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

Č. j.: KV/SU/787/201 8/2702/ZK

J
Bratislava 31.01.2018

OZNÁMENIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podra ustanovenia
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (d'alej stavebný zákon), v spojení s ustanovením § 5 písm. a) 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, v znení neskorších predpisov, v nadvuznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady §. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, (d'alej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvuznosti na ustanovenia §
2 písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle e) 17 ods. 3 zákona o
hlavnom meste SR Bratislavy, podl'a ustanovenia § 61 ods. l stavebného zákona v nadvuznosti na § 18 ods. 3
zákona č.7 1/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok),

oznamuje
začatie stavebného konania

účastníkom konania na zmenu dokončenej stavby

názov stavby: ,,Rekonštrukcia bytu - odstránenie steny medzi kuchyňou a obývacou izbou v byte č. 17,
na 7. posch., bytový dom ul. Adámiho č. 10, 841 04 Bratislava?

stavebník: Michaela Bednárová, Adámiho 10, 841 04 Bratislava

miesto stavby: byt č. 17 na 7. posch. v bytovom dome ul. Adámiho 10, 841 04 Bratislava, parc. č.1178, bytový
dom je vedený so súp. č. 448, ul. Adámiho č.2,4,6,8,10, Bratislava, ktorý sa nachádza na parc.
č. 1?74, 1175, 1176, 1177, 1178,k.ú.KarlovaVes

účel stavby: zlepšenie podmienok bývania

projektovú dokumentáciu vypracoval: ML VALUE spol. s.r.o., Ing. Miroslav Letovanec, Tupolevova 1, 851 0l
Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika stavieb v januári 2018

stručný popis stavby: Predmetom stavby sú stavebné úpravy v byte v rozsahu : odstránenie nosnej steny medzi
kuchyňou a obývacou izbou v nosnej železobetónovej panelovej stene na svetlú šírku 2515 mm, výška steny je 2650
mm, hrúbka steny je 150 mm. Odstránená stena bude nahradená ocerovým rámom s vodorovným prekladom
HEB140, stojka rámu bude pri balkónovom paneli z vnútornej strany HEB120. Pred realizáciou je nutné ocel'ové
prvky presne zamerat'. Návrh postupu realizácie a stuženia otvom je riešený v priloženom pr,ojekte statického
posudku, ktorý je nutné dodržat'.

Dňom podania žiadosti, stavebný úrad postupujúc podl'a ustanoveriia § 61 ods. 1 stavebného zákona začal
stavebné konanie o povolení predmetnej stavby, čo týmto oznamuje známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom. Stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšt'a od ústneho pojednávania
a miestneho zist'ovania nakol'ko sa jedná o jestvujúci bytový dom. Stavebný úrad v súlade s ustanoveniami § 61 ods.



3 stavebného zákona určuje, že námietky móžu účastnfci konania a dotknuté orgány uplatnit' do 7 pracovných dní
odo dňa doručenia tohto oznámenia na tunajšom úrade. K neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude
stavebný úrad prihliadat'. V rovnakej lehote, v súlade s ustanoveniami § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia svo3e
stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý z
účastníkov konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa
nechá zastupovat'.

Do projektovej dokumentácie a podkladov ku konaniu móžu účastníci konania?nahliadnut' na Miestnom
úrad,e Mes!k5j čas! Bratisla.va I Karh»va V.es, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratis,l,g,.Th Q,36 1, v pondelok a vaíi*'
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stredu od 8.00-12.00 h, od 13.00 - 17.00 h).
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Doručí sa :

účastníkom konania verejnou vyhláškou :ď Michaela Bednárová, Adámiho 10, 841 04 Bratislava
2. vlastníci bytov v bytovom dome ul. Adámiho č.2, 4, 6, 8, 10, 841 04 Bratislava, podra LV č. 1988, súp.

č. 448, ktorý sa nachádza na parc.č. 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, k.ú. Karlova Ves
3. ML VALUE spol. s.r.o., Ing. Miroslav Letovanec, Tupolevova 1, 851 0l Bratislava (projektant)

,,na vedomie (nemá účinky doruěenia) :
3?) Michaela Bednárová, Adámiho 10, 841 04 Bratislava
2) ML VALUE spol. s.r.o., Ing. Miroslav Letovanec, Tupolevova 1, 851 0l Bratislava (projektant)
6)Karloveská realizačná spoločnost', s.r.o., H. Meličkovej l/E, 841 05 Bratislava (správca) - so žiadost'ou

o vyvesenie a zvesenie verejnej vyhlášky

- na vedomie

'7-. [estská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, posledný deň vyvesenia je dňom doručenia
rozhodnutia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke: www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia:
Pečiatka a podpis:

(p", /( . 2-of Dátum doručenia: ..lf J . híf'
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:
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územn; konsnia'í ííe uZl

Vybavuje: Ing.Zuz?'agl '60259 161, zuzana.klaucova@karlovaves.ska stav@br4ho, rx»r?:.amM!QPY4b?
842 62 Bratislava 4
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