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Vec:
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s kolaudáciou.

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“) po poslednom doplnení dokladov
dňa 30.6.2017, požadovaných v rozhodnutí č. ÚKaSP-2013-15/2274/MYM-81 zo dňa 22.4.2015,
ktorým bolo konanie prerušené, a tak v zmysle § 29 ods. 4 pokračuje v správnom konaní vo veci
vydania dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudáciou stavebných úprav v byte č. 41 a
spoločných priestoroch (ďalej len „stavba“) v bytovom dome so súp. č. 1138, na  pozemku parc. č.
12142/6, na  pozemku parc. č. 12142/6 v katastrálnom území Nové Mesto, na Smikovej ul. č. 1
v Bratislave, pre vlastníkov bytu Ing. Mariána Suchána a Miroslavu Suchánovú, obaja bytom Smikova
1, 831 02 Bratislava, v zast.: JUDr. Matej Sedláček, Okružná 7, 900 31 Stupava, IČO: 42 356 113
a Mgr. Michal Tomaschek, Laténska 67, 851 10 Bratislava, IČO: 42 365 651.

  Stavebné úpravy v byte na 7. podlaží sa týkali vybúrania nenosnej deliacej priečky medzi izbou
č. 2 a izbou č. 3; vybúrania nenosnej deliacej priečky na chodbe za vstupom do bytu a krátkej priečky
v rámci chodby, vybúrania nenosnej priečky medzi chodbou a WC (došlo k rozšíreniu priestoru WC
o časť chodby). Ďalej bol vybúraný dverný otvor v nosnom múre medzi chodbou bytu a kúpeľňou
a v tom istom nosnom múre došlo k vybratiu zárubne a k zväčšeniu dverného otvoru medzi obývacou
izbou a kuchyňou. Zároveň sa zamuroval dverný otvor medzi kuchyňou a chodbou pri WC. K
rozšíreniu chodby bytu o časť spoločnej chodby bytového domu o veľkosti 1,49 m2 došlo
vymurovaním deliaceho múru s dverným otvorom pre nový vstup do bytu.

Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom pokračovanie konania
vedeného podľa §88 ods.1 písm. c), §88a  a §80 ods.1) stavebného zákona. V zmysle ustanovenia § 61
ods. 2) stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania,
nakoľko sú mu dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie stavby.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných
dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať.

Dotknuté orgány sa upozorňujú podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného zákona, že námietky a
stanoviská môžu uplatniť najneskôr v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci
konania.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
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Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 604 počas

stránkových dní:   pondelok 8:00–12:00 h ... 13:00–17:00 h a streda 8:00–12:00 h ... 13:00–17:30 h.
  V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.

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

Doručenie verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

Účastníkom konania:

1. Ing. Marián Suchán, Smikova 1, 831 02 Bratislava
2. Miroslava Suchánová, Smikova 1, 831 02 Bratislava
3. JUDr. Matej Sedláček, Okružná 7, 900 31 Stupava
4. Mgr. Michal Tomaschek, Laténska 67, 851 10 Bratislava
5. Vlastníci BaNP bytového domu Smikova ul. č. 1

(verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na verejnej tabuli Miestneho úradu M.č. BA – Nové Mesto)
6. Ing. Gabriel Ádam, Nová Bašta 84, 980 34 Nová Bašta (projektant)
7. Ing. Miloš Kasala, V záhradách 18, 811 03 Bratislava (statik)

Dotknutým organizáciám:

8. NOVBYT s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava
(so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchode bytového domu na Smikovej 1 v Bratislave
a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu)

Doručuje sa za účelom vyvesenia :
9.    Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU

          (so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť na odd. ÚKaSP)

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabule:

( podpis, pečiatka )




