
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVÁ VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j. : KV/SU/2246/20l 7/16761 /VŠ Bratislava 04.10.2017

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podra
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), vnadvuznosti na
ustanovenie F§ 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 spojení s ustanoveniami § l ods. 1 písm. c) a § 5 písm. a)
ods. l zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
abývanie aozmene adoplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v znení neskorších predpisov, v nadváznosti na ustanovenia § 2 písm. e) a § 4 ods. 4
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých p«"sobností 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, v konaní podl'a ustanovenia Fg 66 stavebného
zákona v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia
SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (vyhláška č. 453/2000 Z. z.)
v platnom znení a podl'a ustanovenia S, 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znenf neskorších predpisov (d'alej správny poriadok), vydáva

stavebné povolenie
na zmenu dokončenej stavby

Názov stavby: ,,Rekonštrukcia bytu 252?

Miesto stavby: byt č. 252 na 5. NP bytového dom na ul. Špieszova 5, Bratislava, na pozemku
parc. č. 283/8, k.ú. KarlovaVes

Stavebník: Soňa Zamišková, Na doline 97/30, Košice

Úěel stavby: zlepšenie kvality bývania

projektovú dokumentáciu vypracoval: zodpovedný projektant Ing. arch. Andrej Švec, autorizovaný
architekt s reg. č. 2228AA v júli 2017.
Spósob uskutoěnenia stavby: dodávatel'sky - ELINSS, s.r.o., Žilinská cesta 507, 013 11 Lietavská
Lúčka.

Popis stavby:
Predmetom žiadosti je vytvorenie stavebného otvoru do nosnej steny v predmetnom byte za účelom
vytvorenia kúpel'ne z póvodného WC, vytvorenie dverného otvoru do nenosnej priečky za účelom
prepojenia kuchyne s chodbou a vytvorenia novej komory postavením novej priečky. Na balkóne sa
odstráni parapetné murivo a podlaha sa výškovo dorovná v kuchyni a v novovzniknutej komore.
V bytovom priestore sa bude d'alej vymieňat' elektroinštalácia, povrchy stien, obklady, podlahy,
vybavenie kúpel'ní, a kuchyne.
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Stavebník k ziadosti o stavebné povolenie doložil:
1. Doklad o uhradení správneho poplatku podl'a Položky 60 písm. c) bod 2. Sadzobníka

správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, vo výške 100 €, bol uhradený do pokladne Miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, dňa 03.0 7.2017

Projektovú dokumentáciu, vypracovanú: CMYK CWYK, s.r.o., Miletičova 550/1,
Bratislav'm, zodpovedný projektant -Ing. arch. Andrej Švec - autorizovaný architekt s reg. č.
2228*AA, vjúli20l7.

Statický posudok, vypracoval Ing. Anton Katrena, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.
1457*A*3-2 statika stavieb, v teím?íne 08/2017.

Oznámenie o výsledku písomného hlasoyania o súhlase spoluvlastníkov so stavebnými
úpravami v byte č.252

P6vodné kolaudačné rozhodnutie k danej stavbe

2.

3.

4.

5.

Podmienky pre realizáciu stavby:
1. Stavebné práce budú uskutočnené podl'a projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala

kancelária: CMYK CWYK, s.r.o., Miletičova 550/1, Bratislava, zodpovedný projektant Ing.
arch. Andrej Švec - autorizovaný architekt s reg. č. 2228*AA, v júli 20Í7.
Za realizovaternost' projektu zodpovedá projektant (§ 46 stavebného zákona).
So stavebnými prácami na stavbe možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia (§ 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnost' potvrdí stavebný
úrad.

Rozhodnutie stráca platnost' ak sa so stavebnými prácami na stavbe nezačne do dvoch
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 67 stavebného zákona).
Toto rozhodnutie a prípadné rozhodnutie o predÍžení 3eho platnosti'-sú závázné aj pre právnych
nástupcov účastníkov konania (§ 70 stavebného zákona ). Stavebník sa nesmie odchýlit' od
schválenej projektovej dokumentácie. Každú zmenu stavby nie 5e možné uskutočnit' bez
predchádzajúceho oďsúhlasenia na stavebnom úrade.
Uskutočnenie stavby bude zrealizované dodávatel'sky, stavebník je povinný do 15 dní po
ukončení výberového konania oznámit' stavebnému úradu meno, (názov), adresu, (sídlo)
dodávatel'a stavebných prác (§62 ods.l písm. d a 83 66 ods. 3, písm. h stav. zákona) a
zabezpečenie odborného vedenia stavby - stavbyvedúci (§ 44 resp. § 45, § 46a, b stav. zákona).
Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byt' začaté zo stavebnými prácami.
Stavba bude ukončená do 2 rokov od začatia stavby (§ 66 ods.3 písm.d) stav. zákona).
V prípade, že nie je možné z vážnych dóvodov stavbu dokončit' v určenej lehote, stavebník
po-žiada stavebný-úrad opredÍženie lehoty na ukončenie stavby pred-jeho uplynutím
uvedením d8vodu podra § 68 stavebného zákona.
Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej ďoby trvania stavebných prác bola na stavbe
k dispozícii príslušná projektová dokumentácia overená stavebným úradom (§ 43i,ods. 5 stav.
zákona), stavebné povolenie a stavebný, príp. montážny denník. (§ 46d stav. zákona a v 83
28 vyhlášky MŽP SR č.453/2000Z.z.), t.j. podklady potrebné na uskutočňovanie stavby a na
výkon štátneho stavebného dohl'adu. Stavebný denník je súčast'ou dokumentácie uloženej na
stavenisku; do stavebného denníka sa zapisujú všetky d61ežité údaje o stavebných prácach, o
vykonávaní štátneho stavebného dohradu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad
vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce
a priebeh výstavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa
prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

9. Pri výstavbe a pri užívaní stavby budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 -F3 53 stavebného
zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ovšeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu
a orientácie a príslušné normy STN.

10. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodížat' všetky platné a účinné predpisy a normy týkajúce
sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbat' na ochranu zdrayia os6b na stavenisku
hlavne podl'a ustanovenia F3 43i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

s

8.
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11. Na uskutočnenie stavby možno navrhnút' a použit' iba stavebný výrobok (§ 66 ods. 2, písm. g) a
§ 43f stav. zákona), ktorý je podl'a osobitných predpisov (zákon č.133/2013 Z.z. o stav.
výrobkoch) vhodný na použitie v stavbe na zamýšraný účel, v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných
výrobkov predložf stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym
zist'ovaním v rámci kolaudačného konania stavby - § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

12. Dokončenú stavbu, alebo jej čast' spósobilú na samostatné užívanie možno užívat' až po jej
skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie podra § 82 stavebného zákona
stavebníkovi na jeho návrh po dokončení stavby. K návrhu na kolaudačné rozhodnutie priloží
doklady v zmysle § 17 a S, 18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z..

13. Stavenisko musí:

byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miestach, kde m«"že dí"jst' k ohrozeniu
života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a) stav. zákona),
byt' označené ako stavenisko suvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby (§ 43i ods. 3, písm. b) stavebného zákona). Stavebník je povinný pred začatím
stavby umiestnit' na viditernom mieste pri vstupe na stavenisko taburu primeraných
rozmerov, na ktorej uvedie:
a/ označenie stavby (dmh a účel)
b/ označenie stavebníka (meno a adresa)
c/ zhotovitera stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor)
d/ termín začatia a ukončenia stavby
e/ stavebný úrad, ktorý stavbu povolil a kedy stavbu povolil (číslo a dátum právoplatného
stavebného povolenia)
taburu ponechá na stavenisku až do kolaudácie,
mat' zriadený vjazd avýjazd zmiestnej komunikácie alebo zúčelovej komunikácie na
prísun stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistit' (§43i
ods. 3 písm.c) stav. zákona),
umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
umiestnenie zariadenia staveniska (§43i ods. 3, písm. d) stav. zákona) na príslušnom
stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovat' stavebné práce výlučne
pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzt'ah,
mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3, písm. í) stav. zákona) na
riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve aspósobe
zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust.
zák. č. 223/200Í Z. z. o odpadoch adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších
predpisov a Všeobecne závázného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č.12/2001 o nakladaní
skomunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy
jeho doplnerrí nariadením č. 14/201 l a VZN č. 2/2013 mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves o dodržiavaní poriadku a čistoty,
umožňovat' bezpečný pohyb osí5b vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3 písm. e) stav.
zákona), mat' vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác apohyb osób
vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3 písm. g) stav. zákona),
byt' zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia l'udí na stavenisku
avjeho okolí (§ 43i ods. 3 písm. h) stav. zákona, zákon č. 355/2007 Z.z. oochrane,
podpore arozvoji verejného zdravia..), ako aj ochrana životného prostredia podl'a
osobitných predpisov (zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon
č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).

14. Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržat' tieto
podmienky:
* Stavebník je povinný v súlade s § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody

a krajiny v platnom znení, vykonávat' stavebné práce tak, aby neohrozil, nesp6sobil alebo
neznÍčil rastliny alebo živočíchy, alebo biotopy, musí postupovat' tak, aby nedochádzalo

*

*

*

*

a*

na

@

*

*
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k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. Ak by stavebná činnost' viedla
k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov, alebo k ich degenerácii, k narušeniu ich
rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, stavebník je povinný stavebnú
činnost' prerušit' na dobu, pokým toto nebezpečenstvo nepominie alebo zvolit' iný bezpečný
technologický postup alebo stavebnú činnost' zastavit'.
Znížit' negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s prfslušnými
ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmá 8, 27-29.
Dodížiavat' ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku avibrácii ao požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Neporušovat' hlavne vnoci avdňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný
odpočinok aprávo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb.
Ústava SR, v znení neskorších predpisov l Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel -
čl.44-ods. 1 .

počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' §5 Všeobecne závázného nariadenia
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.20l3 o pravidlách času
predaja v obchode, času výstavby, rekonštrukcie stavieb abytov, podl'a ktorého možno
stavebné práce vykonávat' len v pracovných dňoch a to v čase od 7,00 hod. do 19,00 hod.
a v sobotu od 8,00 hod. do 18,00 hod., práce sa neím5žu realizovat' v dňoch prac. pokoja
a sviatkov.

zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval obyvatel'ov
adodržiavat' ustanovenia dodávatel' stavby je povinný dodržat' Vyhlášku MPSVaR č.
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej sp8sobilosti
na výkon niektorých pracovných činností.

15. Stavebník je povinný na zabezpečenie kvality ovzdušia zabezpečit':
denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem ( hodn8t-prekročenie
24 hodinovej koncentrácie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie
komunikácií znečistených výjazdov vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií
a chodníkov pril'ahlých k stavbe a verejných priestranstiev

* nepretížité prekrytie kontajnerov vel'koobjemových odpadov na stavbe pri ich preprave.
16. Stavebník je povinný zabezpečit' ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia

l'udí a životného prostredia a d'alších podmienok pre uskutočnenie stavby (§ 66 ods. 2,
písm. b/ a ods. 3 stav. zákona):
@ pri realizácii stavby maximálne obmedzit' znečist'ovanie ovzdušia sekundárnou prašnost'ou

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
zabezpečit' dodržiavanie čistoty v okolí stavby,
vykonat' opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného
stavebných pomócok na susedné pozemky,
dbat', aby čo najmenej rušil užívanie okolia stavby a aby vykonávanými prácami nevznikli
škody, ktorým možno zabránit'.
v prípade poškodenia okolia stavby a majetku uviest' ho do póvodného stavu.

* stavebník odstráni škody do 24 hod. v prípade porušenia sietí
17. Osobitné podmienky:

Stavebník je povinný uskutočňovat' stavebné práce a zriad'ovat' stavenisko výlučne na
pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzt'ah. Bez súhlasu majitel'a nie
je povolené skladovanie materiálu na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve
stavebníka, t.j. na uliciach, chodníkoch a podobne.
Rešpektovat' ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. oochrane prírody akrajiny, ako aj
Všeobecne závázné nariadenie hl. m. SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň
na území hl. m. SR Bratislavy.

*

*

*

*

*

*

*

materiálu príp. iných*

*

*

*

*
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18. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zadovážit' si povolenia, podra
stavebného zákona a vyhlášky ě. 453/2000 Z. z. (podl'a potreby a rozsahu stavebných prác)
aj:
* povolenie na zaujatie verejného priestranstva napríklad pre zriadenie staveniska na

príslušnom úrade, ktorým je Mestská čast' Bratislava- Karlova Ves, resp. aj vlastníka
pozemku (ak vlastník pozemku nie je stavebník).

19. Stavebník je povinný k žiadosti o návrh na kolaudačné rozhodnutie v zmysle § 17 a §18
vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona priložit' aj doklady:

doklady o množstve a spósobe zneškodnenia odpadu, prípadne o ich prevzatí zmluvnou
stranou, pričom budú dodržané ustanovenia zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnenf
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne závázného nariadenia hl. m.
SR Bratislavy č.12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy jeho doplnení nariadením č. 14/2011 aVZN č.
2/20 13 mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o dodržiavaní poriadku a čistoty,
doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov, pričom na stavbu budú
použité iba také stavebné výrobky (§ 66 ods. 2, písm. g) a § 43f stav. zákona), ktoré sú
podra osobitných predpisov (zákon č.133/2013 Z.z. o stav. výrobkoch) vhodné na použitie v
stavbe na zamýšraný účel, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) č.
305/2011.

*

*

Platnost' rozhodnutia: Stavebné povolenie stráca platnost', ak sa so stavbou nezačalo do dvoch
rokov odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost'. Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že pred
uplynutím tejto zákonom stanovenej lehoty, móže z objektívnych dóvodov, požiadat' o jej
predÍženie. Toto rozhodnutie platí aj pre právnych nástupcov stavebníka.

O d 6 v o d n e n i e

Stavebný úrad prijal do podatel'ne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa
03.07.20l7 žiadost' o stavebné povolenie, na stavbu: ,,Rekonštrukcia bytu 252': miesto stavby: byt
č. 252 na 5. NP bytového dom na ul. Špieszova 5, Bratislava, na pozemku parc. č. 283/8, k.ú.
Karlova Ves, od stavebníka Soňa Zamišková, Na doline 97/30, Košice. Dňom podania žiadosti bolo
začaté stavebné konanie.

Stavba sa má realizovat' podra projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnost': CMYK
CWYK, s.r.o., Miletičova 550/1,-Bratisl-ava, zodpovedný projektant Ing. arch. Andrej Švec
autorizovaný architekt s reg. č. 2228*AA, v júli 2017.
Stavebný úrad vyhodnotil okruh účastníkov konania podl'a platného právneho stavu v súlade s § 59
stavebného zákona v rozsahu, v akom sa povorovaná stavba rnóže priamo dotýkat' ich vlastníckych
alebo iných práv k pozemkom alebo stavbám, k bytom a nebytovým priestorom.
Stavebný úrad posúdil návrh podra ustanovenia § 62 ods. l stavebného zákona, vspojení
s ustanoveniami § 8 a 8, 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vplatnom znení avyzval
stavebníka na odstránenie nedostatkov podania akonanie prerušil písomnost'ou č.

KV/SU/2246/201 7/ 13336/VŠ zo dňa 20.07.20l7.

Stavebník doplnil podanie o jednotlivé doklady dňa 02.08.2017 a 28.08.2017.

Stavebný úrad znova posúdil návrh a usúdil, že návrh poskytol dostatočný podklad pre posúdenie»sk,yto
splňapovolenia predmetnej stavby, najmá či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných

záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života l'udí, a či
zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a
osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení,
ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky ochrany prírody, či je
zabezpečená komplexnost' a plynulost' výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, či bude stavbu
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uskutočňoyat' osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, prípadne či je zabezpečené vedenie
uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou, či budova je v rámci
technických, funkčných aekonomických podmienok stavby navrhnutá svyužitím vhodnýchvyuŽit

splňastavebných konštrukcií, vysokoúčinných energetických systémov a pod. a tým spÍňa náležitosti pre
vydanie rozhodnutia v danej veci.
Dňom podania žiadosti, stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 správneho poriadku a
v súlade s ustanovením § 61 ods. l stavebného zákona začal stavebné konanie o povolení vyššie
uvedenej stavby, čo oznámil známym účastníkom a v súlade s ustanoveniami § 61 ods. 6
stavebného zákona dotknutým orgánom, listom č. KV/SU/2246/201 7/14526/VŠ zo dňa 28.08.20l7
a súčasne v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania
amiestneho zist'ovania zd5vodu, že pomery stavby sú mu dobre známe ažiadost' poskytla
dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61
ods. 3 stavebného zákona určil, že námietky m6žu účastníci konania uplatnit' do 7 pracovných dní
odo dňa doručenia uvedeného oznámenia na tunajšom úrade a upozornil účastnfkov konania, že na
neskoršie podané námietky apripomienky nebude prihliadat'. V rovnakej lehote, vsúlade s
ustanoveniami § 61 ods. 6 stavebného zákona m6žu oznámit' svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak
dotknutý orgán-v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe,
má sa za to, že so stavbou z hradiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Námietky a pripomienky k začatiu stavebného konania si účastníci konania ani dotknuté
orgány v zákonnej lehote neuplatnili.

Stavebný úrad v priebehu konania zistil, že realizáciou abudúcim užívaním stavby nebudú
ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a
osobitnými predpismi, nezistil d8vody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Tunajší stavebný úrad
konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie stavebného povolenia a preto rozhodol tak,
ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podat' odvolanie na tunajšom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia), v súlade s § 53 a § 54
správneho poriadku. Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 4%, 832 05 Bratislava.??':??"':':'=""Ů?="2S?'Íl'

Dhm'C"ahoi?jová.-
starostka

Doručí sa účastníkom konania:
1 . Soňa Zamišková, Špieszova 5, 841 04 Bratislava 4 - stavebník
2. Ing. arch. Andrej Švec, architekti Šercel Švec s.r.o., Kaplnská 1585/40, 925 22 Verké Úrany

- proj ektant
Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:
Z d5vodu verkého počtu účastníkov konania - vlastníkov bytov bytového domu Špieszova 5, súpis.
č. stavby 3362 a vlastníkov pozemkov parc. č. 283/7, 283/8 v k.ú. Karlova Ves, doručuje sa toto
oznámenie verejnou vyhláškou (podl'a § 61, ods.4 stavebného zákona).

3. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky
Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, so
žiadost'ou o vyvesenie na úradnej tabuli MČ

4.
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Doručí sa dotknutým orgánom:
l . Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05

Bratislava 3 - referát odpadového hospodárstva

Na vedomie:

2. AG-EXPERT, s.r.o., Bancíkovej l/A, 821 03
oznámenia v bytovom dome na obvyklom mieste

3. MČBratislava-KarloyaVes-starostka
4. spis
5. 2xa/a

Bratislava so žiadost'ou o vyvesenie

Verejná vyhláška:

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Pátnásty deň vyvesenia je dňom doručenia
oznámenia. Zároveň sa oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslat' verejnú
vyhlášku spát'.

Dátum vyvesenia: ffi ...{g., .1í>.'«.':!- Dátum doručenia: .4'l.,":Q,'l,)'li Dátum zvesenia: ................

p e č í a t k a a p o d p í s : 3-'-
MIESTNY úFlAD MESTSKEJ (,ASTI

BFIAT?SLAVA - KARLOVA VES
NAM. SV. í=aí:iúrmšxq-s
842 62 BFIAT?SLAVA 4

-58-

pečiatka a podpis: ????????Q

MíESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTi
BRATISLAVA - KA-Í(';AVE;

NAM. SV. rnhrv'rí'š;'a
842 62 BFIATISLAÝA j

-58-

pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. arch. V. Šabíková 02 707 il 314
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