
 
č. ÚKaSP- 580/2011-EDA                   Bratislava 10.05.2011 
 
 
Vec  
Oznámenie o začatí   stavebného konania a upustenie  od  ústneho konania 
 
 
  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 a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“)  podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona  v  nadväznosti 
na § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) 

oznamuje 
verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania  

 
na stavebné úpravy v byte č. 9 na 4.poschodí a  vybudovanie individuálneho vykurovania bytu na 
Vajnorskej 75 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12289, kat. úz. Nové Mesto, pre stavebníka Evu 
Taranovú, bytom Vajnorská 75, Bratislava. 
 
Popis stavby:  
  Projekt rieši stavebné úpravy v byte č. 9 na 4. poschodí bytového domu na Vajnorskej 75 
v Bratislave, pozostávajúce z odstránenia priečky medzi kúpeľňou a WC a časti priečky medzi 
kuchyňou a chodbou a odpojenie bytu od centrálneho systému vykurovania a vybudovanie 
individuálneho vykurovania bytu. Byt bude vykurovaný nástenným kondenzačným kotlom 
PROTHERM Tiger 12 KOZ so vstavaným zásobníkom TÚV. Odvádzanie znečisťujúcich látok bude 
do jestvujúceho komína. 
 
  Dňom podania 01.04.2011 bolo začaté stavebné konanie. Nakoľko sú stavebnému úradu dobre 
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, 
upúšťa sa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania. 
 
  Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne, alebo osobne najneskôr v termíne 
do 7 pracovných dní, odo dňa zvesenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. 
Dotknuté orgány štátnej správy a organizácie môžu svoje námietky a pripomienky podať najneskôr    
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať.  
 
  Dokumentácia stavby je k dispozícii k nahliadnutiu na stavebnom úrade na Junáckej ul. 1 
v Bratislave v miestnosti č dv. 612, na 6. poschodí v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové 
Mesto. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v stránkových dňoch počas stránkových hodín 
(pondelok, streda 800 – 1200, 1300 – 1700, piatok 800 – 1200). 
 
  Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní podľa § 26 zákona o správnom poriadku na úradnej 
tabuli Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 
   
 
 

      Mgr.  Rudolf   K u s ý 
                          starosta mestskej časti 

                                                                                                           Bratislava - Nové Mesto 
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Doručuje sa účastníkom konania: 
1. Eva Taranová, Vajnorská 75, 831 03 Bratislava 3 
2. Projektant: Eva Keszelyová, č. 186, 925 91  Kráľová nad Váhom   
 
- verejnou vyhláškou účastníkom konania: 
- vlastníkom a spoluvlastníkom bytového domu, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, 

alebo stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (parc. č. 12289, kat. úz. Nové Mesto, 
Vajnorská 75, Vajnorská 77 a Vajnorská 79, Bratislava)   

 
Doručí sa dotknutým organizáciám štátnej správy 
1. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát hl. m. SR Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 1 
      - odd. životného prostredia 
2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 
      - odd. územného plánu a životného prostredia 
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 1 
4. Slov. plyn. priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava 2 
5. Ľudovít Inczédi, č. d. 279, 930 28 Okoč 
6. NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava 3 
 - so žiadosťou o zabezpečenie vyvesenia oznámenia vo vchodoch na Vajnorskej 75 – 79 a ich  
  vrátenia s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia oznámenia 
 
 
 
 
 
Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky pečiatka a podpis 
 
 
Vyvesené dňa: ___________       Zvesené dňa: _____________ 
 
 
 
 
 
 
  Stavebný úrad v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručuje toto oznámenie verejnou vyhláškou pre 
veľký počet účastníkov konania.  
 
 
 
 
 
Vybavuje: Daňová 
Telefón: 02/49 253 150   
 
 
 
 
 
 
 
 


