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Vec:
Ohlásenie stavebných úprav – výzva na doplnenie podania.

Dňa 15. 5. 2018 (ako stavebnému úradu príslušnému na konanie postúpené dňa 19.7.2018)
ohlásil stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Sputniková 1,3,5,7,
prostredníctvom správcu domu BYTOKOMPLET s.r.o., so sídlom Kamenárska 18, 821 04
Bratislava, IČO: 35 698 845 (prevádzka Nevädzová 5, 821 01 Bratislava), stavebné úpravy
a udržiavacie práce: „Obnova bytového domu Sputniková 1,3,5,7, Bratislava“, týkajúce sa bytového
domu so súp. č. 3251, na pozemkoch parc.č. 15671/13,12,11,10, v katastrálnom území Ružinov, v
Bratislave.

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 dospela k záveru, že navrhované stavebné úpravy
a udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Podľa ust. § 7, 8 a 9
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, je potrebné
údaje v ohlásení doplniť o nasledovné náležitosti:

· Žiadosť o stavebné povolenie s doplnením dokladov nasl.:
· List vlastníctva č. 3896 stavby BD so súp.č. 3251, LV č. 5668 pozemkov pod BD a výpis z LV č.

6945 na pozemok parc.č. 15671/14 okolo BD + snímka katastrálnej mapy (originály)
· Súhlas vlastníka pozemku parc.č. 15671/14 okolo BD, výstavbou dotknutého (podľa LV č. 6945 -

Ing. Kováč Jozef, Magurská 7748/3A, 831 01 Bratislava)
· Kópia dokladu o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta
· Do časti návrhu POV doplniť výkres zariadenia staveniska
· Doklad o úhrade správneho poplatku – Predpis v prílohe

Stavebný úrad má právo vyžiadať si v prípade potreby aj ďalšie doplňujúce podklady.
Po doplnení podania o vyššie uvedené náležitosti, môže stavebný úrad Vaše podanie posúdiť.

Eva  D a ň o v á
poverená vedením

                                      oddelenia ÚKaSP
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Doručenie verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

Účastníkom konania:

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Sputniková 1,3,5,7 v BA
(verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na verejnej tabuli Miestneho úradu M.č. BA – Nové Mesto)

2. BYTOKOMPLET s.r.o., Kamenárska 18, 821 04 Bratislava
(so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch BD Sputniková 1,3,5,7 v BA a potvrdené

   vrátiť na odd. ÚKaSP)

Doručuje sa za účelom vyvesenia :

3.  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 )


