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Vec

Oznámenie ozačatí stavebného konania podl'a § 61 zákona ě. 50/1976 Zb. oúzemnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (d'alei len ,stavebný zákon?) a
o upustení od ústneho poiednávania

Dňa 18.11.2019 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na zínenu časti dokončenej stavby na:

stavbu s názvom: ,,Stavebné úpravy v byte č. 0-1001, - 2.P, Kresánkova 14, Bratislava?,

stavebníkov: Peter Ižo, Kresánkova 14, 841 05 Bratislava 4, a
Mgr. Zuzana Ižová, Kresánkova 14, 841 05 Bratislava 4,

miesto stavby: byt č. O-1001, na -2.p., v bytovom dome so súpisným číslom 3597, na
pozemkoch registra CKN parciel č. 1459/69, 1459/71, 1459/72, 1459/81,
1459/8 1, 1426/718 katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava (d'alej len ,,k.ú.
Karlova Ves, Bratislava?), Kresánkova 14,

účel stavby: bytová budova - zrnena dokončenej časti stavby bytového domu - stavebné
úpravy bytu (§ 43b ods. (1 ) písm. a) stavebného zákona),

popis stavebných úprav:
Stavebné úpravy v byte č. O-1001 budú realizované za účelom zváčšenia kúpel'ne. Pri zmene
dispozície príde k zmenšeniu podlahovej plochy haly a zváčšeniu podlahovej plochy kúperne. Pre
zabezpečenie komunikačných liniek bude potrebné vytvorit' dva otvory v stenách bytu, z ktorých
jedna je železobetónová monolitická nosná stena o hrúbke 150 rnm. Druhý otvor je v nenosnej stene
o rovnakej hrúbke 150 rnm, vymurovanej z vel'koplošných tvárnic Ytong. Navrhovanými
stavebnými úpravami sa nezrnení podjahová plocha bytu.
Popis stavebných úprav
Búracie práce:

odstránenie póvodných zariad'ovacích predmetov,
odstránenie póvodného obkladu a dlažby v priestoroch kúperne,
odstránenie póvodnej podlahovej krytiny na podlahe haly,
odstránenie/vyrezanie časti nenosnej priečky medzi kúpel'ňou a halou o dÍžke 1950 mm,
odstránenie výplní dverných otvorov o počte 3 ks,
vybúranie otvom o vel'kosti 900/2 150 mm v priečke hr. 150 ínm,
vybúranie otvom o vel'kosti 900/2 Í50 mm v nosnej stene hr. 150 mm,
preloženie existujúcej elektroinštalácie /zásuvky 230 V a osvetlenie/, bez potreby zásahu do
bytového rozvádzača.
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Nové práce:
vymurovanie nových priečok Ytong o hrúbke 150 rnrn,
zaslepenie otvom po p8vodných dverách,
osadenie nových zariad'ovacích predmetov, nové zariad'ovacie predmety budú napojené na
existujúce zvislé zvodové potrubia do póvodných odbočiek, nie je potrebná úprava potrubí na
spoločnej bytovej stúpačke,
vyhotovenie kerarnických obkladov a kerarnickej dlažby v kúperni,
vyhotovenie novej podlahovej krytiny v hale - laminátová podlaha,
vyspravenie povrchových úprav dotknutých stien vápeínno-cementovou omietkou,
osadenie interiérových dverí o počte 4 ks,
osadenie koncových prvkov.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie (d'alej len ,,konanie").
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný

úrad?) podl'a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon?) v nadv?osti na § 7a písm. i) zákona č.
377/1990 Zb. ohlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, vznení neskórších predpisov
(d'alej len ,,zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadv?osti 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, oznamuje podl'a § 61 stavebného zákona, a podl'a §
26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (d'alej ,,správny poriadok"), začatie stavebného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konanía, a pretože sú stavebnému úradu dobre
znárne pomery a žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavebnej úpravy
?v zínysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci konania rm5i uplatnit' svoje námietky najnesk«"r do 7 pracovných dní odo dňa
domčenia tohto oznárnenia, na rueskoršie podané námietky sa neprihliadne. Na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 ods. l stavebného zákona).

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadost' lehotu
pred j-ej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo pred?Íženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povorovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61
ods. 6 stavebného zákona).

Ak sa nechá niektorý zúčastníkov konania zastupovat', jeho zástupca musí predložit'
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastnfka konania, ktorý sa dal zastupovat'.

Do podkladov konania možno nahliadnut' na stavebnom úrade, Námestie sv. Františka 8,
č.dverí 162, v stránkové dni :
Po:8oo-12oo 13oo-170o,
St:8oo-12oo 1300-170o.
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Oznámenie sa doručíi

L
1.
2.
3.
4.

Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
stavebník: Peter Ižo, Kresánkova 14, 841 05 Bratislava 4
stavebník: Mgr. Zuzana Ižová, Kresánkova 14, 841 05 Bratislava 4
Ing. Jana Kosírová, Mesačná 1 8/3238, 821 02 Bratislava 2 - projektant
Vlastníci bytov anebytových priestorov bytového domu so súpisným číslom 3597, na
pozernkoch registra CKN parciel č. 1459/69, 1459/71, 1459/72, 1459/81, 1459/81, 1426í/718
k.ú. Karlova Ves, Bratislava, Kresánkova 14, 841 05 Bratislava 4

II. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám:
1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostIivosti o životné prostredie, Tomášikova č. 46, 832 05

Bratislava 3

2. BLAHO-BYT, spol. s r.o., Prokopa Verkého 51, 811 04 Bratislava 1- správca BD

III. Na yedomie:
1. MČ Bratislava - Karlova Ves - starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2x

Verejná vyhláška

Toto oznáínenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15 deň vyvesenia je dňom domčenia tohto oznáínenia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a poďpis:

[3,t?, 12C

Dátum doruČenia:
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Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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