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Vec:
Oznámenie o začatí stavebného konania.

Dňa 9. 10. 2017 podal stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul.
Šancová č. 55 - 57 v Bratislave, v zastúpení správcom JETEN správa bytových domov – Mgr. Jiří
Jetenský, so sídlom Šancová 49, 831 04 Bratislava, IČO: 43 645 348 (ďalej len „stavebník“), žiadosť
o stavebné povolenie na stavbu: „Bytový dom – UNITAS, Šancová 55 - 57, Sanácia, obnova
a zateplenie obvodového plášťa“, so súpisným č. 3569, na pozemku parc.č. 11442, v katastrálnom
území Nové Mesto, 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“) na základe ustanovení stavebného
zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona predložené podanie preskúmala a zistila, že neposkytuje dostatočný podklad pre povolenie
stavby, preto rozhodnutím č. 9940/2017_152/2018/ÚKSP/HADL-1 zo dňa 5.1.2018 v súlade s § 60
ods. 1 stavebného zákona vyzvala stavebníka k doplneniu podania v stanovenej lehote a stavebné
konanie prerušila.

Podanie stavebník doplnil dňa 22.1.2018, 7.2.2018, a dňa 25.4.2018 požiadal o predĺženie
stanovenej lehoty na doplnenie. Lehotu stavebný úrad predĺžil listom č.
9940/17_152/2018/ÚKSP/HADL-predl. zo dňa 7.6.2018 do 31.12.2018. Následne stavebník podanie
doplnil dňa 21.1.2019, 11.2.2019 a 28.2.2019.

Návrh riešenia v predloženej projektovej dokumentácii zahŕňa zateplenie a sanáciu obvodového plášťa
a  strešného plášťa celoplošne podpivničeného pavlačového bytového domu so 6-timi nadzemnými a 1
podzemným podlažím. Stavba je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou od 11.12.1985
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod názvom ´Unitas, dom F´, s dobou vzniku stavby v r.
1930-31. Zatepleniu bude predchádzať sanácia celého obvodového plášťa, odstránenie zvetranej
omietky a ošetrenie častí korodujúcej ocele železobetónového skeletu. Obvodový plášť bude zateplený
kontaktným zatepľovacím systémom z tepelnoizolačných dosiek z minerálnej vlny v kombinácii s
termoomietkou. PD rieši aj sanáciu pochôdznych aj stropných častí žb dosiek pavlačí a sanáciu
vertikálnych žb. dosiek zábradlí. Súčasťou obnovy je aj výmena všetkých klampiarenských prvkov
domu a konzol na uchytenie zvodu aktívneho bleskozvodu, zateplenie spoločných priestorov
schodištia, výmena dverí na pavlače, obnova podláh schodištia a vstupov, zábradlí, vchodových dverí,
výmena kovových vetracích okien v pivničných priestoroch za plastové, vymaľovanie spoločných
priestorov.
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Zároveň PD rieši výmenu zvislých rozvodov NTL plynu od stúpačkových uzáverov po

jednotlivé bytové rozvody s ponechaním merania spotreby plynu na pôvodnom mieste v jednotlivých
bytoch; výmenu hlavného prívodu elektrickej energie z distribučných skríň, návrh nových
prípojkových skríň umiestených pri zadných vstupných dverách, ktoré nahradia staré skrine na
schodištiach, výmenu elektroinštalácie chodieb a schodísk (okrem suterénu). Elektromery zostanú
v jednotlivých bytových rozvádzačoch. Tiež je navrhnutá výmena ležatej časti dažďovej a splaškovej
kanalizácie v časti suterénu, po zaústenie do uličnej kanalizácie.

Stavebný úrad po doplnení podania v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona
oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, že po doplnení podanie pokračuje
v konaní.

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 stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr
do 10 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať.

Podľa § 61 ods. 6) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí
stavebného konania k povoľovanej stavbe neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje
stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 604 počas
stránkových dní:   pondelok 8:oo–12:oo h ... 13:oo–17:oo h a streda 8:oo–12:oo h ... 13:oo–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.

Na vedomie:

Účastníkom konania:

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Šancová 55 - 57
 (verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na verejnej tabuli Miestneho úradu M.č. BA – Nové Mesto)

2. JETEN správa bytových domov – Mgr. Jiří Jetenský, Šancová 49, 831 04 Bratislava
(so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch BD Šancová 55 - 57 v BA a potvrdené

   vrátiť na odd. ÚKaSP)
3. Ing.arch. Rudolf Melčák – ArchiD, Holíčska 19, 851 05 Bratislava   (ZP)
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Dotknutým organizáciám:

4. Krajský pamiatkový úrad BA, Leškova 17, 811 04 Bratislava
5. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OOPaVZŽP – OH, OPaK,
 Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia :

9.    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 )


