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5763/34392/2018/ST A/Kno 

Bratis lava 06.08.20 17 

Vec Oznámenie o pokračovaní stavebného konania 

Vlastníc i bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, zastúpení v kona ní sp . SETING 

Bratis lava, spo l. s r.o., so síd lom Vranovská 6, 85 1 O 1 Bratis lava, IČO 3 1397778 (ďa lej iba 

„navrhovate l'") doručili dňa 3 1.05.2017 tunaj š iemu úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu 

d okončenej stavby bytového domu. Dtfom podan ia ž iadosti sa začalo konanie v predmetnej veci. 

Stavba: Stavebné úpravy bytového domu - vstavba plynovej kotolne do suterénu, 
stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Karadžičova 49-51-53-55 

pod ľa LV č. 5948, 

miesto : Karadžičova 51 , podzemné podlažie, bytový dom Karadž ičova 49-5 1-53-55, stavba 

súp. č. 4112 na pozemku pare. reg. C KN č . 1O1026 1 /1, 1026 1 /2, 1026 l/3 a 1026114 

v k .ú. Staré Mesto, 

druh stavby: z mena dokonče nej stavby stavebným i úpravami, pri kto rých sa zachováva vonkaj šie 

pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby. 

Mestská časť Bratis lava - Staré Mesto, ako prís lu šný stavebný úrad podľa § 1 17 zákona 
č. 50/1976 Zb . o územnom plánovan í a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Brat is lave v znení neskorš ích predpisov a č l. 67 štatútu hlavného mesta 

Brati slavy (ďa l ej iba „stave bný úrad") vydal v predmetnej veci stavebné povolenie, rozhodnutie 

č . 828 1/38732/20 17/ STA/ Kno-G/79 zo dňa 26.09.2 01 7, proti ktorému sa odvo la li niektorí účastníc i 

konania. 

Okresný úrad Brati s lava, odb. výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán 

rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-20 18/16860/MRV zo difa 22.01 .20 18, právoplatným dňa 14.02.20 18 

odvolaním napadnuté rozhodnutie zruši l a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na nové 

prejednanie a rozhodnutie, nakol'ko napadnuté rozhodnutie bolo vydané na základe nedostatočne 

zisteného skutkového stavu veci. 

Stavebný úrad pod ľa § 6 1 ods . 1 stavebného zákona oznamuje účastn íkom konan ia 

a dotknutým orgánom pokračovanie konania novým prejednaním vec i. Úrad súčasne pre zistenie 

skutočného stavu veci a posúden ie navrhovanej zmeny dokončenej stavby nari aďuje ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním dňa 04.09.2018 o 08:30 hodine na mieste stavby, 
so stretnutím pred vchodom Karadžičova 51. 

Úrad v sú la de s § 61 ods. 3 určuj e, že účastníci konania môžu uplatniť námietky v lehote 
15 kalendárnych dní odo diía doručenia tohto oznámenia verejnou vyhláškou a upozori1uje, že 

na neskorš ie podané námietky neprihl iadne. 

Koto l ňa je pod l'a STN 070703 klasifi kovaná ako kotolňa Ul. kategórie ( 4 ks teplovodných 

kondenzačných kotlov spaľuj úc i ch zemný plyn o celkovo m inšta lovanom výkone 396 kW). Nové 

zariadenie sa napojí na jestvujú ce rozvody plynu, vody, e lektroinšta lác ie a vykurovania v bytovom 

dome, dymovod 0 250 mm bude zaústený do novozri adené ho ko mínového telesa na dvorovej 

fasáde domu. Novo inšta lované zásob níky na tep lú vodu sú upravené na pripoj eni e zariade ní 

využívajúc ich s lnečnú energi u na výrobu tepla, plánovaných v ďalšej etape úprav bytového domu. 



Priestor pre kotolňu v samostatnej miestnosti vedľa schodiska v suteréne sa uprav í 

nasledujúc imi stavebnými úpravami bez zásahu do nosných konštrukc ií / do stat iky : 
0 Oddelenie priestoru kotolne od priestoru pivníc novými de liacimi stenam i, 
0 zhotovenie prestupu pre zberný dymovod 0 300 mm pod stropom kotolne cez obvodovú 

stenu domu vo dvore, 
0 o sadenie komínového telesa na dvorovej fasáde domu od úrovne približne 0,50 m od terénu 

do výšky 26,70 m nad úrovňou terénu, s prevýšením vrchnej hrany komína 1,50 m nad atikou 

plochej strechy domu , 

o zhotovenie neuzatvárateľného vetracie ho otvoru vo výplni jestvujúceho okna v obvodovej 

stene v suteréne (200 x 650 mm), 
0 zhotovenie neuzatvárateľného vetracieho otvoru 0 400 mm v obvodovej stene domu pod 

stropom kotolne, 
0 osadenie dverí a zárubne s pož iarnou odolnosťou uzatvárajúcich kotolňu , 

o úprava plynoinštalácie: nová odbočka z domovej prípojky plynu so zari adením merania 

a regulácie pre napojenie kotlov, 
0 úprava elektroinštalácie, 
0 montáž technologického zariadenia, 
0 udržiavacie práce v priestore. 

Stavebný úrad oznamuje dotknutým orgánom začatie stavebného konania; tieto orgány s1 

môžu posúdenie vyhradiť, sú však povinné oznámiť svoje stanovisko najneskoršie v určenej lehote. 

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhš í čas, predÍži stavebný úrad 

na jeho žiadosť lehotu pred j ej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoj e 

stanov isko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním s ledovaných záuj mov 

súhlas í. 

Navrhovateľ predložil do spisu konania správneho orgánu tieto doklady a stanoviská 

dotknutých orgánov: 
0 Doklad o vlastníctve stavby a pozemku (LY 5948); 
0 Oznámenie o výsledku písomného hlasovania vlastníkov Ba NP v dňoch 18.02. - 20.02 .2017 

o predloženom návrhu stavebných úprav a o zhotovení vlastnej kotolne s prílohou Zm luva 

o výkone správy 

o Projektovú dokumentáciu (dátum zhotovenia apríl 201 7, zodpovedný projektant Ing. 

Ľubomír Klobučník, ASI, stave bné riešenie, požiarno-technické posúdenie, vykurovanie, 

elektroinštalác ia, plynoinšta lác ia); 
0 Has i čský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratis lavy, stanovisko k projektovej 

dokumentácii zo dňa 22.05.2017 č. KRHZ-BA-HZUB6- l 580/201 7-001 ; 

o Odborné stanovi ská právnickej osoby oprávnenej na technickú inšpekciu k projektovej 

dokumentác ii a vyhradenému technickému zari adeniu - plyno inštalácii 
0 Okresný úrad Bratislava ako orgán ochrany ovzdušia, súhlas na umiestneni e a povolenie 

stavby stredného zdroja zneč i sťovania ovzdušia č . OU-BA-OSZP3-2017/ 055464/TRK/I zo 

difa l 8.05.2017; 

o Okresný úrad Brati slava ako orgán odpadového hospodárstva, vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii č . OU-BA-OSZP3-2017/52867/HEL/I zo dňa 3 1.05.201 7; 
0 SPP-distribúcia, a.s. , vyj adrenie k žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom 

plynovom zariade ní ev . č. 900001061 7 zo 02.06.2017; 
0 Záporné stanovisko sp. TERMMING, a.s., Jarošova 1, 83 1 03 Bratislava ako dotknutého 

orgánu, zn. OTE- 170001 55 zo dtl.a 0 1.06.201 7, kodpojeniu od cent rá lneho zásobovania 

teplom; 
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0 Záväzné stanovisko obce v zmys le § 3 1 písm. c) zákona č. 657/2004 Z .z . o tepe lnej 

energetike v znení neskorších predpisov, o súlade návrhu s koncepciou rozvoj a hlavné ho 

mesta S R Bratis lavy v oblas ti tepelnej energetiky č. 863 1/28485/201 7/KST/Gab zo d1'1a 

2 1.06.201 7; 
0 Skráte ný energetický audit - Posúdenie energet ickej efektívnosti pri výstavbe zdroja te pla 

v objekte na Karad ž ičovej ul. č. 49-55 v Bratis lave (máj 201 8, In g. Miros lav Gajdoš, ASI, 

Fándl yho 16a, Pezinok, zapísaný v zozna me energetických auditorov pod č . 1O1 ) . 

Upozornenie: 

Účastn íc i kona nia, ich zákonní zástupcov ia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom 

ale bo iným zástupco m, kto rého s i zvolia . Právnická osoba koná prostredníctvom svoj ich orgánov 

alebo prostredníctvo m svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovan ie treba preukázať 

písomným plno mocenstvom a lebo plnomocenstvom vyhláseným do zápi snice (§ 17 správne ho 

poriadku) . 

Účastník konania a zúčastn ená osoba má právo navrhovať dôkazy a ic h doplnenie(§ 33 ods . l 
správne ho poriadku). 

Stavebný úrad tý mto dáva účastníkom konani a a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred 

vydan ím rozhodnutia mohli vyj ad riť k jeho podklad u i k spôsobu j eho zistenia, prípadne navrhnúť 

jeho doplnenie, v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods.2 v nadväznosti na § 27 správneho 

poriadku). 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrde ní dôkazy , ktoré sú mu 

známe(§ 34 ods .3 správneho pori adku). 

Písomnosti určené účastníkom konan ia sa v tomto konaní d oručujú verejnou vyhláškou 
v zmys le § 6 1 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.2 zákona č. 7 1II967 Zb. 

o správnom konan í (správny poriadok), v znení neskorš ích predpisov , pre veľký počet účastn íkov 

konania. 

Do podkladov rozhodnuti a možno n ahliadnuť a prípadné námietky uplatniť v priestoroch 

Miestneho úradu MČ Bratis lava - Staré Mesto na Vaj anského ná br. 3, v m. č. 227 , v pondel ok 

a v stredu v čase stránkových hodín od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod . 

t; . l~ ----
Ing. Mána Kullmanová 

vedúca odd. ÚR a SP 

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

úradnej tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto 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. 

V yvesené d ňa: ........... .... ... ..................... . Zvesené dňa : .... ..... ... .... ..... ......... ..... .. .. „ .. .. . 

Pečiatka a podpi s o rgánu , ktorý potvrdzuj e vyvese nie a zvesenie oznáme nia. 
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Doručí sa: 

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou 

• Vlastníkom nehnuteľností: 

- stavby súp. č. 4112 na pozemku pare. reg . C KN č. 1O154 v k.ú. Staré Mesto (bytový dom 

Karadžičova 49-51-53-55, podľa LV č. 5948) 

• SETING Bratislava, spo l. s r.o., Vranovská 6, 851 O 1 Bratislava, zástupca stavebníka 

• Ing. Ľubomír Klobučník, ASI, Lachova 30, 851 03 Bratislava, zodpovedný projektant 

• TERMMING, a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava 

Dotknutým orgánom (doporučene): 

2. TERMMING, a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratis lava 

3. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlin ské ho 6, 81 1 07 Bratislava 

4. Okresný úrad Bratislava, odb. OSoŽP, odd. O Pa VZŽP, ref. odpadového hospodárstva, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

5. Okresný úrad Bratislava, odb. OSoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. ochrany ovzdušia, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

Na vedomie: 

6. SETING Bratislava, spol. s r.o., Vranovská 6, 851 O 1 Bratislava 

7. Ing. Ľubomír Klobučník, ASI, Lachova 30, 851 03 Bratislava 

8. VSD, s .r.o. , Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 
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