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VecOznámenieo konanío zmene stavby pred dokončením.

Dňa29.5.2019 Mgr. VladimírLukčo, bytom Hečkova2, 831 51 Bratislava, požiadalovydanie rozhodriutia na zmenu stavby pred dokončenímna stavbu:‘Rekonštrukciapodkrovia
— zmena povalového priestoru na bytové priestory, s realizáciou 1 bytovej jednotky so 6
izbami, na 3 bytovéjednotky“v priestoroch podkrovia, bytovéhodomu súpisnéhočísla5, naJiskrovej ulici č. 1, na parcele č. 10389/l v katastrálnomúzemíNovémesto, v Bratislave. Napredmetnú stavbu bob vydané stavebné povolenie dňa 6.10.2009 pod číslomUK a SP
2009/82sp.EKT, ktorénadobudlo právoplatnost‘dňa25.11.2009.

Nakol‘kopredloženépodanie neposkytovalo dostatočný podklad pre povolenie zmenystavby pred dokončením,Mestskáčast‘Bratislava  NovéMesto, ako stavebný úradpríslušnýpodľa 117 ods. I zákonač. 50/1976 Zb. o územnom plánovanía stavebnom poriadku
v zneníneskoršíchpredpisov (ďalej len „stavebný zákon“)v spojitosti s 7a ods. 2, písm.i)zákonač. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneníneskoršíchpredpisov (d‘alej len „stavebný úrad“)vyzvala stavebníkak doplneniu podania a konanieprerušilarozhodnutímčísloUK a SP — 2019/8008/KOTE202 zo dňa30.7.20 19. Nedostatkypodania boli odstránenédňa17.8.2020.

Zmena stavby pred dokončenímpozostávazo zrneny šesťizbovej bytovej jednotky natri dvoj izbovébytovéjednotky.
Stavebný úradv súlade s ustanovením 61 ods.3) a 68 stavebnéhozákonaoznamujedotknutým orgánoma známymúčastníkomkonania, žedňompodania bob začatéstavebnékonanie. Súčasneoznamuje, žev zmysle ustanovenia 61 ods. 2) stavebnéhozákonaupúšt‘aod ústnehopojednávaniaa miestneho zist‘ovania,nakoľkosú stavebnémuúradudobre známepodmienky staveniska a žiadosf s prílohamiposkytuje dostatočný podklad pre posúdeniestavby. ‚Učastnícikonania móžusvoje námietky a pripomienky uplatnit‘najneskór do 10

pracovných dníodo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadat‘.Podl‘a 61 ods. 6)
stavebnéhozákona,ak dotknutý orgán,ktorý bol vyrozumený o začatístavebnéhokonania kpovol‘ovanejstavbe neoznámiv určenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko, mása za to,že so stavbou z hľadiskanímsledovaných záujmovsúhlasí.Do spisovéhomateriálumožnonahliadnut‘na vrátniciMiestneho úraduBratislava NovéMesto, Junáckač. 1 v Bratislave,
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v dňoch  útorok od 8,00 hod. do 13,00 hod. a streda od 8,00 hod. do 13 hod. V prípade.žesa niektorý z účastníkovkonania necházastupovat‘,predložíjeho zástupcapísomnúplnúmoc.

Mgr. Rudolf K u s ýstarosta mestskej častiBratislava  NovéMestov.z. podl‘apoverenia č.37/202zo dňa27.7.2020Ing. arch. Kamila Mar ušákovávedúcaodd. UK a SP

Doručenie verejnou vyhláškouUčastníkomkonania:1. Mgr. VladimírLukčo, Hečkova2, 831 51 Bratislava2. Vlastnícibytov a nebytových priestorov bytovéhodomu na Jiskrovej č. 1, v Bratislave3. projektant : Ing. Radovan Cigan, ProCer Košice.Benadova 913/7, 040 22 Košice
Doručuje sa jednotlivo4. Hasičský a záchranárskyútvarhl. mesta SR Bratislavy, Radlinského6, 811 07 Bratislva
Doručuje sa za účelomvyvesenia5. Mestskáčast‘Bratislava NovéMesto, organizačný referát,TU, so žiadost‘ouzverejnit‘po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdenévrátit‘
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