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Vec:   

Oznámenie o začatí stavebného konania. 

 

        Dňa 20.05.2021 s posledným doplnením podania dňa 03.08.2021 podal stavebník Ján 

Gajdoš, bytom Semilonská 5, 831 52 Bratislava, (ďalej len „stavebník“), žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia na stavbu s názvom „Dostavba krbu“, ktorý bude umiestnený 

v obývacej izbe rodinného domu so súp. č. 13064, na pozemku par. č. 19016/14, na ulici 

Semilonská 5, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave. 
 

Projekt rieši inštaláciu kozuba s komínom v rodinnom dome na ulici Semilonská 5, 

v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave. 

 

Kozub:  

Jedná sa o murovaný kozub, ktorý je tvorený kozubovou vložkou Brunner Stil-Kamin 

53/88 S, s akumulačnými prstencami, ktorý bude umiestnený v obývacej izbe. Rozmery telesa 

kozuba budú šírka 1 650 mm, hĺbka 700 mm a výška 2 525 mm. Revízny otvor rozmerov   

220 x 440 bude slúžiť na čistenie akumulačných prstencov.  

Odvod spalín bude riešený komínom Jeremias d 180 mm nasledovných parametrov:  

- účinná výška: 5,43 m;  

- neúčinná výška: 2,10 m;  

- celková výška: 7,53 m; 

Komín bude vedený po fasáde objektu a nebude prechádzať cez konštrukciu strechy. 

Kozub bude napojený na komín prestupom cez obvodovú stenu, ktorá je zateplená 

tepelnoizolačným systémom na báze polystyrénu. 

 

             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 § 7a ods. 2, písm. i) 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.  
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  Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť 

najneskôr do 7 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, Junácka č. 1 

v Bratislave počas stránkových hodín. Aktuálne informácie o stránkových hodinách 

stavebného úradu sú zverejnené na internetovej stránke mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto www.banm.sk. 

 

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 

    v z. podľa poverenia č.37/2020 

            zo dňa 27.07.2020 

            Ing.arch. Kamila Marušáková 

            vedúca odd. ÚK a SP 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

Účastníkom konania:  

1. Ján Gajdoš, Semilonská 5, 831 52 Bratislava, 

2. Ing. Lenka Gajdošová, Semilonská 5, 831 52 Bratislava, 

3. Ing. Pravoslav Iliev, Vavrinecká 48, 831 52 Bratislava, 

4. Ing. Alena Ilievová, Vavrinecká 48, 831 52 Bratislava, 

5. Ing. Adrián Vodilka, MSc., Boženy Nemcovej 13, 811 04 Bratislava,   

6. PharmDr. Miriam Vodilková, Boženy Nemcovej 13, 811 04 Bratislava, 

7. Ing. Dušan Pamula, Semilonská 3, 831 52 Bratislava, 

8. Ing. Zuzana Pamulová, Semilonská 3, 831 52 Bratislava, 

9. vlastníci pozemku parc. č. 19016/16, evidovaní na liste vlastníctva LV č. 6315,  

10. vlastníci pozemku parc. č. 19016/1, evidovaní na liste vlastníctva LV č. 5672,  

11. projektant, stavebný dozor: KRÁĽOVIČ s.r.o., Obchodná 1, 963 01 Krupina,  

 

Na vedomie: 

Dotknutým orgánom:  

12. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 

Bratislava,  

13. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 

Bratislava, 

 

http://www.banm.sk/
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Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

14.  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou 

zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť, 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

 

                Dátum vyvesenia:                                                               Dátum zvesenia: 

 
 


