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

Č. j,: KV/SU/71/2018/1050/ZK

O
Bratislava 10.Ol.2018

OZNÁMENIE

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 písm. i) zákona č.377/1990 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. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmala podanie žiadatera, ktorým v súlade s
ustanovením § 58 stavebného zákona požiadal o vydanie stavebného povolenia na stavbu a podra ustanovenia § 61
ods. l stavebného zákona v nadvLnosti na § 18 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok),

o z n a m u j e
zaěatie stavebného konania

účastníkom konania na zmenu dokončenej stavby

názov stavby: ,, Obnova bytového domu Hodálova 2, 4, 6, ul. Hodálova 2, 4, 6, Bratislava ?

stavebník: Spoločenstvo vlastníkov bytov H - 246 Bratislava, ul. Hodálova 6, 841 05 Bratislava
- zastúpení Pavel Vajči, Hodálova 2, 841 05 Bratislava

miesto stavby: bytový dom Hodálova č. 2,4,6, 841 05 Bratislava je vedený so súp. č. 469, ktorý sa nachádza
na parc. č.l322, 1323, 1324, k.ú. Karlova Ves

účel stavhy: zlepšenie podmienok bývania

projektovú dokumentáciu vypracoval:
statika - Ing. Pavol Kořínek, Sibírska 3, 831 02 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier v oblasti
statika stavieb v novembri 2017

výt'ahy - BARYT s.r.o., Agátová 7/A, 841 0l Bratislava
zdravotechnika - ZATIS projekt s.r.o., Trnavská 59, 821 0l Bratislava v septembri 2017
vzduchotechnika - Ing. Pavol Franko, Svátoplukova 703/14, 972 0l Bojnice v októbri 2017

stručný popis stavby: Predmetom obnovy bytového domu sú stavebné úpravy v rozsahu : kompletná výmena
výt'ahov 3 x TOV 350 v bytovom dome vchod č.2,4,6, so stavebnými úpravami výt'ahovej šachty, rekonštrukcia -
výmena ležatých a zvislých rozvodov shidenej vody, teplej vody, cir:k.ulácie, kanalizácie, plynu, nóvé vnútorné
inštalácie vzduchotechnického zariadenia, ktoré sú vedené v jestvujúcej inštalačnej šachte.

Dňom podania žiadosti, stavebný úrad postupujúc podra ustanovenia § 61 ods. l stavebného zákona začal
stavebné konanie o povolení predmetnej stavby, čo týmto oznamuje známym účastníkom konania a dotknutýin
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 m6m účastníci 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 svoje
stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predíženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povorovanej 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
úrade Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4,
stredu od 8.00-12.00 h, od 13.00 - 17.00 h).
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Doručí sa :

- účastníkom konania verejnou vyhláškou :
1. Spoločenstvo vlastníkov bytov H - 246, Hodálová 6, 841 05 Bratislava, podra LV č. 3151,

súp. č. 469, ktorý sa nachádza na parc.č. 1322, 1323, 1324, k.ú. Karlova Ves
2. Pavel Vajči, Hodálova 2, 841 05 Bratislava
3. Ing. Pavol Kořínek, Sibírska 3, 83102 Bratislava (projektant statiky)

- dotknutým orgánom:
1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
2. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava
3. TŮV SŮD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

- na vedomie (nemá účinky doručenia) :
4. Pavel Vajči, Hodálova 2, 841 05 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie a zvesenie verejnej vyhlášky
5. Ing. Pavol Kořínek, Sibírska 3, 831 02 Bratislava

- na vedomie MČ:
6. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

7. Spis
8. a/a - 2x

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: [.2 . ! tú 7(fo Dátum doručenia: r2 '7?;?, !.) lrf'
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N;m.?sv.-FrarUÍa
842 62 Bra!slava 4

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing.Zuzana Klaučová, č. t. 02/60259161, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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