:

druh stavby:
účel stavby:
spósob uskutoěnenia:
projekt vypracoval:

,,BYT Č2. 41 - KARLOVESKÁ 27, Stavebné úpravy bytu':
Peter Kónya, Fedinova 20, 851 0l Bratislava
byt č. 41 na 5. poschodí v bytovom dome na ulici Karloveská č. 27 v Bratislave, stavba
so súpisným číslom 411, pozemok registra "C" parcelné čísla 2017, 2018, 2019, 2020,
katastrálne územie Karlova Ves, list vlastníctva č. 3124,
zmena dokončenej stavby, spočívajúcej v stavebný úpravách bytu v bytovom dome,
bývanie,
dodávatel'sky, PLASTWELD, Valachovej 2, 841 0l Bratislava,
Ing. Marián Kamenár, reg.č. 5524*I1, Konštrukcie pozemných stavieb,
Ing. Eduard Vyskoč, reg. č. 0029*I3, Statika stavieb,

struČný popis:
- rozšírenie otvoru medzi kuchyňou a komorou,
- rozšírenie otvoru medzi obývacou izbou a kuchyňou,
- modernizácia hygienického jadra,
- výmena rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie,
- výmena povrchov nášl'apných vrstiev.

Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves prijala dňa 07.04.20l7, doplnený dňa 20.04.2017 žiadost' stavebníka
Petra Kónyu, Fedinova 20, 851 0l Bratislava vo veci vydania stavebného povolenia k zmene dokončenej 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 stavby.

Vzhl'adom na to, že sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadost' poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšt'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 móžu účastníci
konania a dotknuté orgány uplatnit' najneskór v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia-tohto oznámenia
o začatí konania, pričom pre účastníkov konania je dňom doručenia pátnásty deň odo dňa vyvesenia verejnej
vyhlášky . Učastníci konania a dotknuté orgány sa upozorňujú, že na neskór podané námietky sa neprihliadne.
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Podra § 61 ods. (6) stavebného zákona stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto
orgány sú povinné oznámit' svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatnit' svoje námietky účastníci
konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dÍhší čas, predíži stavebný úrad na
jeho žiadost' určenú lehotu pred jej uplynutím. Ak-dotknutý orgán štátnej správy v určenej- lehote alebo predÍženej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povorovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.

Do podkladov spisového materiálu móžu účastníci konania nahliadnut' na Miestnom úrade Mestskej časti
Bratislava - Karlova 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 účastníkov konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca plnú moc na zastupovanie.

Podra 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), ktorý zaplatil dňa 07.04.20l7 potvrdenkou č. KV?-070417-
0028.

starostka

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. Peter Kónya, Fedinova 20, 851 0l Bratislava (stavebník)
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby so súpisným č. 411, list vlastníctva č. 3124, katastrálne územie

Karlova Ves

3. Vlastníci pozemku registra "C" parcelné čísla 2017, 2018, 2019, 2020, katastrálne územie Karlova Ves, (čast'
pozemku registra "E" parcelné čísla 3773, 3779/1, 3779/2, 3780/3, 3781/1, 3783, 3784, katastrálne územie
Karlova Ves)

4. Ing. Marián Kamenár, Král'ová nad Váhom 3 71, 925 91 Král'ová nad Váhom (projektant)
5. Ing. Eduard Vyskoč, (žvoldíkova 2, 841 02 Bratislava (projektant)

Doručí sa dotknutým orgánom (jednotlivo):
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie odpadové hospodárstvo,

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
7. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Karloveská 21, 23, 25, 27, Karloveská 21, 841 05

Bratislava (spoločenstvo) - so žiadost'ou o zverejnenie v bytovom dome na obvyklom mieste,
8. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 - so žiadost'ou o vyavesenie

verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):
9. Peter Kónya, Fedinova 20, 851 0l Bratislava (stavebník),
lO.ing. Marián Kamenár, Krárová nad Váhom 3 71, 925 91 Krárová nad Váhom (projektant)
1 l.Íng. Eduard Vyskoč, Ožvoldíkova 2, 841 02 Bratislava (projektant)

Na vedomie:

12. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka
13. spis
14. a/a-2x
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho
úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenia sa pov'ažuje 15. deň vyvesenia. Zároveň'sa táto písomn;st'
zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk.

li5!o4rDátum vyvesenia: ?:Í.,U,,:,,Á,'::!.Í....... Dátum doručenia: ......................... Dátum zvesenia: ..........................

pečia'tk%tQl!Ik!$Qt' BraUšlav? - Kadova %iatka a pOdpiS:
oddeleníe územnéh«» konania

a.stavebného por?
rarítíka 8
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Vybavuje: Ing. Hana Kaniová 02/ 602 59 161, hana.kaniova@karlovaves.sk

pečiatka a podpis:
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