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Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naša značka

31. 5. 2017

7103/2017/ÚKSP/HADL-ozn

Vybavuje/(/@
Ing. Hadeková / 02-49253155
stavebne@banm.sk

Bratislava
7. 9. 2017

Vec:
Oznámenie o začatí stavebného konania.
Dňa 31. 5. 2017 ohlásil stavebník Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7,
831 02 Bratislava, IČO: 31 787 088, stavebné úpravy a udržiavacie práce: „Zateplenie objektov
ŠMNDaGY, Teplická 7, Bratislava“, súp. č. 1377, na pozemkoch parc. č. 12140, 12143 a 12137 v
katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave. Stavba je členená na 3 stavebné objekty: SO-01 Škola,
SO-02 Telocvičňa, SO-03 Jedáleň.
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
v súlade s § 57 ods. 1 stavebného zákona a určila, že navrhované stavebné úpravy možno uskutočniť len
na základe stavebného povolenia. Zároveň stavebný úrad listom č. 7103/2017/ÚKSP/HADL-výz zo dňa
14.6.2017 vyzval stavebníka na doplnenie podania.
Stavebník podanie postupne dopĺňal 16.6., 19.7.,16.8. a 6.9.2017.

Predložená projektová dokumentácia je spracovaná pre tri stavebné objekty, a to: SO-01 Škola, SO-02
Telocvičňa a SO-03 Jedáleň, nachádzajúce sa v areáli školy. Predmetom riešenia jednotlivých
stavebných objektov je nasledovný rozsah prác:
SO-01 Škola:
§ zateplenie obvodových konštrukcií budovy (obvodový a strešný plášť)
§ zateplenie stropu I. NP nad vonkajším prostredím
§ zateplenie stropu I. PP nad nevykurovaným priestorom
§ výmena vonkajších okien, , sklobetónových výplní, vchodových dverí a výlezu na plochú
strechu
§ výmena klampiarskych, zámočníckych, stolárskych a iných výrobkov – parapety, mreže,
oplechovania, a pod.
§ výmena svetlíkov I. PP
§ výmena bleskozvodu
§ obnova schodiska a zábradlia hlavného vstupu do budovy
§ úprava, oprava existujúcich, príp. realizácia nových odkvapových chodníkov
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SO-02 Telocvičňa:
§ zateplenie obvodových konštrukcií budovy (obvodový a strešný plášť)
§ výmena vonkajších okien, sklobetónových výplní, vchodových dverí
§ výmena klampiarskych, zámočníckych, stolárskych a iných výrobkov – parapety, oplechovania,
a pod.
§ výmena bleskozvodu
§ odstránenie exteriérových schodísk
§ úprava, oprava existujúcich, príp. realizácia nových odkvapových chodníkov
SO-03 Jedáleň:
§ zateplenie obvodových konštrukcií budovy (obvodový a strešný plášť)
§ výmena vonkajších okien a vchodových dverí
§ výmena klampiarskych, zámočníckych, stolárskych a iných výrobkov – parapety, mreže,
oplechovania, okenné sieťky, a pod.
§ výmena bleskozvodu
§ odstránenie skladu na odpadky a realizácia nového skladu
§ úprava, oprava existujúcich, príp. realizácia nových odkvapových chodníkov
Spojovacie chodby medzi objektmi, ani inžinierske siete nie sú výstavbou dotknuté.
Stavebný úrad, v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznamuje dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania, že dňom podania bolo začaté stavebné konanie.
Súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2) stavebného zákona upúšťa od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe podmienky
staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie zmeny stavby.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, po tomto termíne sa na ne neprihliada.
Podľa § 61 ods. 6) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí
stavebného konania k povoľovanej stavbe a neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje
stanovisko, považuje sa za kladné a z hľadiska ním sledovaných záujmov, ako súhlas s povolením
stavby.
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.

Mgr. Rudolf K u s ý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto
Doručenie verejnou vyhláškou.
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Na vedomie:
Účastníkom konania:
1. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava, v zast.: 2.
2. Ing. arch. Miroslav Muňoz, Studenohorská 2/B, 841 03 Bratislava 42, v zast: 3.
3. Ing. Iveta Urbánková, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
(so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní v hlavom vchode školy a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu)

4.
5.
6.
7.

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava (vlastník parc.č. 12137)
prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Dubová 6, 811 04 Bratislava (HIP)
M&H project s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava (GP)

Dotknutým organizáciám:

8. Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP – OOPaVZŽP - odpadové hospodárstvo,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP – OOPaVZŽP - ochrana prírody a krajiny,
Tomášikova 46, 832 05 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 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 )
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