
Naše čís lo 

MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Vybavuje/linka 

8447/28517/2017/STA/Vas Ing. G. Vašková/59 246 231 

Bratis lava 

20. 06.201 7 

VEC: Zmena dokončenej stavby: „Rodinný dom - Vila EML Bratislava a bazén, na ul. Fialkové 
údolie č. 29, Bratislava", nehnuteľnosť sú pisné číslo 4616 na pozemkoch pare. č . 1687/ 16, 1687/2, 4, 
7, s napojením na jestvujúce inžinierske s iete (voda, kanalizácia, plyn), vrátane novej nn prípoj ky aj 
cez pozemok pare. č. 18 18/1 v k. ú. Staré Mesto, (Ul. Fialkové údolie), konkrétne stavebné objekty: 
SO 101 Rodinný dom 
SO 102 Garáž 
SO 103 Vjazd, oplotenie pozemku 

- oznámenie o začatí konania v spojenom územnom a stavebnom konaní 

Stavebníci: Ing. Emil Fil kus a manže lka JUDr. Erika Filkusová, obaja bytom Riznerova 8, 8 11 O 1 
Bratislava, v konaní na základe sp lnomocnenia zastúpení Ing. Blankou Zechmeistrovou, bytom 
Vranovská 51, 851 02 Bratislava, podali di1a 05. 06. 20 17 na stavebný úrad žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na zmenu dokončenej stavby: 
„Rodinný dom - Vila EML Bratislava a bazén, na ul. Fialkové údolie č. 29, Bratislava", 
nehnuteľnosť súpisné číslo 4616 na pozemkoch pare. č. 1687/ 16, 1687/2, 4, 7, , s napojením na 
jestvujúce inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn), vrátane novej nn prípoj ky aj cez pozemok pare. 
č. 1818/1 v k. ú. Staré Mesto, (Ul. Fialkové údolie), konkrétne stavebné objekty uvedené vyššie. 
Uvedeným di1om bolo v zmys le § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov začaté konanie. 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďa l ej len „stavebný úrad"), v zmys le § 18 
ods. 3 zákona č. 71II967 Zb. a podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon") v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej 
národnej rady č . 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratis lave v znení neskorších 
predpisov, podľa § § 2e a 4 zákona č. 4 16/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyšš ie územné celky v znení neskorš ích predpisov, dodatku č. 27 Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratis lavy, v súlade s ustanovením § § 36, 6 1 stavebného zákona 

oznamuje 

začat ie konania v spojenom územnom a stavebnom konaní dotknutým orgánom a známym účastníkom 
konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie a miestne 

zisťovan ie na dei'í 

20. 07. 2017 (štvrtok) o 0930 hod. 

so zrazom účastníkov konania a dotknutých orgánov pri mieste stavby 

Fialkové údolie č. 29, Bratislava. 

Do podkladov je možné nahliadnuť na stavebnom úrade na Vajanského nábreží č. 3, č. dverí 
225 (v pondelok a stredu od 8.00 - 12.00, 13 .00 - 17.00 hod.). Účastníci konania a dotknuté orgány 
môžu svoje námietky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. Ak 
sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc. 

Ind :":ová 
vedúca oddeleni a úze1 ého rozhodovania 

a stavebnéh poriadku 



Doručí sa verejnou vyhláškou: 

1. vlastníkom nehnuteľnosti na pozemkoch pare. č.: 1684/ 1, 6 - ostatná plocha a 1684/2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9 v k. ú. Staré Mesto (Bytový dom súpisné čísla 2078 a 2079 na ul. Fialkové údolie č. 23 
a č. 25, Bratislava) 

2. vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č.: 1687/8 v k. ú. Staré Mesto - ostatná plocha 
(Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava) 

3. vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku parc.č . 1688/3, 1 O v k.ú. Staré Mesto (Rodinný dom a 
záhrada na ul. Fialkové údolie 31, Bratislava) 

4. vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. a 1693/8 v k. ú. Staré Mesto - zastavaná plocha 
a nádvorie (L V nezaložený) 

5. vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 1818/1 v k. ú. Staré Mesto (Ul. Fialkové 
údolie) 

6. Ing. Blanka Zechmeistrová, Vranovská 51 , 851 02 Bratislava 
7. cakov & pa1tners, s. r. o., Ing. arch. Kalin Cakov, Ventúrska 5, 811 01 Bratislava (projektant) 

Dotknutým orgánom: 
8. Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a. s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
9. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
1 O. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44B, 825 11 Bratislava 
11. Has ičský a záchranný útvar hlavného mesta Bratislava, Radlinského 6, 811 03 Bratislava 
12. Západoslovenská energetika, a.s ., Čulenova ul. č. 6, 814 4 7 Bratislava 
13. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, majetkové odd., TU! 
14. Hl. m. SR Bratislava v zastúpení primátorom mesta, Primaciálne nám.!, 814 99 Bratislava 

Na vedomie: 
15 . Ing. Blanka Zechmeistrová, Vranovská 51, 851 02 Bratislava 
16. cakov & partners, s. r. o., Ing. arch. Kalín Cakov, Ventúrska 5, 811 OJ Bratislava 


