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

Podľa rozdeľovníka

Vaše číslo/ zo dňa
-/19.08.2019

Naše číslo
9572/2019/UKSP/HAVK-226

Vybavuje(/@
Ing. Havelková, 02/49 253 153
kristina.havelkova@banm.sk

Bratislava
26.08.2019

Vec
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác – oznámenie
Dňa 19.08.2019 s posledným doplnením podania dňa 21.08.2019 podali stavebníci
Vlastníci bytov a NP v bytovom dome Čsl. parašutistov č. 31, v zastúpení správcom
SPRÁVA DOMOV s.r.o., so sídlom Kafendova 6, 831 06 Bratislava ohlásenie stavebných
úprav a udržiavacích prác „Výmena spoločných rozvodov vody, plynu, kanalizácie a
vzduchotechniky,“ v bytovom dome so súp. č. 217, na ul. Čsl. parašutistov č. 31 v Bratislave,
na pozemku parc. č. 12199/5 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“), predložené ohlásenie preskúmala a v súlade s § 57 stavebného zákona oznamuje, že
nemá námietky
proti realizácii stavebných úprav a udržiavacích prác „Výmena spoločných rozvodov vody,
plynu, kanalizácie a vzduchotechniky,“ v bytovom dome so súp. č. 217, na ul. Čsl.
parašutistov č. 31 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12199/5 v kat. úz. Nové Mesto.
Opis stavebných úprav a udržiavacích prác:
Existujúce spoločné rozvody vody, plynu, kanalizácie a vzduchotechniky budú
špecializovanou firmou zdemontované a namontované nové spoločné rozvody v zmysle
predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej v júni 2018, Ing. Dankou Vlčkovou,
autorizovanou stavebnou inžinierkou SKSI (reg. č. 3919A*4-1).
Stavebný úrad upozorňuje stavebníkov, aby pri uskutočňovaní stavebných prác
dodržiavali príslušné technické normy, všeobecné záväzné stanoviská, všetky záväzné
predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, ochrany zdravia osôb
na stavenisku a vykonali opatrenia na minimalizovanie vplyvu stavebných prác na susedné
nehnuteľnosti, životné prostredie a okolie stavby udržiavali 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
Poplatok vo výške 10 eur bol uhradený bankovým prevodom.
Doručuje sa verejnou vyhláškou:
1. Vlastníci bytov a NP v bytovom dome Čsl. parašutistov 31 evidovaných na LV č. 2790,
2. SPRÁVA DOMOV s.r.o., Kafendova 6, 831 06 Bratislava
Na vedomie:
1. SPRÁVA DOMOV s.r.o., Kafendova 6, 831 06 Bratislava
Doručuje sa za účelom vyvesenia:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť
po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť
Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní
na úradnej tabuli MČ- Miestny úrad Bratislava –Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.
Potvrdenie dátumu zverejnenia
Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:
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