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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žatevná 2. 844 02 Bratislava

Naše Číslo
SU-299512560/201 8!Ma

podl‘a rozdel‘ovníka

Vybavuje / linka
Ing. Majemiková/6010 1168

v Bratislave
28. febwára 2018

stavebného zákona a o upustení od ústneho

Váš list I Zo dňa

Vec
Oznámenie o začati konania podľa 61 a 69
poiednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Dňa 26.02.2018 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava—Dúbravka žiadosť
o predlženie platnosti stavebného povolenia na:
stavbu: „Lodcnica Karloveské rameno“
objekty: SO 01 — Lodenica Kartoveské rameno

SO ti — Pripojka vody
SO 12 — Kanalizačná prípojka (splašková)
SO 13 — STL prípojka plynu
SO 14— Prípojka NN
SO 31 — Oplotenie
SO 09— Sadovnicke a terénne úpravy,

pre stavebníka; Mestská časť Bratislava—Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. Sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava 4,

micsto stavby: na pozemkoch registra CKN parciel Č. 3110/5, 3110/10, 3110/12 katastrálne
územie Karlova Ves, Bratislava (ďalej k.ú. Karlova Ves, Bratislava),

účel stavby: nebytová budova — budova pre šport ( 43c, ods. (1), písm. i stavebného
zákona),

doba predlženia: o 2 roky ‚t.j. do 29.03.2020,
na stavbu bob mestskou čast‘ou Bratislava—Dúbravka vydané:
— stavebné povolenie Č. SU-2217!2029/20161G-4/Ma zo dňa 16. febmára 2036. ktoré nadobudlo

právoplatnosť dňa 29.03.2016.

Dňom podania žiadosti bob začaté konanie o predÍžení platnosti stavebného povolenia
(d‘alej len „konanie“).

Mestská časť Bratislava—Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (d‘alej len „stavebný úrad“)
podľa * 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) v nadvaznosti na 7a písm. i) zákona č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a ČI. 67 štarútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvä.znosti na
1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(ďalej len ..stavebný zákon“), v zneni neskoršich predpisov, v nadväznosti na 2 písm. e) zákona Č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce ana vyššie
územné celky, v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa * 61 a 69 stavebného zákona,
a podl‘a 26 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“), zaČatie konania
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dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe
pomery a žiadost‘ poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti, upúšťa podľa * 61 ods. 2
stavebného zákona od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Učastníci konania móžu uplatniť svoje námietky najneskör do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní aiebo pri prerokúvaní
územného piánu zóny, sa neprihliada (* 61 ods. 1 stavebného zákona).

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, pred!ži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu
pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (* 61
ods. 6 stavebného zákona).

Ak sa nechá niektorý z účastnflcov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovat‘.

Do podkladov konania možno nahliadnut‘ na ul. Pri kríži 14 — na stavebnom úrade,
v stránkové dni
Po: 8°°— 12°° 13°°— 1700

St 8°°— 12°° 13°° 15°° Štv: 13°°— 16°°

/
RNDr. Martin Zat‘ovič

- starosta
Oznámenie sa doručí:
I. Učastníkom konania:
1. stavebník: Mestská čast‘ Bratislava—Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. Sv. Františka 8,

842 62 Bratislava 4
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 81499 Bratislava 1, zastúpené primátorom
3. Genk, ss.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 1
4. Ing. arch. Richard Kastel, OFFICE 110 architekti, s.r.o., ul. 29. augusta č. 30, 811 09 Bratislava

1 — projektant
5. Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo mé práva k pozemkom alebo k stavbám

móžu byť konaním priamo dotknuté — doručované verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava—Dúbravka a na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava—Karlova
Ves — 50 žiadosťou o späťzaslanie potvrdeného oznámenia

Co: - spis
Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava—Dúbravka a na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava—Karlova
Ves. 15. deň vyveseniaje dňom doručenia tohto oznámenia.

Dátum vyvesenia Dátum zvescnia:
na úradnej tabuli: ) z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis: \ \ Pečiatka a podpis:

Mestski Časť Bratislava- DŮbra \
Stavebný úrad

Žatevná 2
844 02 Braúsl*V*

—1—


