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č. ÚKaSP-2011/1404-ABA-ozn                                 Bratislava, 17.10.2011 

 

 

OZNÁMENIE 

 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "stavebný úrad") v spojení s §§ 36 a 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") 
a §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "správny poriadok") a v súlade s § 39a ods.4 stavebného zákona  
 

oznamuje 
začatie spojeného územného a stavebného konania 

 
vo veci vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby s názvom:  

„Vstavba dvoch pôdnych bytov na ulici Kalinčiakova 11“  
 
miesto stavby:  bytový dom Kalinčiakova č.11 
súp. č.:                        10643  
parcela číslo:    11274 
katastrálne územie:  Bratislava - Nové Mesto 
stavebníci:   Ing. Maroš Fronko, Slovenská 329/6, 852 01 Spišská Nová Ves 
                                    Ing. arch. Peter Gáj, Horný Smokovec 46, 862 01 Vysoké Tatry 
                                    Mgr. Ivana Gájová, Pavlovičova 10, 821 04 Bratislava 
v zastúpení:                 Ing. arch. Peter Gáj, Horný Smokovec 46, 862 01 Vysoké Tatry 
 
 
Stručný popis zmeny stavby: projektová dokumentácia rieši vstavbu dvoch bytových 
jednotiek  - 3-izbového mezonetového bytu A s príslušenstvom o pôdorysnej ploche 83,30m2 

a 2-izbového jednoúrovňového bytu B s príslušenstvom o ploche 72,85m2 do existujúceho 
nevyužívaného podkrovného priestoru bytového domu s piatimi nadzemnými podlažiami 
a neobytným podkrovím so sedlovou strechou, vrátane sanácie strešného plášťa, odstránenia 
časti plnej väzby krovu kvôli mezonetu, výmeny strešnej krytiny, realizácie vikiera do 
dvornej fasády a ďaľších súvisiacich stavebných úprav, výstavby dvoch terás a napojenia na 
inžinierske siete z existujúcich rozvodov dotknutého objektu (splaškové vody budú 
odvádzané do nových stúpacích vedení), zmenu organizácie parkovania z pozdĺžneho na 
šikmé s čiastočným státím na chodníku a vytvorením celkového počtu 19 parkovacích miest. 
 
Zmena stavby spočíva:  
Výška hrebeňa a sklon strechy ostáva nezmenená, pôdorysne vstavba nepresahuje súčasný 
rozmer podkrovia. Architektonické riešenie je v súlade so súčasným výzorom stavby, 
smerom do uličnej časti nie sú navrhované žiadne výrazné úpravy a nadstavby presahujúce 
strešnú rovinu. Smerom do dvora je navrhnutá nadstavba jednej obytnej miestnosti 
a zväčšenie plochy terasy. Obstavaný priestor je 568m3.   
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Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa stavebný úrad v zmysle § 61 
ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania. 
 
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať najneskôr v lehote do 7 
pracovných dní od doručenia tohto oznámenia na tunajšom oddelení územného konania 
a stavebného poriadku. 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. 
 
 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v stránkových 
dňoch a to:    pondelok, streda         8.00 - 12.00 hod.  a   13.00 - 17.00 hod.  
                                      piatok         8.00 - 12.00 hod. 
 
Súčasne sa účastníci konania v zmysle §  61  ods. 3  stavebného  zákona upozorňujú, že na  
neskôr  podané  námietky  a  pripomienky   

sa  n e p r i h l i a d n e . 
V prípade, že dotknuté orgány v uvedenom termíne nepredložia svoje písomné stanoviská 
a ani inak neprejavia záujem sa so stavbou oboznámiť, stavebný úrad má za to, že 
s predmetnou stavbou súhlasia. 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí  predložiť jeho zástupca 
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa  dal zastupovať. 
 
Stavebný úrad žiada : 
- Spoločenstvo KPV, Vajnorská 18, 831 04 Bratislava, aby vo vchodoch bytového domu na 
Kalinčiakovej ul. č. 9,11 a 13 zabezpečil vyvesenie oznámenia po dobu 15 dní 
a potvrdené vrátil tunajšiemu úradu. 

 
- Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto a Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, aby zabezpečil 
zverejnenie tohto oznámenia vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, vyznačil 
deň vyvesenia a zvesenia oznámenia a opatril ho svojou pečiatkou na príslušnom 
vyhotovení tohto oznámenia. Po uplynutí lehoty (15 dní) aj s prípadnými pripomienkami 
predložil do spisu na stavebný úrad. 15 deň je dňom doručenia tohto oznámenia. 

     
 

                                                                           
Mgr. Rudolf  K u s ý 
starosta mestskej časti 

 Bratislava – Nové Mesto 
 

 
 
 
Stavebný úrad v súlade s § 26 správneho poriadku doručuje toto oznámenie o začatí 
stavebného konania verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. 
            
 
Vyvesené dňa :                                                                                      Zvesené dňa : 
 
 ……………….                                                                                     ……………..  
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Doručuje sa:  
A/ účastníkom konania : 
1.  stavebníci: Ing. Maroš Fronko, Slovenská 329/6, 852 01 Spišská Nová Ves 
                       Ing. arch. Peter Gáj, Horný Smokovec 46, 862 01 Vysoké Tatry 
                       Mgr. Ivana Gájová, Pavlovičova 10, 821 04 Bratislava 
     v zastúpení:  Ing. arch. Peter Gáj, Horný Smokovec 46, 862 01 Vysoké Tatry 
2.  Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1 
      - oddelenie správy majetku 
3.  vlastníkom bytov a nebytových priestorov vo vchodoch bytového domu na Kalinčiakovej 

ul. č. 9,11 a 13 – doručí  sa  verejnou  vyhláškou 
4.  stavbou dotknutým účastníkom konania – doručuje sa verejnou vyhláškou 
5.  projektant: D4 architekti, Ing. arch. Peter Gáj, Horný Smokovec 46, 862 01 Vysoké Tatry 
 
B/ dotknutým orgánom: 
1.  Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1 
 - oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
            - oddelenie životného prostredia 
2.  MÚ Bratislava, MsČ  Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava 
 - oddelenie územného plánu a životného prostredia  
 - oddelenie výstavby a investícií  
3.  Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 
 - odbor odpadového hospodárstva 
4.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská ul. 6,  
     811 03 Bratislava 1 
5.  Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14. 812 

28 Bratislava 
6.  Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 
7.  Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
8.  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  Prešovská  48, 826 46 Bratislava 29 
9.  Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04  Bratislava  
 
C/ na vedomie: 
1.  Spoločenstvo KPV, Vajnorská 18, 831 04 Bratislava 
 
D/ za účelom vyvesenia oznámenia: 
1.  Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát ( TU ), Junácka 1, Bratislava 
2.  Hl. m. SR Bratislava - Magistrát, oddelenie ORM, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava   
    - so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní 
     a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 
3. Spoločenstvo KPV, Vajnorská 18, 831 04 Bratislava - so žiadosťou  zverejniť toto 

oznámenie vyvesením vo vchodoch bytového domu na Kalinčiakovej ul. č. 9,11 a 13  po 
dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybavuje: Ing. Arch. Andrea Bzdúchová, 6.p., č.dv. 605, tel.: 492 53 558  


