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MESTSKA CAS'í' BRATISLAVA KARLOVÁ VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/1306/2018/12051/ZK.J.: Bratislava 12.07.2018

OZNÁMENIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podl'a ustanovenia §
117 ods. l 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 spúve 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 nadváznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 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 § 17 ods. 3 zákona
o hlavnom meste SR Bratislavy, podl'a ustanovení § 61 ods. 1 stavebného zákona v nadvuznosti na
§ 18 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej
správny poriadok),

oznamuje

zaěatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

dotknutým orgánom a účastníkom konania

názov stavby :
,, Stomatologické ambulancie ': Staré grunty č. 260, 262, 841 04 Bratislava - zmena dokončenej stavby

miesto stavby :
polyfunkčný bytový dom A, ,,Rezidencia Grunty': nebytový priestor 12-2 a 12-3 na prízemí, ul. Staré gmnty
č. 260, 262, 841 04 Bratislava, súp. č. 3571, parc.č. 2968/90, v k.ú. Karlova Ves, Bratislava

žiadatel' : T.I.N.O. s.r.o., Belánikova 2, 841 04 Bratislava, IČ0 46039058

účel stavby : prestavba nebytových priestorov na zubné ambulancie

projektovú dokumentáciu vypracoval :
Ing.arch. Tibor Gombarček, M. Polaka 21, 036 0l Martin, Ing. arch. Marián Gombarček, Karadžičova 9,
811 09 Bratislava v terrníne Ol/2018

stručný popis stavby :
Predmetom súčasnej žiadosti o stavebné povolenie sú stavebné úpravy v nebytových priestoroch na prízemí

polyfunkčného bytového domu. Prepojením dvoch samostatných priestorov vznikne prevádzka stomatologickej
ambulancie. Hlavný vstup do prevádzky pre návštevníkov aj zamestnancov je do priestoru 12-3 z exteriéru z ulice
Staré grunty. Vstupuje sa do haly v ktorej je čakáreň a recepčný pult a slúži ako centrálny priestor, z ktorého sa
vstupuje do ambulancií. Na prízemí sú situované ambulancie Ol,02,03,04,05 aambulancia dentálnej hygieny.
Z čakárne sa vstupuje aj do rěntgenovej miestnosti, za recepciou sa nachádza konzultačná miestnost', následne na
prízemí je situovaná chodba, miestnosti sterilizácie, technická miestnost', miestnost' pre upratovačku a miestnost'
zázemia. Stavebné úpravy budú v rozsahu búracích prác pri ktorých budú odstránené sadrokartónové priečky, sdk
podhl'ady, sdk kapotáže betónových amurovaných konštrukčných prvkov, vybúranie drážok pre technologické



rozvody, demontáž svietidiel, VZT, vytvorenie otvoru v nosnej stene z dóvodu prepojenia priestorov 12-2 a 12-3,
prierazy VZT a ZTI, otvory pod priečkami. V riešených priestoroch budú zrealizované nové sadrokartónové priečky,
vRTG miestnosti budú priečky opatrené olovenou fóliou, nové zariad'ovacie zdravotechnické zariadenia
(stomatologické súpravy, RTG prístro5) budú kotvené do podlahy resp. do žb steny. V projektovej dokumentácii je
riešené hygienické zázemie a zázemie pre personál s osadením nových zariad'ovacích predmetov a novými rozvodmi
zdravotechniky. Projekt rieši nové rozvody zdravotníckej technológie, novú elektroinštaláciu, rozvody vykurovania
s vykurovacími telesami s využitím existujúcich podlahových konvektorov, rozvody vzduchotechniky, ktoré budú
napojené na existujúce potrubia v objekte. Ako zdroj tepla bude použitý existujúci kondenzačný kotol Buderus
GB142 v miestnosti 24. Riešený rozvod vody sa napojí na existujúce rozvody v skrinke merania, pripojovacie
potrubia splaškovej kanalizácie sa napoja na existujúce odpadové potrubia. Pre potreby statickej dopravy, na základe
posúdenia odborne spósobilého projektanta pre inžinierske stavby Ing.Ladislava Benčeka, je navrhnutých spolu
6 parkovacích miest v rámci zóny na vyhradených parkovacích miestach. Pre zubnú ambulanciu sú disponibilné
parkovacie miesta vo vlastníctve T.I.N.O. s.r.o., Belánikova 4,6 (státie 39,49,4 l a státie č. 16 v nájme) a Belánikova 2
(2 parkovacie miesta).

Stavebný úrad posúdil predloženú žiadost' zo dňa 16.04.2018, jej súlad s náležitost'ami stanovenými v
zmysle stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky a pretože predložená žiadost' spolu s prílohami neposkytovala
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší stavebný úrad na ústnom prerokovaní vyzval
stavebníka na doplnenie podania. Stavebník doplnil svoje podanie dňa 01.06.2018 a 29.06.2018. Stavebný úrad
posúdil návrh podl'a ustanovenia § 62 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami vyhlášky č. 453/2000 Z.
z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Dňom
podania žiadosti stavebný úrad postupujúc podl'a ustanovenia § 61 ods. 3 stavebného zákona začal stavebné konanie,
čo týmto oznamuje známym účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom a súčasne na prerokovanie návrhu

nariad'uje

ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním na 21.08 .2018 o 10.00 hod. na stavebnom úrade č. d. 161,
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4.

Do projektovej dokumentácie a podkladov rozhodnutia rní5žu účastníci konania nahliadnut' pred dňom ústneho
konania na Stavebnom úrade Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, (č.
d. 161, v pondelok a v stredu od 8.00 - 12.00 h, od 13.00 - 17.00 h). Účastníci konania mí5žu svoje námietky a
pripomienky k návrhu uplatnit' najneskór pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podl'a § 61 $bného zákona má sa za to,
že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý,%'??l!U%ania nechá zastupovať,
predloží jeho zástupca plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zalvat'. -9-
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Doručí sa účastníkom konania :

1 .T.I.N.O s.r.o., Belánikova 2, 841 04 Bratislava
2. vlastníci bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom bytovom dome ul. Staré grunty č. 260, 262,

841 04 Bratislava , podl'a LV č. 4593, súp. č. 3571, ktorý sa nachádza na parc. č. 2968/90, k.ú. Karlova Ves
3. Ing. arch. Tibor Gombarček, M. Poláka 21, 036 0l Martin (projektant)

2



Doručí sa 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, 811 07 Bratislava
3 . Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8,

820 09 Bratislava 29, P. 0. Box 26
4. Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 0l Bratislava

- na vedomie (nemá účinky doruěenia) :
5. T.I.N.O s.r.o., Belánikova 2, 841 04 Bratislava
6. Ing. arch. Tibaor Gombarčeka, M. Poláka 21, 036 0l Martin (projektant)
7. HomePro Správcovská, s.r.o., Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava (správca) - so žiadost'ou o vyvesenie

a zvesenie verejnej vyhlášky

- na vedomie aktívnym úěastníkom konania (nemá úěinky doručenia) :
8. Mgr. Vladimír Černý, Sokolská 10, 811 04 Bratislava

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

2.spis-2x
3.a/a

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznám=nie 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 intemetovej stránke: www.karlovaves.sk.

D!um vyvese,ni.a: fl 7 ,, q
Pečiatka a podpis:

M*stská čast' =K? %%memd@%nie územráo ko""rwí"i;
a stavebného podaůw
N;m.?sv. Františka'l
842 62 sratísíaw 4

Dátum doručenia:

Pečiatka a podpis:
Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, č. t. 02/707 11317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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