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Vec:  Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len 
stavebný zákon)  
 

Dňa 29.07.2019 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia – prepojenie dvoch bytov novým dverným otvorom - stavebné 
úpravy v byte č. 3, a v byte č 4, 2 poschodie miesto stavby: bytový dom Bullova 19, 21, 23, 25, 
Damborského 1, súpisné číslo 1172 na pozemkoch parcely registra CKN parcelné čísla 2775/1, 
2776/1, 2777/1, 2778/1, 2779/1 katastrálne územie Dúbravka,  ktorú podali 

 

stavebníci: Ing. Tomáš Bielik a Ing. Mgr. Martina Bieliková, obaja bytom 
Damborského 1, 841 01 Bratislava. 

 
Stavebné úpravy budú realizované podľa statického posudku z 07/2019, ktorý vypracoval Ing. 
Eduard Vyskoč - autorizovaný stavebný inžinier, evidenčné číslo 0029 * 13 – statika stavieb, 
spoločnosť LuBAL project s.r.o., Lipník 157, 972 32 Chrenovec-Brusno.   
Popis stavebných úprav:  predmetom stavebných úprav bude prepojenie oboch bytov - byt č. 
3 a byt č. 4 novým dverným otvorom. Rozmer novovytvoreného otvoru bude mať šírku 960 
mm a výška otvoru bude 218 mm. Rozmer hrúbky steny je 150 mm, výška steny je 2700 mm, 
dĺžka steny je 3500 mm. Strop nad stenou je železobetónový, cca 300 mm hrubý, nosný 
v smere kolmom na dotknutú stenu. V rámci stavebných úprav bude potrebné vybúrať časť 
výplne panelu hrúbky 150 mm nosnej časti. Po vybúraní bude potrebné do vzniknutého otvoru 
osadiť uzavretý oceľový stužujúci rám na spôsob zárubne, ktorý bude zvarený z profilov U č.  
140 (stojky) prípadne z iných oceľových profilov (napr. v hornej časti aspoň I č. 160 alebo 2xU 
č. 140). Rám sa bude musieť privariť na obnaženú výstuž okolia otvoru. Podmienkou je, aby po 
vytvorení otvoru ostala nenarušená aspoň 600 mm široká časť výplne panelu.  
 

 Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 
 

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) 
podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona §§ 
18 ods. 3 a 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje začatie stavebného 
konania vyššie uvedenej stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania a pretože sú 
stavebnému úradu dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia 
a ústneho pojednávania. 
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 Účastníci konania podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona môžu uplatniť svoje námietky 
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude 
prihliadnuté.  
 Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania na skutočnosť, že sa neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní ( § 61 ods. 1 
stavebného zákona).  

 Do podkladov konania je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, ul. Pri Kríži 14, 
Bratislava, 1 poschodie, kancelária č. 211 (v stránkové dni v pondelok od 8,00 hod. do 12,00 
hod. a od 13.00 hod. do 17,00 hod., v stredu od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 
16,00 hod. vo štvrtok od 13,00 hod do 16,00 hod., v ostatné dni po telefonickom dohovore).   
 Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
 
 
 
 
  

     
 RNDr. Martin Zaťovič 

        starosta 
 
 
 
Doručuje sa verejnou vyhláškou: 
účastníkom konania: 

1. Igor Tomáš Bielik, Damborského 1, 841 01 Bratislava 
2. Ing. Mgr. Martina Bielkiková, Damborského 1, 841 01 Bratislava 
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Bullova 19, 21, 23, 25, 

Damborského 1 na pozemku parcely registra CKN parcelné čísla 2775/1, 2776/1, 
2777/1, 2778/1, 2779/1 katastrálne územie Dúbravka podľa listu vlastníctva č. 3392.   

4. Ing. Eduard Vyskoč, LuBAL project s.r.o., Lipník 157, 972 32 Chrenovec - Brusno – 
autorizovaný stavebný inžinier.  

     
 
Verejná vyhláška 
 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.   

 
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:   Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
pečiatka a podpis:      pečiatka a podpis: 
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