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tel.: 

e-mail : 
zázna m č. : 

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

Ing.arch . A. Knoppová, m.č . 227 
02/59 246 344 

a lena.knoppova@staremesto.sk 
10202/43778/201 7/STA/Kno 

Brati slava 1 1. 10.2017 

Vec Oznámenie o začatí kolaudačného konania 

Nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním 

Vlastn íci bytového do mu na Záhradníckej ul. č. 4-6-8 , ktorých v sú lade s uz nesením č. 4 zo 

schôdze vlastníkov domu zo diía 13. 10.2011 v konaní zastupuje sp . AMC správa nehnute ľností 

s .r.o„ Kvačal ova 15, 82 1 08 Bratislava (ďalej len „stavebník"), podali dňa 28.09 .201 7 návrh 

na povolenie na už ívanie zateplenia bytového domu: 

Stavba: 

stavebník: 

miesto: 

Bytový dom Záhradnícka č. 4-6-8 - zateplenie, 

Spoluvlastníci bytového domu Záhradnícka č. 4-6-8, 

Záhradnícka č. 4-6-8, stavba súp č . 22 18, na pozemku pare. reg. C KN č . 1O1 97, 

na pozemku pa re. reg. E KN č. 1O170 a 1O198/1 v k.t'.1. Bratis lava - Staré Mesto, 

Dňom podan ia ž iadosti sa zača lo ko laudačné konani e vo veci zateplenia obvodového p lášťa 

a plochej strechy predmetn ého bytového domu. 

Stavebné povolenie vyda l tunajš í úrad pod zn. 373/8883/2014/STA/Kno dňa 15.04.2 01 4, 

podľa projektovej dokume ntác ie z j anuára 201 3 (zhotovil In g. arch. Miros lav Frecer, AA, 

PALISADY _atelier, Pa lisády 55, 811 06 Bratis lava), ktorú overil stavebný úrad v stavebnom 

konaní. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2014. 

Mestská časť Bratislava - Staré M esto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 11 7 zákona 

č. 50/1 976 Z b. o územnom plánovan í a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorš ích 

predpisov v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č . 377/1990 Zb . o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Brati slave v znení ne skorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a č l. 67 

štatútu hlavn ého mesta Brati slavy, v nadväznosti na § l písm. c) zákona č. 608/2003 Z .z. o štátnej 

správe pre územné plá novan ie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného 

zákona v znen í neskorš ích predpi sov, v nadväznosti na § 2 písm .e) zákona č . 4 16/2001 Z .z. 

o prechode nie ktorých pôso bností z orgá nov štátn ej správy na o bce a na vyšš ie územné ce lky 

v znení neskorš ích predpisov, v súlade s ustanovením § 80 stavebné ho zákona oznamuje 

účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a súčasne 

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním dňa 09.11.2017 (štvrtok) 

o 13:30 hodine, so stretnutím pozvaných pri vstupe do budovy na Záhradníckej ul. č . 4 . 

Stavebný úrad upozorňuj e účastníkov kolaudačného konani a a dotknuté orgány, že námietky 

a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne(§ 80 

ods. 2 stavebného zákona). 

Na ústne poj ednávan ie spoj ené s miestnym zi sťovaním nav rhovate ľ podľa § 18 ods. ! 

vyhlášky č. 453 /2 000 Z .z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona pred loží 

tieto doklady: 



a) Dok lad o úhrade správne ho pop latku za podanie návrhu na kolaudáci u pod ľa V. časti 

sadzo bníka zákona o poplatkoch, pol. 62a písm. c bod 2. v su me =5 0 €(VS 180954186 1 ), 

b) projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v staveb nom konan í; 

c) projekt skutočného zhotovenia, výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým doš lo počas 

us kutočňovania stavby; 

d) doklady o overení požadovaných v lastností zabudovaných výrobkov (podľa zák. č. 133/2003 

Z.z„ o stavebných výrobkoch a § 43f stavebného zákona); 

e) stanovi sko (k nakladaniu s odpadmi zo stavebnej činnosti) Okresného úradu Bratislava, odb. 

starostlivosti o životné prostredi e, ako príslušného orgánu odpadového hospodárstva podľa 

podmienok záväzného stanoviska zo dňa 25.02.2014 č. OÚ-BA-OSZP3-2013 /677/HEL/I zo 

dňa 16. l 0.2013 v stavebnom konaní; 

f) energetický certifikát budovy podľa §7 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 

budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš ích predpisov. 

Upozornenie: 

V zmys le § 17 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konan í (správ ny poriadok) v z ne ní 

neskorš ích predpisov účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať 

zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná 

prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na 

zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom a lebo plnomocenstvom vyhláseným do 

záp isnice. 

Podľa§ 38 ods. 1 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny pori adok) v znen í 

neskorších predpisov v lastník pozemku, prípadne stavby, ktorá j e predmetom konania, je povinný 

strpieť ohliadku na mieste stavby a k tomu účelu ic h sprístupniť. 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods.2 správneho pori adku. 

Toto oznámenie musí byť pod ľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámen ia na 

úradnej tabuli po dobu 15 dní vyznač í sa deň vyvesenia a zvesen ia tej to vyhlášky a predloží sa do 

spi su na stavebný úrad . 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj 

úradná tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Vyvesené dňa: „„„„„„„„„„„„ „ „„„„„ .„. Zvesené dňa: „ „ „„. „. „„. „. „ .. „ „ „. „ „.„ „ ... „. 

Peč iatka a podpi s orgánu , ktorý potvrdzuje vyvesen ie a zvesenie oznámen ia . 
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Doručí sa: 

1. Účastníkom konania sa doručí verejnou vyh láškou: 

• Vlastníkom bytov a nebytových priestorov, pozemku a prísluše nstva bytového domu 

Záhradnícka 4-6-8 (stavba súp. č . 2218, na pozemku pare. reg. C KN č . 1O197 na pozemku 

pare. reg. E KN č. 1O170 a 1O1 98/1 v k.ú. Staré Mesto) 

Na vedomie: 

2. AMC správa nehnuteľností , s. r.o ., (Mgr. Filip Haas), Kvačalova 15, 821 08 Bratislava 

3. Ing.arch. Miros lav Frecer, Dostojevského rad 2 1, 811 09 Bratislava 

Dotknutým orgánom doporučene : 

4. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

5. Okresný úrad Bratislava, odb. starostl ivosti o životné prostredie, odd . OHo, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 
6. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Brati s lavy, Radlinského 6, 81 1 07 Bratislava 

7. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratis lava 
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