
MESTS?KA ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/2236/201 7/13405/ZK

@
Bratislava 20.07.2017

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 nadváznosti 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 nadvinosti 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 znení neskorších predpisov, podl'a ustanovení § 36 ods. l a § 61 ods. l 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),

oznamu3e

začatie spojeného územného konania so stavebným konaním

dotknutým orgánom a účastníkom konania

názov stavby: ,,Parkovisko, ul. Pod Rovnicami, Bratislava ?

stavebník: Ing. Alexandra Sopirová, ul. Bujnákova 23, 841 0l Bratislava
- v zastúpení Ing.arch. Dezider Krčula, Compact Interier s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava

miestostavby: ul.PodRovnicamiBratislava,parcč.441/1,441/2,k.ú.KarlovaVes

účel stavby: parkovanie k jestvujúcemu rodinnému domu - doplnková funkcia

projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing.arch. Viktor Biloruský, Ivana Bukovčana 18, 841 07 Bratislava,
autorizovaný stavebný inžinier, v termíne 06/2017

struěný popis stavby: Predmetom stavby je realizácia parkoviska s dvomi parkovacími miestami a jeho oplotenie
so zastavanou plochou parkoviska 46,39 m", úžitková plocha parkoviska bude o ploche 40,05 m2. Parkovisko bude
zrealizované zo zámkovej dlažby so spádom l %, dažd'ová voda bude odvedená cez odvodňovací žrab do póvodnej
vsakovacej jamy na pozemku in'vestora. Oplotenie bude zrealizované z poplastovaného pletiva s kotvením-stÍpikov
s výškou 2,2 m do pevného soklu z DT tvárnic 300 mm do výšky 1000 mm nad terénom parkoviska. Plot bude
vybavený bránkou prístupnou z parkoviska, za bránkou budú osadené terénne schody, ktoré zabezpečujú prístup na
pozemok.

Dňom podania žiadosti, stavebný úrad postupujúc podra ustanovenia § 61 ods. l stavebného zákona začal
stavebné konanie o povolení predmetnej stavby, čo týmto oznamuje známy@, účastníkom konania a dotknutým
orgánom. Stavebný úrad posúdil návrh podra ustanovenia § 35 ods. l a § 62 ods. l stavebného zákona, v spojení
s ustanoveniaíni vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona. Stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšt'a
od ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania. Stavebný úrad v súlade s ustanoveniami § 61 ods. 3 stavebného
zákona určuje, že námietky ínóžu 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 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 úrade
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, (č..,d,.-?.y pondelok a v stredu
od 8.00-12.00 h, od 13.00 - 17.00 h).
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Doručí sa účastníkom konania :

- verejnou vyhláškou :
1 . Ing. Alexandra Sopirová, ul. Bujnákova 23, 841 0l Bratislava

- v zastúpení Ing.arch. Dezider Krčula, Compact Interier s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava
2. Ing. Ivan Trst'an, Klincová 32, 821 08 Bratislava
3. vlastníci pozemku parc. č. 440/1 (parcela reg.?C"), k.ú. Karlova Ves
4. Ing.arch. Viktor Biloruský, Ivana Bukovčana 18, 841 07 Bratislava (projektant)

Doručí sa dotknutým orgánom:
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
6. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Odd. dopravy a životného prostredia, Nám.sv. Františka 8,

842 62 Bratislava

- na vedomie (nemá účinky doručenia) :
7. Ing. Alexandra Sopirová, ul. Bujnákova 23, 841 0l Bratislava

- v zastúpenf Ing.arch. Dezider Krčula, Compact Interier s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava
8. Ing. Ivan Trst'an, Klincová 32, 821 08 Bratislava
9. Ing.arch. Viktor Biloruský, Ivana Bukovčana 18, 841 07 Bratislava (projektant)

- na vedomie

10. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

ll.spis
12.a/a-2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou avyvesí sa na dobu 15 dnf 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.
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Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing.Zuzana Klaučová, č. t. 02/707 11317
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