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Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania

Dňa 23.04.2019 podali stavebníci Ing. Roman Zipser a Slávka Zipserová, Pri starej
prachárni 10636/8, 831 04 Bratislava (ďalej len „stavebníci“) návrh na stavebné konanie po
vydanom územnom rozhodnutí – Prestavba jestvujúceho podkrovia obytného domu na 2 bytové
jednotky -  Pri starej prachárni 8, súpis.č. 10636, na pozemkoch  reg.KN-C parc.č. 11266 v
katastrálnom území  Nové Mesto v Bratislave (ďalej len ako „stavba“) podľa  dokumentácie pre
stavebné povolenie, spracovateľ ETAGE, s.r.o., Homolova 2168/31, 841 02 Bratislava - IČO
47 623 942 – hlavný inžinier Ing. Peter Krištof. Posledné doplnenie bolo podané dňa 16.10.2019.

Projektová dokumentácia rieši rozdelenie existujúceho zobytneného podkrovia s jednou
bytovou jednotkou č.11 na dve bytové jednotky. Stavebne sa bude jednať len o stavebné úpravy –
zamurovanie otvoru medzi bytmi, vybúranie otvoru pre osadenie nových bezpečnostných dverí.
Vstupy do oboch bytových jednotiek budú riešené zo spoločného schodiska v bytovom dome.

Pripojenie na elektrickú energiu bude riešené samostatnými prívodmi do samostatných
rozvodných skríň. Prívody vody ako aj plynu budú riešené cez samostatné uzatváracie ventily
a meranie.

Pre novú bytovú jednotku bude parkovanie zabezpečené prenájmom parkovacieho boxu.

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
(ďalej len „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. 1) stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania, že dňom podania bolo začaté stavebné 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 stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr
do 10 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať.



Podľa § 61 ods. 6) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí
stavebného konania k povoľovanej stavbe neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje
stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 604, Junácka č.1
v Bratislave počas stránkových hodín (pondelok od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00,  streda od 8:00 –
12:00 a 13:00 – 16:00).

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
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