
@ MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č.j.: KV/SÚ/178/2021/15784/DB Bratislava, 23. 09. 2021

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný úrad)
podl'a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (d'alej stavebný zákon) v spojení s § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok abývgnie vznení neskorších predpisov aozmene adoplnenf
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z,není neskorších
predpisov, F;? 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. ohlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podl'a § 88 ods. 1 písm. b) v spojení s § 88a
ods. 1 aods.7 stavebného zákona v spojenf s § 61 ods. 1 aods. 4 stavebného zákona a §18 odst. 3
správneho poriadku oznamuje

pokračovanie konania o dodatoěnom povolení stavby

Stavebník: Peter Schill, Pustá 3, 841 04 Bratislava
Názov stavby,,Dodatočné povolenie rekonštrukcie bytu"
Miesto stavby: ul. Kuklovská 13, 841 04 Bratislava v byte č. 32 na 4. poschodí bytového domu súp. č.
496 umiestneného na parc. č. 1986 v k. ú. Karlova Ves
Stručný popis: V predmetnom byte bol zrealizovaný zásah do nosnej časti bytového domu - vyrezaný
otvor medzi kuchyňou a obývacou izbou, boli odstránené parapetý v detskej izbe a v spálni, v celom byte
bolo zrealizované nové podlahové vykurovanie, bola zrealizovaná nová elektroinštalácia ktorá nebola
vedená v póvodných drážkach a boli odstránené nášl'apné a izolačné vrstvy terás. Následne na to dňa 04.
02. 2020 bol na stavebný úrad doručený d'alší podnet, v ktorom obyvatelia bytového domu Kuklovská 13
stavebnému úradu oznámili, že vlastník bytu umiestnil na streche klimatizačnú jednotku a po fasáde domu
umiestnil vel'ké potrubie zo strechy smerom dole.
Projektová dokumentácia: statický posudok - podra projektu autorizovaného inžiniera pre statiku stavieb
Ing. Ivana Tatalu, č. osv. 5740*l3, dátum 06/2019, statický posudok - podra projektu autorizovaného
inžiniera pre statiku stavieb Ing. Františka Hladkého, č. osv. 5736*I3, dátum 25/2020, projekt vykurovania
- podl'a projektu autorizovaného inžiniera pre technické, technologické a energetické vyhotovenie stavieb
Ing. Jáana Koníka, PhD., č. osv. 6557'I4, dátum 07/2019, projektová dokumentácia - podl'a projektu
autorizovaného architekta Ing. arch. Daniela Marinicu, č. osv. 2328AA, dátum Q8/20210, projekt
skutočného vyhotovenie klimatizačného zariadenia - podl'a projektu Ing. Petra Valachyho, dátum 07/2020,
projekt elektroinštalácie a bleskozvodu - podl'a projektu Ing. Mareka Gešnábela, dátum 02/2020
Účel stavby: zvýšenie štandardu bývania

Stavebný úrad vsúlade s § 88a asúvisiacimi ustanoveniarni stavebného zákona oznamuje
pokračovanie konania o dodatočnom povolení stavby známym účastníkom konania. Súčasne v zmysle § 61
ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania vzhl'adom k tomu, že na
mieste stavby už bol povereným zástupcom stavebného úradu vykonaný ŠSD dňa 31. Ol. 2020.
Dňa 04. 03. 2020 stavebník Peter Schill, Pustá 3, 841 04 Bratislava podal žiadost' o vydanie dodatočného
stavebného povolenia na stavebné úpravy vbytovom dome. Listom zo dňa 15. 06. 2020 č.
KV/SU/1636/2020/10338/DB stavebný úrad oznámil začatie konania o dodatočnom povolení (odstránení)
stavby svýzvou na predloženie dokladov. Uvedenou písomnost'ou stavebný úrad zároveň vyzval
stavebnfka, aby predložil požadované doklady v určenej lehote a zároveň prerušil konanie.
Dňa 09. 09. 2021 boli stavebnému úradu v predmetnom konaní doplnené požadované doklady.
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V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad určuje, že námietky k dodatočne
povorovanej stavbe móžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia. K neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude stavebný úrad
prihliadat'.

V prípade, ak stavebník požiadal dotknutý orgán o závázné stanovisko k dodatočnému povoleniu
predmetnej stavby av zákonnej lehote podl'a § 140b ods. 4 stavebného zákona aani v lehote určenej
v tomto oznámení sa dotknutý orgán nevyjadrí, má sa za to, že s dodatočným povolenfm predmetnej stavby
súhlasí (§61 ods. 6 stavebného zákona).

Do podkladov a dokumentácie je možné nahliadnut' na stavebnom úrade MČ Bratislava Karlova
Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava v stránkové hi (v pondelok a stredu od 8:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 17:00 hod.)

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca splnomocnenie na
zastupovanie s podpismi splnomocnenca a splnomocnitel'a.
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Zdóvodu vel'kého počtu účastníkov konania - vlastníkov bytov,nebytových priestorov
a pozemkov na Kuklovskej ul. č. 9-19, parc. č. 1669/664, na ktorých je umiestnený bytový domu súp. č.
496 zapísaný na LV č. 3073 v k. ú. Karlova, ktorých vlastnícke alebo iné práva móžu byt' rózhodnutím
dotknuté sa táto písomnost' doručuje formou verejnej vyhlášky (podra § 61 ods. 4 stavebného zákona
v nadváznosti na § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov).
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Doruěí sa formou verejnej vyhlášky :
1. Wastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Kuklovskej ul. č. 9 - 19, vedení na LV

č. 3073 v k. ú. Karlova Ves

Peter Schill, Pustá 3, 841 04 Bratislava
Ing. František Hladký s. r. o., Bernolákova 3, 901 0l Malacky - statik
Ing. arch. Daniel Marinica, Hrubý Šúr 15, 903 0l Senec - projektant

2.
3.

4.

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:

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

3. SVB SVOJBYT, Kuklovská 19, 84í 04 Bratislava - spoločenstvo vlastníkov bytov - so žiadost'ou
o zverejnenie v bytovom dome na obvyklom mieste

1.

2.

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky 'doručenia):

4. Peter Schill, Pustá 3, 841 04 Bratislava

Na vedomie:

MČ Bratislava Karlova Ves - starost!ca
spis
a/a-2x

5.

6.
7.
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Verejná vyhláška

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Za- deň doruěenia sa považuje 15. deň vyvesenia. Zároveň
sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslat'
potvrdenú verejnú vyhlášku sput'.

Dátum vyvesenia: !.'ó,.'l.'?..,Q.'.!.1.... Dátum doručeni@: .'f."lí0...h!.61... Dátum zvesenta: ....................
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T"ybaw?7e:Ing.BartošováDominika 02/70711312 dominika.bartosova@karlovaves.sk
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