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Vec
Ohlásenie stavebných úprav
Dňa 23.1.2017 ohlásili vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na
Nobelovej 5 v Bratislave stavebné úpravy kontajnerového stojiska na pozemku parc. č.
13433/14 v katastrálnom území Nové Mesto, ktoré pozostávajú z výmeny obvodových stien,
strechy a zabezpečenia jeho uzamykania.
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“), predložené ohlásenie preskúmala a podľa § 57 ods. 2) stavebného zákona oznamuje,
že
nemá námietky
voči realizácii stavebných úprav kontajnerového stojiska na pozemku parc. č. 13433/14
v katastrálnom území Nové Mesto, ktoré pozostávajú z výmeny obvodových stien, strechy
a zabezpečenia jeho uzamykania.
Stavebník môže začať uskutočňovať stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa
doručenia tohto oznámenia.
Stavebný úrad upozorňuje stavebníka dodržiavať pri uskutočňovaní a užívaní stavby
príslušné slovenské technické normy, predpisy bezpečnosti práce a technických zariadení,
počas realizácie stavebných prác zabezpečiť také opatrenia, aby bol minimalizovaný vplyv na
obytné okolie a životné prostredie, okolie stavby udržovať v čistote počas celej doby výstavby
a stavbu realizovať zhotoviteľom, ktorý má oprávnenie na uskutočňovanie tohto typu stavieb.
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Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317
DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok 8 - 12,00
Streda
8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,30

Správny poplatok vo výške 10 € zaplatený prevodom z účtu.
Doručuje sa
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto po dobu 15 dní:
1. vlastníci bytov a nebytových priestorov Nobelova 3 v Bratislave
2. MČ Bratislava – Nové Mesto, Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd.
právne, podnik. činností, evid. súp. č. a správny majetku, TU
3. BYTOSPRÁVA s.r.o, Nobelova 1, 831 02 Bratislava
Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:

Dátum zvesenia z úradnej tabuli:
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