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Vec:
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác – oznámenie

Dňa 27.07.2018 podal stavebník Star still s r.o., so sídlom Odbojárov 3, 831 04
Bratislava v zastúpení SEAS TRADE spol. s r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác „Vodovodná prípojka domová a oprava
dažďovej kanalizácie“  na stavbe „Nadstavba bytového domu na Pluhovej ul. 12
v Bratislave, na pozemku parc.č. 12437, 12440/1, 12444, 12451, 22050 v katastrálnom území
Nové Mesto.
  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“) na základe ustanovenia  § 55  ods. 2) stavebného zákona, predložené ohlásenie
preskúmala a podľa  § 57  stavebného zákona oznamuje, že

nemá námietky

proti uskutočneniu stavebných úprav a udržiavacích prác „Vodovodná prípojka domová
a oprava dažďovej kanalizácie“  na stavbe „Nadstavba bytového domu na Pluhovej ul. 12
v Bratislave, na pozemku parc.č. 12437, 12440/1, 12444, 12451, 22050,  a v katastrálnom
území Nové Mesto  stavebníkovi Star still s r.o., so sídlom Odbojárov 3, 831 04 Bratislava.
Stavebné úpravy a udržiavacie práce budú realizované v rozsahu uvedenom v ohlásení:

- vodovodná prípojka, domová časť DN 50mm – HDPE – 20,20 m , bude osadený nový
vodomer DN 50mm s celou zostavou v jestvujúcej vodomernej šachte.

- Oprava dažďovej kanalizácie – dažďové zvody zo strechy v počte 6 ks sú zvedené do
dažďovej kanalizácie. Celková predpokladaná dĺžka opravy je cca 110m

na základe projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanou stavebnou inžinierkou Ing.
Margitou Žatkovou a ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto oznámenia.

Pri realizácii sa použijú susedné pozemky 12437, 12440/1, 12444, a 22050, ktorých
vlastníkom je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava.

Stavebné práce bude vykonávať spoločnosť SkroPa s r.o., so sídlom Dunajská 8, 811
08 Bratislava.

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, aby pri uskutočňovaní stavebných úprav
a udržiavacích prác dodržiaval príslušné technické normy, všeobecné záväzné stanoviská,
všetky záväzné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, ochrany
zdravia osôb na stavenisku a vykonal opatrenia na minimalizovanie vplyvu stavebných prác

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



2

na susedné nehnuteľnosti, životné prostredie a okolie stavby udržiaval v čistote počas celej
doby výstavby.

Podľa ustanovenia § 57 ods. 2 stavebného zákona toto oznámenie stratí platnosť, ak sa
ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce nezačnú uskutočňovať do dvoch rokov od jeho
doručenia.

Zároveň Vás upozorňujeme v súlade s ustanoveniami § 57 ods. 5 stavebného zákona,
že toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné
opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

      Mgr.  Rudolf   K u s ý
                          starosta  mestskej časti

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 30 € zaplatený do pokladne MÚ-Nové Mesto.
Doručí sa:
1/ Star still s r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava
2/ SEAS TRADE spol. s r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
3/ SkroPa s r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava
4/ Vlastníkom pozemku parc. č. 12451 k.ú. Nové mesto, bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome 12 v Bratislave – doručuje verejnou vyhláškou

Na vedomie:
5/ NOVBYT s r.o., Hálková 11, 931 03 Bratislava
6/ Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálnej nám. 1, 814 99 Bratislava, odd. správy majetku

Doručenie verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku pre účastníkov konania
uvedeným v rozdeľovníku pod č. 4 vyvesením po dobu 151 dní na úradnej tabuli MČ
Bratislava – Nové mesto.

Zverejnenie iným spôsobom v mieste obvyklým
7/ Magistrát hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 811 99 Bratislava – organizačné
odd. – vyvesenie na úradnej tabuli

Vyvesené dňa :                                                                      Zvesené dňa:
(pečiatka, podpis)


