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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
429/2017/ÚKSP/HROD-19

6975/2017/UKSP/HROD-39
Ing. Hromkovičová/ 0249253153 / 31.5.2017

Oprava rozhodnutia

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 a
§ 119 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“) rozhodnutím č. 429/2017/UKSP/HROD-19 zo dňa 13.3.2017 právoplatným dňa
2.5.2017 povolila stavbu obnovu bytového domu na ulici Čsl. Parašutistov 13,15,17,19, 831 03
v Bratislave na pozemku parc. č. 12200/6,7,8,9 v katastrálnom území Nové Mesto vlastníkom
bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Čsl. parašutistov 214/13,15,17,19
v Bratislave.

Vo výroku citovaného rozhodnutia na strane č.1 v 3.odseku nastala chyba v písomnom
vyhotovení rozhodnutia. Tunajší stavebný úrad podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov

o p r a v u j e.

výrok uvedeného rozhodnutia na 1. strane v 3. odseku

Pôvodné nesprávne znenie textu:

Obnova bytového domu bude pozostávať z týchto prác: rekonštrukcia obvodového plášťa -
zateplenie juhozápadnej strany, doteplenie ostatných strán spôsobom ETICS na ETICS,
rekonštrukcia strešného plášťa - zateplenie a nová hydroizolácia, zateplenie stropu nad
nevykurovanými priestormi, rekonštrukcia sokla, rekonštrukcia a doteplenie lodžií, oprava
okapového chodníka, oprava vstupných priestorov, oprava spoločných priestorov, výmena
poškodených výplní na schodisku, výmena zvislých zdravotechnických rozvodov, rozvodov
plynu a výmeny elektroinštalácie v spoločných priestoroch

Správne znenie textu:

Obnova bytového domu bude pozostávať z týchto prác: rekonštrukcia obvodového plášťa -
zateplenie juhozápadnej strany, doteplenie ostatných strán spôsobom ETICS na ETICS,
rekonštrukcia strešného plášťa - zateplenie a nová hydroizolácia, zateplenie stropu nad
nevykurovanými priestormi, rekonštrukcia sokla, rekonštrukcia a doteplenie lodžií, oprava
okapového chodníka, oprava vstupných priestorov, oprava spoločných priestorov, výmena

Podľa rozdeľovníka
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poškodených výplní na schodisku, výmena výťahov s riešením bezbariérových vstupov do
výťahov, výmena zvislých zdravotechnických rozvodov, rozvodov plynu, vzduchotechniky a
výmeny elektroinštalácie v spoločných priestoroch

      Mgr.  Rudolf   K u s ý
                          starosta mestskej časti

     Bratislava - Nové Mesto

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Čsl. Parašutistov
214/13,15,17,19  831 01 Bratislava a vlastníci pozemkov pod stavbou – doručuje sa
verejnou vyhláškou

2. NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava
3. PS Stavby, s.r.o. Letná 5, 831 03 Bratislava

Na vedomie:
4. Hasičský a záchranný útvar hl.m SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, odb. star. o ŽP, odd. OHo, odd. OPaK, odd. OH, Odborárske

nám. 3, 810 05 Bratislava
6. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

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

so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť
2. NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                              Dátum zvesenia


