
,%b
3'?

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVÁ VES

Nám. sv. Františka č. 8, 842 62 B r a t i s l a v a 4

Vaše číslo Naše číslo Vybavuje/linka/E-mail
KV/SÚ/241 5/2020/l 5076/MZ Mgr. Mária Zászlósová

02/707 Il 316

Bratislava
lO.09.2020

Vec: Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby bytového domu,
nebytového priestoru a nariadenie ústneho pojednáÝania s miestnym zist'ovaním

Henrich Jurgówski Zuzana Jurgówska, bytom Muškátová 38, 821 0l Bratislava, (d'alej len
,,navrhovatelia alebo aj "vlastníci") v zastúpení splnomocneného zástupcu, Ing. Martina Suchého,
Bilíkova 1867/16, 841 0l Bratislava (d'alej len ,,zástupca na základe plnomocenstva zo dňa
17.02.2020), podali na stavebný úrad tunajšej mestskej časti návrh na povolenie zmeny v užívaní
nebytového priestoru č. 2 na 1. NP bytového domu súp. č. 3405, Janotova 1, v Bratislave na
pozemku register ,,C" parc. č. 141 8/5 kat. ú. Karlova Ves (LV č. 3789 3428 KN) v ich vlastníc-
tve.

Návrh bol na tunajšiu mestskú čast' doručený dňa 04.08.2020 a týmto dňom bolo podra § 18
ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,správny poriadok") začaté konanie o navrhovanej zmene v užívaní. Užívanie
predmetného nebytového priestom (podlahová plocha 39,15 m2) ?bolo povolené kolaudačným

' rozhodnutím č. K-2003/8949/-599fH-10 zo dňa 12.03.2004, právoplatným dňa 16.03.2004 na
účely obchodu, čo bolo premietnuté aj v zápise na LV č. 3780 v druhu užívania zariadenie ob-
chodu.

Predmetom návrhu je zmena v užívaní uvedeného nebytového priestom z p5vodného
zariadenia obchodu bez stavebných zmien na nový účel užívania - byt, garzónka podra projektu
navrhovaného stavu spracovaného v apríli 2020 AA Ing. arch. P. Sálusom.

Spolu s návrhom boli na stavebný úrad predložené a na výzvu stavebného úradu doplnené
- dokumentácia s vyznačením póvodného a navrhovaného spósobu užívania predmetného nebyto-
vého priestoru stavby,
- riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby so súhlasným stanoviskqm HZÚ hl. mesta SR Brati-
slavy zo día 20.07.2020 č. HZUBA3-2020/0016030-002,
- svetlotechnické posúdenie preslnenia a osvetlenosti denným svetlom 08/2020,
- výpocct parkovacích státí.

Mestská čast' Bratislava - Kaírlova Ves, ako príslušný stavebný úrad podra § 117 ods. l zák.
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z:není nesk.orších
predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadvuznosti na § 7a písm. i) zák. č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 štatútu
hlavného mesta Bratislavy, v nadvuznosti na § l písm. c) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
v súlade s ustanoveniami § 85 ods. l stavebného zákona s primeraným použitím § 80 stavebného
zákona

oznamu)e



účastníkorn konania a príslušným dotknutým orgánom
začatie konania o zmene v užívaní uvedenej časti stavby (nebytového priestoru) a súčasne

nariad'uje
ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním dňa 02.lO.2020 o 10,30 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste stavby bytového domu v Bratislave, vchod Janotova 1.

Okruh účastníkov konania bol vymedzený podra § 78 ods. l stavebného zákona a tvoria ho
vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 3405, Janotova ul. 1, Bratislava
zapísaný na LV č. 3780 vrátane navrhovaterov. a

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že podra ust. § 80 ods. 2
stavebného zákona námietky a stanoviská móžu uplatnit' najneskoršie pri ústnom pojednávaní,
inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut' na tunajšom stavebnom úrade v úradnýchí stavel

O-17,dňoch a hodinách pondelok a streda od 8,00-12,00 hod. a od-13,00-17,00 hod.

t'?!==ffl
Dana Čahojov;

starostka,

Doruěí sa:a

- účastníci konania - navrhovatelia v zastúpení splnomócneného zástupcu a ostatní vlastníci bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 3405 na Janotovej ul. l v Bratislave (LV č.
3780) ;
účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláskou. Vyvesí sa na dobu 15
dní na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv.-Františka 8. Za deň
doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia. Zároveň sa toto oznámenie zverejňuje aj na stránke
www.karlovaves.sk.

- dotknuté orgány
1. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava a
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8; 820 09 Bratislava
3. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 83104 Bratislava

Na vedomie:

- Ing. Martin Suchý, Bilíkova 1867/16, 841 0l Bratislava
- H-Probyt s. r. o., Povraznícka 2882/4, 811 05 Bratislava, správca so'ziadost'ou o vyvesenie
oznámenia v predmetnom bytovom dome na obvyklom mieste

- starostka mestskej časti
- mestská čast' spis stavebného úradu
- 2x archív



Dátumvyvesenia: í6.09.2020 Dátumdoručenia: Ol.lO.2020 Dátum zvesenia:
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