MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA V A-STARÉ MESTO
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Vybavuje:
tel. :
e-mail:
záznam č.:

Vec

In g.arch. A. Knoppová, kanc. č. 227
02/59246-344
alena.kno ppova@staremesto .sk
36/35824/2018/STA/Kno

Bratislava 15.08.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Nariadenie miestneho zisťovania

Stavebníci, ktorých v konaní zastupuje splnomocnený zástupca, s p. K.T.Plus, s.r.o„ so
sídlom Kopčianska 15, 851 O1 Bratislava, dornč ili tunajšiemu úradu ž i adosť o stavebn é povolenie
na zmenu d o ko nčenej stavby bytového domu prístavbou výťahu. Dňom podania žiadosti sa zača lo
podľa § 18 zákona č. 71/J 976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorš ích
predpisov a v súlade s § 39a ods. 4 zákona č. 50/J 976 Zb. o územnom konaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spojené územné a stavebné konanie vo
vec i povolenia zme ny dokon čenej stavby stavebným i úpravami, pri kto rýc h sa mení vonkajšie
pôdorysné ohrani če nie stavby pod ľa pred loženej dokumentácie.
Stavba:
Prístavba výťahu v bytovom dome,
Stavebníci: PhDr. Ivana Vojteková, 29. augusta l IC, 811 09 Bratislava
PaedDr. Milan Vojtek, 29. augusta 11 C, 811 09 Bratislava
Ing. Juraj Kováč i k, 29. augusta 11C, 81 1 09 Brati s lava
Božena Melišová, 29. augusta l lC, 81 1 09 Bratislava
Francois-Michel Colomar, Ostrovy Amwaj , budova 2 19 1, cesta 5718, blok 257, Bahrain
Mgr. Petra Hlobenová, 29. augusta 11 C, 811 09 Brati slava
Ing. Jaroslav Janiš, 29. augusta 11 C, 8 11 09 Bratislava
Ing. Vladimír Bednár, S l ádkov i čova 38, 020 01 Púchov
Mária Halamová, 29. augusta 11 C, 81 1 09 Bratislava
Mgr. Ladis lav Halama, 29. augusta 11 C, 811 09 Bratis lava
miesto:
bytový dom na ul. 29. augusta 11, stavba s úp. č. 2263 na pozemku pare. reg . C KN
č. 9089/J v k.ú . Staré Mesto,
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stave bný úrad podľa § 11 7 zákona
č. 50/J 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/J 990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorš ích predpisov a č l. 67 štatútu hlavné ho mesta
Brati slavy, 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 stavebného zákona, v nadväznosti
na § 2 písm .e) zákona č . 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyšš ie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný úrad")
v súlade s § 39a ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 36 ods.! a 61 ods.! stavebného
zákona dotknutým orgánom a známym účastníkom kona nia

a

nariaďuje

oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania
ústne pojedná vanie spojené s miestnym zisťovaním dňa 18.09.2018 o 08:30 hod.,
so stretnutím účastníkov pri vstupe do budovy na ul. 29. a ugusta č. 11.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že svoje ná mietky môž u uplatniť
najneskorš ie na ú stnom pojednáva ní s miestn ym zisťovaním , inak sa na ne neprihliad ne (§ 36

ods.1 a § 61 ods.! stavebného zákona). Na pripomienky a námietky, kto ré boli alebo mohli byť
uplatnené pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 od s. 1 stavebného zákona).
V prípadnom odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky týkajúce sa
umie stň ovan i a stavby, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom ko naní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť(§ 42 ods. 5 stavebného zákona).
Navrhovaný výťah bude umiestnený na dvorovej fasáde nad podjazdom spáj ajúcim ul icu
s dvorom. Konštrukcia výťahu bude bez výťa h ovej šachty (šplhací výťah). Osobný trakčný výťah
bude mať 4 stanice, na 1. - 5. medzipodlaží. Úprava prístupu do kab íny výťahu s i vyžiada stavebné
úpravy obvodových konštrukciách do mu. Stavba sa pr ipojí na jestvuj úce rozvody inž inierskych
s ietí v bytovom dome.
Nav rh ovateľ

predložil so

ž i adosťo u

nas ledujúce doklady:
nehnuteľností;

0

Dokl ady o vlastníctve pozemku stavby a dotknutých

0

Splnomocnenie stavebníka pre sp. K.T.Plus, s.r.o.,
IČO 35958766;

0

Dohoda o s po lufinanc ovaní, s po ločnej výstavbe, spoločnom už ívaní a úd ržbe
medz i stavebníkmi a ostatnými v lastníkmi domu a pozemku zo d ňa 07.04.2017;

0

Projektová d okumentácia pre umiestnenie a povolenie stav by (zh otovite ľ sp. PLAN
F ACTORY s.r.o ., so s ídlo m Záhradnícka 153, 821 08 Brat is lava, I ČO 46233075,
zodpovedný projektant Ing . Roman Bányai, ASI, dátum 08/2016) časti: arc hitektonickostavebné ri eše nie, statika, riešenie požiarnej bezpečnost i , e lektroinštalácia, technológia
výťa hu , projekt o rganizácie výstavby);

Kopčianska

15, 851 O1 B ratis lava,
výťah u

° Krajský pamiatko vý úrad v Bratislave, rozhodnutie k zámeru obnovy národnej ku ltúrn ej
pamiatky (ÚZPF SR ev.č. 10467/1) vrozsahu prístav by výťahu zo diía 13.09.2017
č. KPUBA -20 17 /18213-3/103014/ MAC;
0

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovi sko
o sú hlase s návrhom č . HŽP/ 10305/20 17zo difa 24 .05.2017;

0

Hasičský

0

0

a záchranný útvar HM SR Bratislavy, stanovisko zo dňa 04.04.20 17 o súhlase
s projektovým návrhom požiarnej bezpečnosti č . KRHZ-BA-HZUB6- l 7248/2017-001 zo dňa
29.06.2017;
Okresný úrad Brati s lava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, vyjadrenie z hľad i ska odpadového
ho spodárst va č . OU-BA-OSZP3-2017/5 5180/HEL/I zo dňa 01.06.20 17;
Okresný úrad Bratislava, odb . SoŽP, odd. OPaVZŽP, záväzné stanovisko z hľadi ska
ochrany prírody a krajiny č. OÚ-BA-OSZP3 - 2017/071403/VSM zo dňa 13.07.20 17;
distribučná,

a.s., vyjadrenie k projektu sta vby zo

dňa

0

Západos lovenská

0

12. 06. 20 17;

Odborné stanovisko o technickej inšpekcii PO stavby oprávne nou osobou (TÚV SUD
S lovakia, s .r. o .) č. 0971 / 20/17/BT/OS/DOK2018 , zo dňa 24 .05.2017.

Upozornenie:
Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovn íci sa môžu dať zastupovať advokátom

ale bo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Práv nická osoba koná prostredn íctvom svojich orgánov
alebo prostredníctvom svojh o zástupcu. Splno mocnenie na zastupovanie treba p reukázať
písomným p lnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláse ným do zápisnice (§ 17 správneho
poriadku).

Účastník konan ia a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie, a kl ásť
svedko m a z nalcom otázky pri ústnom pojed návan í a miestnej o hl iadke (§ 33 ods .! správ ne ho
poriadku). Stavebný úrad týmto dáva pod ľa § 33 ods .2 správneho poriadku ú častníkom konania
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa mo hli pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho
pod klado m i k spôsobu ich zi sten ia, prípadne navrhnúť dop lnen ie.
str. 2/4

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dô kazy, ktoré sú mu
známe(§ 34 ods. 3 správneho poriadku).
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť v priestoroch
Miestneho úradu MČ Bratislava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, na oddelení územného
rozhodovania a stavebného poriadku v m. č. 227, v pondelok a v stredu v čase stránkových hodín
od 8.00 do 12 .00 a od 13.00 do 17.00 hod.
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odd. územného ·ozhodovania
a stavebnéh poriadku

Situácia na podklade katastrálnej mapy

Príloha:

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmys le § 61 ods. 4 stavebného zákona
v nadväznosti na § 26 ods.2 zákona č. 71 /1967 Zb . o správnom konaní (správ ny poriadok), v znení
neskorších predpisov.
Toto oznámenie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabu li
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 pred loží sa do
spisu na stavebný úrad . 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyk lým je aj
úradná tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk.

Vyvesené d11a : ....... ...... ........... ...............
Zvesené diía: ...... .... ................. .... .... .. . .
Peč iatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí

sa:

Účastníkom konania verejnou vyhláškou :

1.
0

°
0

V lastníkom nehnuteľností: stavby súp.č. 2263 a pozemkov pare. reg. C KN č. 9089/1 ,
9087/1, 9088 v k .ú. Staré mesto (ul. 29. augusta 11-13-15)
K.T.Plus s.r.o., Kopčian s ka 15, 851 O1 Bratis lava, zástupca navhovateľa
PLAN FACTORY s.r.o., so síd lom Záhradnícka 153, 821 08 Bratis lava, projektant

Dotknutým orgánom
2.
3.
4.
5.
6.

(doručenky):

Ha sičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Rad linského 6, 811 07 Bratis lava
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m . SR Bratislava,
Ružinovská 8, 820 09 Bratis lava 29, P.O.Box 26
Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostred ie, odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ref. OHo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Západoslovenská distribučná, a .s ., Ču l enova 6, 816 47 Bratislava

Na vedomie:
7.
8.
9.

K.T.Plus s.r.o ., Kop č ianska 15, 85 1 O1 Bratis lava, zástupca navhovateľa
PLAN FACTORY s.r.o., so sídlom Záhradnícka 153, 821 08 Brati s lava, projektant
ETP Management budov, s.r.o. , Záhradnícka 30, 821 08 Brati s lava, zm luvn ý správca domu
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