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Ing. Jana Hladná /59 246 254 
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VEC: Zmena dokončenej stavby: „Stavebné úpravy rodinného domu na Fándlyho ulici 8, Bratislava", 
nehnuteľnosť súp. č. 191 O na pozemku register "C" pare. č. 1532 v katastrálnom území Staré Mesto 

- oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

Žiadateľ Matúš Trajter, bytom Fándlyho 8, 811 02 Bratislava (ďalej len „stavebník") podal difa 
06.11.2017 a doplnil drl.a 05 .03.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby 
s názvom: 

Stavebné úpravy rodinného domu na Fándlyho ulici 8, Bratislava 

(ďalej len „stavba") nehnuteľnosť - rodinný dom súpisné č. 191 O na pozemku register "C" pare. č. 1532 v 
katastrálnom území Staré Mesto, v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným 
architektom Ing. arch. Luciou Trajterovou, reg. č. * 1675 AA *, v 1112017. Dňom podania žiadosti bolo 
začaté stavebné konanie. 

Predmetom tohto konania je zmena dokončenej stavby rodinného domu. Jestvujúca stavba rodinného domu 
má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Zmenou sa objekt hmotovo ani výškovo nemení, 
pri stavebných úpravách nedôjde k zväčšeniu zastavanej plochy ani ku zvýšeniu stavby. Stavebné úpravy 
nevyžadujú zvýšenie odberu energií, napojenie na verejné inžinierske siete a vykurovanie rodinného domu 
zostávajú bezo zmeny. 
Účelom navrhovanej zmeny dokončenej stavby je prispôsobenie dispozície potrebám rodiny súčasného 
stavebníka. Rozsah stavebných úprav v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, vypracovanej 
autorizovaným architektom Ing. arch. Luciou Trajterovou, reg. č. * 1675 AA *, v 1112017: 
- úprava fasády domu, kde sa čiastočne zmení poloha okien a dverí podľa úprav vnútornej dispozície, 
- zmena okenných otvorov na l .PP, l .NP a 2.NP na väčšie alebo balkónové okná, 
- vybúranie dvoch okenných otvorov na 1.PP, 
- zasklenie jestvujúcej loggie, 
- dostavanie balkóna na 1.NP a 2.NP, 
- prehÍbenie podlahy v suteréne tak, aby sa zjednotila svetlá výška 2,45 m v celom 1.PP. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na§ 7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 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. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znen í neskorších 
predpisov, v súlade s§ 61 ods.1 stavebného zákona, v nadväznosti na § 18 ods.3 zákona č.7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") 

oznamuje 

začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na 
prerokovanie predloženej žiadosti 

nariaďuje 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

na deň 12.04.2018 (štvttok) o 10°0 hodine, 

so stretnutím pozvaných pred RD na Fándlyho ul. č. 8, Bratislava. 
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Stavebný úrad v zmysle § 61 ods. l stavebného zákona súčasne upozon1uje účastníkov konania, že 
svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

V zmys le § 17 zákona č. 711 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "správny poriadok") 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. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať 
písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov na stavebnom úrade Mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na Vajanského nábreží 3, kancelária č. dv. 230, v stránkové dni, t.j. v pondelok a v stredu od 
8°0 do 12°0 hod. a od 13°0 do 17°0 hod. 

Ing. . w· a Kulim ová 
vedúca oddelenia územnj lfo rozhodovania 

a stavebného,fiadku 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 
- účastníkom konania: 

1. Matúš Trajter, Fándlyho 8, 811 02 Bratislava 
2. Ing. arch. Lucia Trajterová, Haydnova 16, 81 1 02 Bratislava 
3. vlastníci stavby a pozemku pod stavbou so súp. č . 19 11 na pozemkoch pare. č . 152711a 1527/2, k.ú. 

Staré Mesto 
4. vlastníci pozemkov pare. č. 1528 k.ú. Staré Mesto 
5. vlastníci pozemkov pare. č. 1529 k.ú. Staré Mesto 
6. vlastníci pozemkov pare. č. 1533/2 k.ú. Staré Mesto 
7. vlastníci pozemkov pare. č. 1533/3 k.ú. Staré Mesto 
8. vlastníci stavby a pozemku pod stavbou so súp. č . 1909 na pozemku pare. č. 1533/1 k.ú. Staré Mesto 

- dotknutým orgánom: 
1. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
2. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

Na vedomie: 
1. Matúš Trajter, Fándlyho 8, 811 02 Bratislava 
2. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
3. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 


