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martina.jakubkova@banm.sk
24.10.2019

Vec :
Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie

        Dňa 01.04.2019 s posledným doplnením dňa 11.10.2019 podali stavebníci SVB Pionierska 13,
831 02 Bratislava, IČO: 318 03 521 (ďalej len „stavebníci“), prostredníctvom splnomocneného zástupcu
spoločnosti JETEN - Jiří Jetenský, Šancová 49, 831 04 Bratislava, IČO: 43 645 348 (ďalej len
„splnomocnený zástupca“), ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) – „Napojenie na verejnú vodovodnú sieť“ v bytovom dome na ulici Pionierska 13 v Bratislave
na pozemku parc. č. 12101, vodovodná prípojka na pozemkoch parc. č. 12100/140 a 22005/17
v katastrálnom území Nové Mesto.

         Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona
stavebného zákona v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, predložené ohlásenie preskúmala a v súlade s § 57 stavebného
zákona oznamuje, že

n e m á   n á m i e t k y,

proti uskutočneniu drobnej stavby – „Napojenie na verejnú vodovodnú sieť“ v bytovom dome na ulici
Pionierska 13 v Bratislave na pozemku parc. č. 12101, vodovodná prípojka na pozemkoch parc. č.
12100/140 a 22005/17 v katastrálnom území Nové Mesto. Predmetné ohlásenie drobnej stavby bude
uskutočnené podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto oznámenia.

Drobná stavba - „Napojenie na verejnú vodovodnú sieť“ bude realizovaná v nižšie uvedenom rozsahu:

          Navrhovaná nová vodovodná prípojka VP sa napojí na verejný vodovod LT-DN300 v Pionierskej
ulici. Hneď za napojením bude osadené šupátko DN40 so zemnou zákopovou súpravou. Za oplotením
parcely č. 12100/140 vo vzdialenosti 1 m bude na prípojke osadená vodomerná šachta VŠ, v ktorej bude
osadený vodomer QN=6m3/h, uzatváracie armatúry pred a za vodomerom, spätný ventil a filter.
Vodomerná šachta bude prefabrikovaná betónová, svetlý rozmer 1,5 x 1,4 x 1,8 m. Vstup do šachty bude
zabezpečený ľahkým poklopom 600/600 mm. Poklop bude osadený v zeleni. Vodovodné potrubie bude
privedené vo výške cca 0,3 m do miestnosti „Sušiareň“ a následne sa prepojí s existujúcim vnútorným
rozvodom studenej vody DN40. Pred prepojením s existujúcim rozvodom bude na potrubí osadený
uzáver DN40 a vypúšťací kohút. Pre zabezpečenie požiarnej ochrany budú slúžiť i naďalej vonkajšie
požiarne hydranty. Po skončení montáže potrubia sa prevedie tlaková skúška podľa STN 75 5911
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Tlakové skúšky vodovodného potrubia. Pred uvedením do prevádzky sa vykoná preplach a dezinfekcia
potrubia a bakteriologický rozbor vody a potrubia. Prípojka „VP“ bude prevedená z rúr HDPE 50x4,6,
dĺžky 48,3 m, PN16 (SDR11). V bytovom dome bude potrubie z oceľových závitových rúr
pozinkovaných, bezšvíkových, bežných izolovaných izoláciou na báze syntetického kaučuku hr. 9 mm.
Potrubie bude uložené v nezámrznej hĺbke, v ryhe šírky 1,0 m. Výkopové práce sa budú realizovať od
úrovne pôvodného terénu v otvorenej stavebnej ryhe s kolmými stenami strojným  výkopom a v mieste
križovania s existujúcimi vedeniami ručným výkopom pod ochranou príložného paženia (do dĺ. 2 m).
Potrubie bude uložené do pieskového lôžka hr. 150 mm. Po montáži potrubia bude prevedený odsyp
potrubia do výšky 300 mm nad povrch potrubia a zvyšok výkopu sa zasype vykopanou zeminou. Odsyp
potrubia sa prevedie pieskom, alebo triedeným neagresívnym materiálom max. zrna 20 mm, so zhutnením
po vrstvách hrúbky max. 15 cm. Nad rúrou sa odsyp nesmie zhutňovať až do výšky 30 cm nad vrch
potrubia.

      Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, aby pri uskutočňovaní drobnej stavby 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 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 ohlásená
drobná stavba nezačne uskutočňovať do dvoch rokov od jeho doručenia.

Upozorňujeme stavebníka na dodržanie podmienok uvedených vo vyjadreniach dotknutých
orgánov, ktoré boli priložené k žiadosti o ohlásenie drobnej stavby.

       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 30 eur bol uhradený prevodom na účet.

Doručí sa:
1. Jiří Jetenský - JETEN, Šancová 49, 831 04 Bratislava
2. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
3. Spoločenstvo vlastníkov bytov Pionierska 13, stavby so súp. č. 1587 a prislúchajúceho pozemku

parc. č. 12101, vodovodná prípojka na pozemkoch par. č. 12100/140 a 22005/17, bytového domu
Pionierska 13, k. ú. Nové Mesto, zapísaní v LV č. 3074
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Doručenie za účelom zverejnenia oznámenia v bytovom dome Pionierska 13:
4. Jiří Jetenský - JETEN, Šancová 49, 831 04 Bratislava

so žiadosťou zverejniť vyvesením vo vchode bytového domu na Pionierskej ulici po dobu 15 dní
a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu

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 a potvrdené vrátiť. 15.
deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:    Dátum zvesenia:


