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MESTSKA CAST BRATISLAVÁ - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Váš list; zo dňa ?našečíslo
KV/SU/788/2018/5806/ZK

vybavuje/tel. číslo
Ing.Klaučová/70711317

?Bratislava
26.03.20l8

Oznámenie

o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mestská časť Bratislava Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad?)
podra § 117 zákona č. 50/19 76 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 meŠte?), v nadvflznosti 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,
v nadvůznosti na § 2 písm.e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, preskúmala podanie
žiadatera o zmenu účelu užívania a v súlade s § 80 v spojení s § 85 stavebného zákona

n a r i a d'u j e

opredloženom návrhu ústne pojednávanie spojené smiestnym zist'ovaním na deň 27.04.2018
o 10" hod. na mieste stavby, pred vshipom do bytového domu, ul. Mokrohájska 10, 841 04
Bratislava, na pozemku parc. č. 2584/13, k.ú. Karlova Ves

názov stavby: ,, Zmena účelu užívania nebytového priestoru na bytový priestor ': bytový dom
ul. Mokrohájska 10, 841 04 Bratislava

stavebník: Ing. Mariana Vašková, Bazovského 15, 841 0l Bratislava

miesto stavby: nebytový priestor č. 5 na prízemí bytového domu, dom je vedený so súp. č. 3665,
ul. Mokrohájska cesta č. 10, 841 04 Bratislava, parc. č. 2584/13, k.ú. Karlova Ves

nový úěel stavby: bývanie

stručný popis stavby :
Predmetom žiadosti o zmenu účelu užívania časti stavby je zmena póvodného nebytového

priestoru č.5 na prízemí bytového domu bez stavebných úprav, na nový účel : byt s obývacou izbou a
kuchynským kútom, jednou samostatnou izbou, vstupným priestorom a hygienickým zázemím,
celková úžitková plocha je 68,1l m2. Vstup do bytu je bez zmeny, zo spoločných priestorov bytového
domu. Projekt riešenia protipožiarnej bezpečnosti spracoval Jozef Kehl, špecialista požiarnej ocmany,
v 03/2018.

Žiadater Ing. Mariana Vašková, Bazovského 15, 841 0l Bratislava podala dňa 15.Ol.20l8 na
hinajšom úrade žiadost' o povolenie zíneny účelu užívania časti stavby bez stavebných úprav s názvom
,,Zmena účelu užívania nebytového priestoru na bytový priestor': v bytovom dome ul. Mokrohájska
č.lO, 841 04 Bratislava. Vzhradom na to, že predložená žiadost' spolu s prílohami neposkytovala
dostatočný podklad pre jej posúdenie, stavebný úrad písomnost'ou č. KV/SU/788/2622/ZK zo dňa
30.Ol.20l8 vyzval žiadatera na doplnenie podania a konanie o zmene účelu užívania časti stavby
v súlade s ustanovením § 81 ods.3 stavebného zákona a § 29 ods.l zákona 71/1967 Zb. o správnom
konaní, prerušil. Žiadater po konzultácii na stavebnom úrade podklady doplnil dňa 05-.03.20l8
a 23.03.20l8.
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut' pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade
(úradné dni sú v pondelok a v stredu od 8.00-12.00 hod. a od 13.00-17.00 hod.).

Účastníci konania a dotknuté orgány sa upozorňujú podra § 80 ods. 2 stavebného zákona, že svoje
námietky a stanoviská móžu uplatnit' najneskór pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa niektorý zúčastníkov konania nechá vkonaní zastupovat', musí jeho zástupca predložit'
písomné plnomocenstvo toho účastníka, ktorý sa dal zastupovat'. 4Ň,,
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Doručí sa :

- účastníkom konania - verejnou vyhláškou :
1 . Ing. Mariana Vašková, Bazovského 15, 841 0l Bratislava
2. vlastníci bytového domu, so súp. č. 3665, ul. Mokrohájska cesta č.lO, 841 04 Bratislava, parc.

č. 2584/13, k.ú. Karlova Ves

- dotknutým orgánom:
1 . Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

Doručí sa so žiadost'ou na vyvesenie :
2. HomePro Správcovská s.r.o., Hálková 392/?A, 831 03 Bratislava

Na vedomie (nemá úěinky doručenia) :
3. Ing. Mariana Vašková, Bazovského 15, 841 0l Bratislava

Na vedomie MČ:
1. starostka MČ BA Karlova Ves
2. spis 2x
3. a/a

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.

D%a'!un? vyVeSeinl.a: 7('," 7, ,7.o ;ý6'
]?iatka a pod?pis:
ímistská čast' Brati

(l síayeíinŠho Důfió

842 62 BratJmla» 4

Dáhim doručenia:

Pečiatka a podpis:
Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, 02/70711317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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