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02/ 70711319
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Bratislava

30.lO.20l9

Vec

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

Dňa 04.09.2019 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves žiadost'
o vydanie stavebného povolenia na:

stavbu s názvom:

stavebný objekt:
,,gomplexná obnova bytového domu, Jamnického 18, Bratislava?,
SO Ol - Bytový dom Jamnického 18,

pre stavebníka: Vlastníci bytov a nebytových priesto;ov bytového domu Jamnického 18,
841 05 BratisL3va 4,

ktorýchzastupuje: správca - Správcovské bratislavské dmžstvo, Drobného 27, 841 0l
Bratislava 42,-IČO: 35 803 843, ktorý poveril zastupovaním spoločnost' PRO
- JET+, s.r.o., Krakovská 877/?, 966 81 Žarnovica, IČO: 50 558 722, adresa
pre domčovanie: ul. Hutníkov 305/19, 965 0l Žiar nad Hronom,

miesto stavby: bytový dom so súpisným číslom 3025, na pozemku registra CKN parcely č.
3566/10 katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava (ďalej len ,,k.ů. Karlova
Ves, Bratislava?), Jamnického ul. č. 18,

popis stavby:
Ide o 13 podlamý bytový dom na Jamnického ul. č. 18, postavený v stavebnej sústave P1.14.
V ráínci komplexnej obnovy bytového domu sa budú realizovat' nasledovné práce:

zateplenie obvodového plášt'a,
zateplenie stropu pivníc,
zateplenie strešného plášt'a,
výmena výplní otvorov,
zateplenie A oprava balkónov a loggií,
marby spoločných priestorov,
výmena povrchov v spoločných priestoroch,
výmena deliacich priečok v pivniciach,
rekonštrukcia okapového chodníka,

- výmena spoločných rozvodov vody, plynu, kanalizácie, vzduchotechniky a elektroinštalácie.
Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
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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 nadváznosti na § 7a písm. i) zákona č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, vznení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon o hlavnom meste?) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvuznosti na §
1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovaínie, 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 nadváznosti na § 2 písm. e) zákona č. 41 6/2001
Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
v znení neskorších predpisov, oznmuje podra § 61 stavebného zákona, a podra § 26 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (d'alej ,,správny poriadok?), začatie stavebného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery
ažiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavebnej úpravy ?
v zrnysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

- Účastníci konania móžu uplatnit' svoje nárnietky najneskór do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznáínenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v úzeínnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 ods. 1 stavebného zákona).

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotkínuté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší «=as, predÍži stavebný úrad na jeho žiadost' lehotu
pred j-ej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznáíni svoje stanovisko
k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stávbou 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 účastníka konania, ktorý sa dal zastupovat'.

. Do podkladov konania moio nahliadnut' na stavebnom úrade, Námestie sv. Františka 8,
č.dverí 162, v stránkové dni :
Po:8oo-12oo 13oo-170o,
St:8oo-12oo 13oo-17oo.
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Dana Čahój/ová
starostka

Oznámenie sa doručí:
I. 'Úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Jámnického 18, 841 05

Bratislava 4, ktorých zastupuje správca - Správcovské bratislavské družstvo, Drobného 27, 841
Ol Bratislava 42, IČO: 35 803 843, ktorý poveril zastupovaním spoločnost' PRO - JET+, s.r.o.,?, ktorý

ica, IČiKrakovská 877/1, 966 81 Žarnóvica, IČO: 50 558 722, adresa pre domčovanie: ul. Hutníkov
305/19, 965 0l Žiar nad Hronom
Ing. arch. Roman Pombec, Trnavská cesta 102, 821 0l Bratislava 2 - projektant
Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám,
ako aj k susedným pozeínkom a stavbáím, vrátane bytov, mói byt' stavebným konaním priamo
dotknuté

2.
3.
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Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám:
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 3ratislava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave,
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova č. 46, 832 05
Bratislava 3

II.
1.
2.

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

Verejná vyhláška

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

15 deň vyvesenia je dňom domčenia tohto oznámenia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

flQ:l Ak. ťq{3
íí41ESTN'V tJRAD MESTSKEJ (,ASTI

aRATlSLAVA - KARLOVA VES
uAu, ,sv. psosríšu a
842 é';i ss4ísuvú 4

Dátum doručenia:

flt,4í-Ižtlů
Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpi"tl.4-1!l-l,J2t-16
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