
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naša značka 
2830/40219/2017 /ST A/Kil 

Vybavuje/it /@ Bratislava 
18.09.2017 Ing. Kilianová / 0259246228 / 

Jucia.kilianova@staremesto.sk 

VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania 

Mestská časť Bratislava ""- Staré Mesto, stavebný úrad prijal dňa 20.06.2016 žiadosť stavebníka 
Spoločenstvo vlastníkov Staromestská 6/D, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava o vydanie stavebného 
povolenia na zmenu dokončenej stavby: 

stavba: 

stavebník: 

miesto stavby: 

druh stavby: 

účel: 

„Rekonštrukcia vykurovania" (ďalej Jen „stavba") 

Spoločenstvo vlastníkov Staromestská 6/D, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 

Staromestská 6/D v Bratislave 
bytový dom súp. č. 596, na pozemku register "C" parc.č. 3252/ 1,4 v k.ú. Staré Mesto 

zmena dokončenej stavby 
bývanie - rekonštrukcia vykurovania 

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom 
Ing. Ľubomírom Klobučníkom, reg.č . 0751 *A *5-2, Lachova 30, 851 03 Bratislava, z 02/2016. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

Stručný popis návrhu: 
Predmetom stavebného konania je zmena dokončenej stavby v jestvujúcom bytovom dome. Navrhovaná 

zmena dokončenej stavby spočíva v rekonštrukcii vykurovania, t.j . v realizácii vlastných zdrojov tepla - 16 ks 
teplovodných plynových kotlov. Každý bytový a nebytový priestor bude mať vlastný zdroj tepla, v 15 
priestoroch bude inštalovaný teplovodný plynový kondenzačný závesný kotol BUDERUS typ GB 062-14 
s max. výkonom 14 kW a v jednom priestore bude inštalovaný závesný kotol BUDERUS typ GB 062-24 s max. 
výkonom 24 kW. Každý kotol je plne automatický so zabudovaným obehovým čerpadlom a expanznou 
nádobou. Kotly budú umiestnené v priestoroch kúpeľní resp. kuchyniek. Časť kotlov bude spaliny odvádzať do 
spoločných trojzložkových komínových telies celkovo budú osadené dve komínové telesá s priemerom 200 
mm. Jedno komínové teleso bude vedené v svetlíku a druhé na vonkajšej fasáde v dvorovej časti. Vyústenie 
všetkých komínov bude vo výške 1 m nad strechou objektu. 

Priestory objektu budú vykurované pomocou klasických vykurovacích telies, hlavný rozvod pre vykurovanie 
.bude umiestnený nad podlahou pod telesami . Ako vykurovacie telesá budú použité oceľové doskové telesá 
KORAD VK, uchytené na typových konzolách do stien. TÚV sa bude pripravovať v zásobníku BUDERUS typ 
Logalux H65W 75 s objemom 65 1. 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej Jen „stavebný úrad") podľa § 
117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej Jen „stavebný zákon") v nadväznosti na§ 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorš ích predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a čl. 
67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti 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. 5011976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 písm.e) 
zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
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ce lky v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 
18 ods.3 zákona č.71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok") 

o z namuje 

začatie stavebného konania 

známym účastníkom konania ajednotlivo dotknutým orgánom. Stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovani a 
aj od ústneho pojednávania, pretože sú mu známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad 
pre posúdenie navrhovanej stavby (§ 61 ods.2 stavebného zákona). 

Stavebný úrad určuje, že do 7 dní odo diía doručenia tohto oznámenia môžu účastn íci up latn iť 

námietky, a upozorňuje, že na neskoršie podané námietky neprihliadne. Rovnako sa neprihliadne na námietky 
a pripomienky, ktoré boli alebo mohl i byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu 
zóny (§ 61 ods.3 stavebného zákona). 

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatn iť svoje 
námietky účastníc i konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 
predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej 
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí (§ 61 ods. 6 stavebného zákona). 

Upozornenie : 

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným 
zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svoj ich orgánov alebo prostredníctvom 
svojho zástupcu. Sp lnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo 
plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice(§ 17 správneho poriadku). 

Účastn ík konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom 
a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke(§ 33 ods.! správneho poriadku) . 

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podk ladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, 
v lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadil. V opačnom prípade 
najneskôr v lehote určenej stavebným úradom (§ 3J ods:2 v nadväznosti na§ 27 správneho poriadku). 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svoj ich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe (§ 34 
ods.3 správneho poriadku). 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
úradné dni: Pondelok a streda, 8 - 12; 13 - 17 hod.). 

Doručí sa: 
Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti 

na§ 26 ods.2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov. 

§ 61 ods.4 stavebného zákona - pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť 

rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o 

začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne 
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ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. §-u 
61 stavebného zákona. 

§ 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku - doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď 
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Doručenie 
verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom 
v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli .5právneho orgánu na 
mieste, ktorého sa konanie týka. 

Miestom obvyk lým je úradná tabuľa na internetovej stránke: www.staremesto.sk 

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie dňa 
doručenia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohl'adu na prípadné prekročenie stanovenej lehoty 
zverejnenia. 

Doručí sa: 
- účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 

1. Spoločenstvo vlastníkov Staromestská 6/D, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 
2. Ing. Ľubomír Klobučník, Lachova 30, 851 03 Bratislava - projektant 
3. vlastníkom nehnuteľností (pozemku a stavby) v rozsahu: 

Parcely registra „C" v k.ú. Staré Mesto: 
3252/ l ,4 v k.ú. Staré Mesto 

Stavby v k.ú. Staré Mesto: 
bytový dom súp.č. 596 (Staromestská 6/D v Bratislave) 

Na vedomie: 
4. Spoločenstvo vlastníkov Staromestská 6/D, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 
5. Ing. Ľubomír Klobučník, Lachova 30, 851 03 Bratislava - projektant 
6. Ing. Gemeran Daniel, Prešovská 40, 821 02 Bratislava 
7. Mgr. Vetrík Miroslav, Kúpeľná 27/8, 821 02 Bratislava 
8. Mgr. Katarína Vetrík, Gagarinova 2012/2 l, 821 03 Bratislava 
9. Hudec Štefan, Modra-Harmónia 3660, 900 01 Modra 
1 O. Valová Jana, Pražská 17, 811 04 Bratislava 
11. Solár Ivan, Zochova 16/13 , 81 l 03 Bratislava 
12. VetLINE, s.r.o„ Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 
13. Slovenská spo ločnosť pre zahraničnú politiku, Staromestská 6/D, 81 1 03 Bratislava 
14. MUDr. Paličková Klaudia, Komárňanská 115, Hurbanovo, PSČ 947 01 , SR 
15. KALLIGRAM, spol. s r.o„ Staromestská 6, Bratislava, PSČ 81 l 03 , SR 
16. Hlavné mesto SR Bratislava- Mest.časť Staré Mesto, Vaj.n.3 
17. Kresťanskodemokratické hnutie, Bajkalská 25, 821 O 1 Bratislava 
18. RNDr. Farnbauer Gábor, Šamorínska 7, 900 43 Hamuliakovo 
19. Mgr. Gabriela Farnbauer, Šamorínska 7, 900 43 Hamuliakovo 
20 . Interconsu lting, s. r.o. , Staromestská 6/ D, 81 1 03 Bratislava 
21. CARMEN INV EST s.r.o., Pribinova 25 , 811 09 Bratislava 

- dotknutým orgánom: 
22. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

odpadové hospodárstvo, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavného mesta SR so sídlom v Bratislave, 

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
24. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
25 . Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 




