
r'- p Th7 %?4 i

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -
Námestie sv. Františka 8, 842 62

KARLOVA VES
Bratislava 4

- podl'a rozdel'ovníka

Vaše číslo Naše číslo

KV/SU/2146/2019/17311/ZM
Vybamje/ linka/ E-mail
Majernííová Zuzana, Ing.
02/707 11319

zuzana.majernikova@karlovaves.sk

Bratislava

16.lO.2019

Vec

Oznámenie ozačatí konania podl'a § 85 zákona ě. 50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní
a stavebnóm poriadku, v znení neskorších predpisov (d'alei len ,stavebný zákon?) o zmene
v užívaní stavby, spoieného s kolaudaěným konaním podl'a § 80 stavebného zákona

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad?) podra § 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 ods. 2 p4sm. i)
zákona č. 377/1990 Zb. ohlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, vznení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon ohlavnom meste?) ačl. 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, v nadv?osti na § 2 písm.
e) a § 4 ods, 4) 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, oznamuje, že:

stavebník: spoločnost' SLOTT, s.r.o., Viniěná 685/4, 841 10 Bratislava 49, IČ0 50 222
228,

podal dňa: 07.08.2019 žiadost' o zmenu v užívaní časti stavby spojenú s kolaudačným
konaním,

stavby: ,,Zmena spoloěného priestoru vbytovom dome na í>alón medicinálnej
(suchej) pedikúry, Jurňgovo námestie ě. 1?,

miestostavby: nal.nadzemnompodlažívbytovomdome-sosúpisnýmčíslombudovy436,
na Jurigovom námestí č. 1, 3, na pozemkoch registra CKN parciel č. 1161 a
1162 katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava (d'alej k.ú. Karlova Ves,
Bratislava), vchod č. l na pozemku registra CKN parcely č. 1162 k.ú. Karlova
Ves, Bratislava,

úěel stavby: nebytový priestor pre obchod a služby,

popis zmeny: ide o zmenu v užívaní časti stavby bez stavebných úprav, spoločný nebytový
priestor pre mopedy a bycikle vo vchode Jurigovo nám. č. 1, sa zmení na
nebytový priestor pre obchod a služby (salón medicinálnej (suchej) pedikúry),
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Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene vužívaní časti stavby spojené
kolaudačným konaním.

Stavebný úrad oznamuje podra § 85 stavebného zákona začatie konania o zmene v užívaní
časti stavby, spojeného s kolaudačným konaním podra § 80 stavebného zákona, a podra § 18 ods. 3
a § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny
poriadok?), dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariad'uje na
prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním na deň

s

19. novembra 2019 (utorok), ktoré sa začne o 13oo hod.,

so stretnutím pozvaných priamo na stavbe, na Jurigovom námestí č. 1, v mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.

Účastníci konania móžu uplatnit' svoje námietky najneskór pri ústnom pojednávaní, inak sa
na ne neprihliadne. V rovnakej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý
orgán, ktorý bol vyrozuínený ozačatí konania, neoznámi vurčenej lehote svoje stanovisko
k navrhovanej zmene účelu využitia, má sa za to, že s ňou z hradiska ním sledovaných záujmov
súhlasí (§ 80 ods. 2 stavebného zákona).

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca plnú moc s
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'.

Na ústne konanie spojené s miestnym zist'ovaním je stavebník povinný predložit" doklady
v zmysle ustanovenia § 21 Vyhláška MŽP SR č. 453/200 Z-.z., a to najmá:

dokumentáciu svyznačením póvodného anavrhovaného spósobu užívania jednotlivých
priestorov stavby,
doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, súhlas vlastníka stavby s navrhovanou
zínenou v spósobe jej užívania,
projekt protipožiarneho zabezpečenia stavby vypracovaný oprávnenou osobou, so záv?ým
stanoviskom dotknutého orgánu - Hasičského azáchranného útvaru hlavného mesta SR
Bratislavy (dopomčujeme vopred odkonzultovat'),
doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spósobilosti prevádzkových zariadení
na plynulú a bezpečnú prevádzku, (revízne správy),
kolaúdačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba
povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné
doklady nezachovali,
výpočet statickej dopravy podl'a STN 73 6110/Z2 a návrh riešenia,
doklad o úhrade správneho poplatku za podanie žiadosti podl'a Položky 62 písm. a) bod 1.
zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch = 30 eur.

Do podkladov konania moio nahliadnut' na stavebnom úrade, Námestie sv. Františka 8, č.
dverí 162, v stránkové dni :
Po: 8oo - 12oo 13oo - 17oo
St: 3oo-12oo 13oo-17oo.
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Oznámenie sa doručí:

I.
1.
2.

Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
stavebník: spoločnost' SLOTT, s.r.o.,-Viničná ň85/4, 841 10 Bratislava 49, IČ0 50 222 228,
Právnickým alebo fyzickým osobáín, ktorých vlastnícke alebo iné práva k stavbe so súpisným
čfslom 436, na Jurigovom námestí č. 1, 3 - podra LV č. 3229 a k pozernkom registra CKN
parciel č. 1161 a 1162 k.ú. Karlova Ves, Bratislava - podra LV č. 3229, móžu byt' korianím
priamo dotknuté, ktorých v konaní zastupuje správca bytového domu - spoločnost' Karloveská
realizačná spoločnost', s.r.o., Matejkova 20,- 841 05 Bratislava 4, IČO: 36 696 583

II. Do0knutým orgánom, správcom IS, organizáciám:
1. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 3
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom

3.
4.

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

Verejná vyhláška

Toto oznárnenie 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:

)1- ív- bia
Mstská čast' a«atísl? - Kmoq %%IP4.J@kan'i«aí «í-vxr? --t» - o(YJ:j?je územného knanm

Dátum doruČenia:

(r, 4'l. !M5
Dátuni zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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