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     monika.vidlickova@banm.sk

Vec
Konanie o zmene stavby pred dokončením - oznámenie

Dňa 26.04.2018 s doplnením dňa 12.07.2018, požiadal stavebník ACS 5,s.r.o., so
sídlom Plynárenská 7/A, 821 09, Bratislava v zastúpení spoločnosťou IRS – inžiniering, s. r.
o., so sídlom Česká, č.7, PSČ 831 03 Bratislava o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred
dokončením na stavbu: „Bytový dom Biely kríž“, stavba bytového domu SO 01 bola
povolená na pozemkoch parc. č. 13174/3-4, 13174/29, 13174/31-32, 13177/8, inžinierske
siete na pozemkoch parc. č. 13174/4, 13174/31, 13145/23, 13181/2, 13177/4, 22072/2 a
13167/2 v katastrálnom území Nové Mesto, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie č.
ÚKaSP-2013-12/2861/KON SP-39 zo dňa 3. 5.2013 s právoplatnosťou 16.07.2013.
Stavba sa člení:

SO 01 Bytový dom
SO 03 Prípojka NN
SO 06 Teplovodné diaľkové vedenie
SO 07 Sadové úpravy

Zmena stavby pred dokončením pozostáva zo zmeny:
SO 01 Bytový dom - úpravy tvaru pôdorysu stavby (bez zmeny odstupových vzdialeností
objektu od okolitej zástavby a hraníc susedných pozemkov), zmeny vnútorného dispozičného
riešenia stavby, zmeny podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby (časť pôvodného 1.NP,
ktoré slúžilo na parkovanie na teréne pod objektom časti 2.NP bude využité na bývanie),
zmena zastavanej plochy stavby (táto je zmenšená z pôvodných 1658,08 m² na 1050,60 m²),
zmeny počtu a izbovitosti bytov (povolený je počet bytov 39, nový počet bytov 45), zmeny
počtu parkovacích miest (povolený je počet p.m. 52, nový počet p.m. 82).Výška stavby
a počet podlaží sú bez zmeny.
SO 03 Prípojka NN - zmena trasovania podzemného káblové vedenia, nová trasa je na
pozemkoch parc.č. 13177/8, 13174/32 v katastrálnom území Nové Mesto, ktoré sú vo
vlastníctve stavebníka.
SO 07 Sadové úpravy -  zmena označenia čísla SO z SO 08 na SO 07
Zmena termínu na dokončenia stavby do 31.12.2021.

 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“)
v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 a § 68 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom
a známym účastníkom konania, že dňom podania žiadosti bolo začaté konanie. Súčasne
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe
podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
zmeny stavby.
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  Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Podľa§ 61
ods. (6) stavebného zákona ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného
konania k povoľovanej stavbe neoznámi v určenej lehote, alebo predĺženej lehote svoje
stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Do
podkladov návrhu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 616, na Junáckej ul. č.1
v Bratislave a to počas stránkových hodín (pondelok od 8,00 hod do 17,00 hod a v stredu od
8,00 do 17,30 hod.), v inom čase po vopred telefonicky dohodnutom termíne.  V prípade, že
sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc.

Mgr.  Rudolf  K u s ý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Doručuje sa:

Verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava Nové Mesto po
dobu 15 dní

1. ACS 5,s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09, Bratislava – doručuje sa IRS – inžiniering,
s. r. o., ul. Česká, č.7, 831 03 Bratislava

2. ANNO  2002,  spol.  s.r.o.,  Bartóková  2/D,  811  02  Bratislava  -  doručuje  sa  IRS  –
inžiniering, s. r. o, ul. Česká, č.7, 831  03 Bratislava

3. Vlastníci pozemku parc. č. 13174/26; k.ú. Nové Mesto, zapísaní na liste
vlastníctva č. 3763

4. Vlastníci stavieb garáží na pozemkoch parc .č. 13174/15-25; 13174/1,5,6,7,9; k. ú.
Nové Mesto, zapísaných na listoch vlastníctva č. 3889, 3898, 2570, 3890, 2519,
2597, 3892, 2445, 3891, 3343, 1330, 2888, 2015, 3895, 3896, 3893

5. Vlastníci stavby na p.č. 13177/26, zapísaní na liste vlastníctva č. 5792
6. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 811 04 Bratislava
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, 814 99 Bratislava
9. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
11. MV SR, KRPZ v BA, KDI, Špitálska 14, 82 28 Bratislava
12. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor

dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
13. ŽSR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, ul. Klemensova 8, 813

61 Bratislava
14. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia na úradnej tabuli:

pečiatka, podpis


