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

Váš list; zo dňa '?našečíslo
KV/SU/2110/2017/11840/ZK

vybavuje/tel. číslo
Ing.Zuzana Klaučová

'?Bratislava
19.06.20l7

Oznámenie

o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad")
podl'a § 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 písnn. i) zákona
č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskoršfch predpisov (d'alej
len ,,zákon o hlavnom meste"), v nadvuznosti 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 plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
v nadváznosti 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
žiadatel'a o zmenu účelu užívania a v súlade s § 80 v spojení s § 85 stavebného zákona

nariad'uje

opredloženom návrhu ústne pojednávanie spojené smiestnym zist'ovaním na deň 14.07.2017
o lOoo hod. na mieste stavby, nebytový priestor č.22, čast' nebytového priestom v I.NP
v bytovom dome': ul. U. Fullu ě.7, Bratislava na pozemku parc. č. 1669/176, 1669/517, k.ú.
Karlova Ves

názov a miesto stavby :
zmena účelu užívania stavby - nebytového priestoru č. 22 v časti prízemných priestorov
bytového domu ul. L'. Fullu č.7, Bratislava, Karlova Ves, ktorý póvodne slúžil ako reštaurácia,
na nový účel Veterinárna klinika AHAVET

žiadatel' :

MVDr. Jozef Talajka, ul. Bilíková č.1, 841 0l Bratislava

struěný popis stavby :
Predmetom zmeny účelu využitia je póvodný priestor reštaurácie a jeho zmena na nový účel
Veterinárna klinika AHAVET. Riešený priestor je v rozsahu miestností: Ol - čakáreň, 02 - ambulancia,
03 - miestnost' upratovačky, 04 - WC, 05 - Diagnostika USG, 06 - preberanie pacientov, 07
ošetrovňa, 08 - diagnostika, 09 - chodba, 10 - dezinfekcia, 11- zákrokovňa, 12 - šatňa, 13 - kancelária,
s celkovou úžitkovou plochou 156,36 m2. Stavebné úpravy boli zrealizované na základe súhlasu k
ohláseniu č. KV/SU/2100/2016/16796/ZK zo dňa 28.09.2016. Vship do veterinárnej kliniky je zo
strany ul. E.Fullu. Projektovú dokumentáciu spracovala Ing. arch. Erika Tóthová v 05/20 16.
Statická doprava v počte 2 miesta pre potreby kliniky je zabezpečená v čase od 8.00 do 15.00 hod. na
prirahlom parkovisku v zmysle projektu posúdenia statickej dopravy, ktoré spracovala íng. Soňa
Ridillová, autorizovaný stavebný inžinier pre komplexné architektonick.é a inžÍnierske stavby
04/2017.

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.).
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Účastníci konania a dotknuté orgány sa upozorňujú podl'a § 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 zastupova.t,'rrm4 jeho zástupca predložit'písomné plnomocenstvo toho účastníka, ktorý sa dal zastupovat:,'r..,a5a?a'i'a.Ja,'K ;-'al4ap%i{ +l%
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starostka

Doručí sa :

- úěastníkom konania:

1. MVDr. Jozef Talajka, úl. Bilíková č.1, 841 0l Bratislava
2. vlastníci bytového domu ul. L,.Fullu č.7, LV č. 2808, súp. č. 3112, parc.č. 1669/176, 1669/517

k.ú. Karlova Ves - verejnou vyhláškou

- dotknutým orgánom:
1. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava
2. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

Na vedomie:
1. starostka MČ BA Karlova Ves
2. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Oddelenie dopravy a ŽP
3. spis2x
4. a/a

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie sa domčuje 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: ," <, 9. h 1,7??
Pečiatka a podpis:

Mestská čast'
Mo konanmoddek»nis íiíemnacííííííi ne u«eínn41n! Xfflaa stavebného M

;m. sv. Fra;«ub 8
842 62 BraUslava-4

Dátum doruČenia:
Pečiatka a podpis:

'íl- ?. ;beQ- Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

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