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VEC: „Sanačné opatrenia pre zabezpečenie stability existujúceho oporného múru" - pri 
rodinnom dome na ul. Fialkové údolie 29, nehnuteľnosť súpisné číslo nehnuteľnosť súpisné č ís lo 46 16 
na pozemkoch pare . č . 1687116, 1687 /4 v k. ú. Staré Mesto, dočasné kotvy aj na pozemku pare. č. 

1818/1 k. ú. Staré Mesto (Ul. Fialkové údolie) 

- havarijný stav, predbežné povolenie 

- oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby 

Dňa 16. 11. 2017 pod číslom podania 49336/20 17 stavebníci: Ing. Emil Filkus a manželka 
JUDr. Erika Filkusová, obaja bytom Riznerova 8, 811 O 1 Bratislava ohlásili mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, oddeleniu územného rozhodovania a stavebného poriadku (ďalej len „stavebnému 
úradu"), že pristúpili k zabezpečovacím prácam existujúceho oporného múru počas právoplatne 
povolenej rekonštrukcie predmetného rodinného domu, spočívajúcim i v pažení stavebnej jamy počas 
výkopových prác podľa doloženého statického posúdenia a návrhu riešenia v zmysle § l 27a) 
stavebného zákona za účelom stab ilizácie otvorenej stavebnej jamy a existujúceho oporného múru. 

Nakoľko uvedené stavebné práce vyžaduj ú vydanie stavebného povolenia, vydáva stavebný 
úrad v zmysle § 127a) ods. 3d) stavebného zákona predbežné povolenie na zahájenie stavby: 
„Sanačné opatrenia pre zabezpečenie stability existujúceho oporného múru" - pri rodinnom 
dome na ul. Fialkové údolie 29, nehnute ľnosť súpisné čís lo nehnuteľnosť súpisné číslo 46 16 na 
pozemkoch pare. č . 1687/16, 1687 /4 v k. ú. Staré Mesto, dočasné kotvy aj na pozemku pare. č. 18 18/ 1 
k. ú. Staré Mesto (Ul. Fialkové údolie). 

Zárovet'í, vzhľadom na to, že uvedeným d11om žiadateľ doruč il potrebné doklady k žiadosti 
o dodatočné stavebné povolenie stavby: „Sanačné opatrenia pre zabezpečenie stability 
existujúceho oporného múru" - pri rod innom dome na ul. Fialkové údolie 29, nehnuteľnosť súpisné 
číslo nehnuteľnosť súpisné čís lo 4616 na pozemkoch pare. č . 1687 /16, 1687 /4 v k. ú. Staré Mesto, 
dočasné kotvy aj na pozemku pare. č. 1818/1 k. ú. Staré Mesto (Ul. Fialkové údo lie), stavebný úrad 
podľa § 2 ods. e.) zákona č. 4 16/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 
na obce a na vyšš ie územné celky, § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
predpisov, § 11 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len 
„stavebný zákon") a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § § 88a ods. 
1, 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovan ia a ústneho 
pojednávania. Účastn íc i konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 
pracovných dní od dňa doručenia, inak na ne nebude prihliadnuté. 

Do podkladov je možné nahliadnuť na stavebnom úrade na Vajanského nábreží č . 3, č. dverí 
225 (pondelok a v stredu od 8.00 - 12.00, 13 .00 - 17.00 hod .). Účastníci konania a dotknuté orgány 
môžu svoje námietky uplatniť na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa niektorý z 
účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc. 
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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 č ís la 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, IO v k.ú. Staré Mesto (Rodinný dom a 
záhrada na ul. Fialkové údolie 3 1, 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 (U l. Fialkové údolie) 
6. Ing. Emil Filkus, Riznerova 8, 811 O 1 Bratislava 
7. JUDr. Erika Fi lkusová, Riznerova 8, 811 O 1 Bratislava 
8. BAUER SPEZIALTIEFBAU Gesellschaft m.b.H. - organizačná zložka, Ing. Juraj Chrope11, 

Kutlíková 17, 852 50, Bratislava (projektant) 

Na vedomie: 
1. Ing. Emi l Fi lkus, Riznerova 8, 8 1 1 O 1 Bratislava 
2. JUDr. Erika Fil kusová, Riznerova 8, 811 O 1 Bratislava 
3. BAUER SPEZIALTIEFBAU Gesellschaft m.b.H. - organ izačná zložka, Ing. Juraj Chrope11, 

Kutlíková 17, 852 50, Bratislava (projektant) 
4. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, majetkové odd., TU ! 
5. Hl. m. SR Bratislava v zastúpení primátorom mesta, Primaciálne nám. !, 814 99 Bratislava 
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