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Vec: Prestavba a rozšírenie bytu č. 8, Klobučnícka 2 - Oznámenie o začatí stavebného konania. 

Žiadateľ Ing. Miroslav Remeta, Vihorlatská 3, 080 01 Prešov (ďalej len „stavebník") v z. Ing. arch. Jana 
Husárová, Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava podal di'la 08.02.2017 na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava
Staré Mesto žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej časti stavby s názvom: 

Rekonštrukcia a rozšírenie bytu č. 8, Klobučnícka 2 

stavba súp. č. 442, pozemok pare. č. 85/2, k. ú. Staré Mesto v Bratislave. 
Uvedeným dňom v zmysle § 18 ods.!, 2 zákona č. 71/1 967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov bolo začaté stavebné konanie. 
Predmetom tohto konania je zmena časti dokončenej stavby, ktorá je na liste vlastníctva č. 6152 zapísaná 

ako byt. 
Rozsah stavebných prác v zmysle predloženej PD vypracovanej jsfk architecture, zodpoved. projektant 

Mgr. arch. Miroslav Vrábel, autorizovaný architekt, *04 l 5AA *, 07/2017: 
- dispozičné úpravy bytu a jeho rozšírenie o priestory bývalej kotolne 
- realizácia nových rozvodov kanalizácie, vody, e lektriky a plynu v rámci predmetného bytu 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „stavebný úrad") podľa § 117 ods. I 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 Bratislava v znení 
neskorších predpisov, podľa § 2 a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v súlade s ustanovením § 18 ods.3 správneho poriadku a §61 odst.1,3,4 stavebného zákona 

oznamuje 

začatie stavebného konania pre zmenu dokončenej časti stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom 
konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním 

na dňa 05.04.2018 o 10°0 hod. 
na mieste stavby: Klobučnícka 2, Bratislava 

Do podkladov je možné nahliadnuť na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

Vajanského nábr. 3, Bratislava, kancelária č. dv. 227 v stránkové dni, t.j . v pondelok a v stredu od 8.00 hod 
do 12.00 hod a od 13.00 hod do 17.00 hod. 

Účastníci konania sa upozori1ujú, že svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom 
pojednávaní, inak sa na ne podľa §61 odst. ) stavebného zákona neprihliadne. 
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Ak sa ni ektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s 
podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať . 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 
účastníkom konania: 
1. Ing. arch. Dana Bubáková, Panská 2, 81 1 O 1 Bratislava 
2. Ing. Miroslav Remeta, Vihorlatská 3, 080 O 1 Prešov 
3. JSFK Architecture, Michalská 5, 811 01 Bratislava 
4. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov stavby súp. č. 442, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave a pozemku 

pod stavbou pare. č. 85/ 1, 85/2, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 

dotknutým orgánom: 
5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
6. Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
8. Hlavné mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Na vedomie: 
9. Ing. arch. Dana Bubáková, Panská 2, 811 O 1 Bratislava 
1 O.Ing. Miroslav Remeta, Vihorlatská 3, 080 O 1 Prešov 


