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Vec:
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác – oznámenie

Dňa 30.10.2019 podala Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie investícií
a verejného obstarávania, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava ohlásenie stavebných úprav
a udržiavacích prác „ Rekonštrukcia Bárdošovej ulice, I. etapa – SO 01 – Komunikácie “
v Bratislave,  na pozemku parc. č. 21658/2, 6010/116, 5943/5, 5941/8, 5941/4, 21663/1,
5975/4, 5939, 6005/81, 6005/2,  katastrálne územie Vinohrady, v zmysle protokolu č. 28/1992
o zverení miestnych komunikácií III. a IV. triedy mestským častiam zo dňa 23.03.1992, podľa
článku č. 36, ods. 1, písm. b a ods. 6 a článku č. 41 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, príslušná podľa § 3 ods. 2) a § 3a ods. 4)
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„cestný zákon“)  a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad pre
miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len špeciálny stavebný
úrad),   predložené ohlásenie preskúmala a  podľa § 55 ods.2) písm. c a  § 57 stavebného
zákona oznamuje, že

nemá námietky

proti uskutočneniu stavebných úprav a udržiavacích prác „Rekonštrukcia Bárdošovej ulice,
I. etapa – SO 01 – Komunikácie “ v Bratislave,  na pozemku parc. č. 21658/2, 6010/116,
5943/5, 5941/8, 5941/4, 21663/1, 5975/4, 5939, 6005/81, 6005/2,  katastrálne územie
Vinohrady stavebníkovi – Mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto, oddelenie investícií
a verejného obstarávania, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava.

Rekonštrukcia komunikácie na Bárdošovej ulici v prvej etape je navrhnutá v spodnej
časti Bárdošovej ulice od križovatky Na Revíne – Júlova, po križovatku s Vlárskou ulicou.
Návrh spočíva v rozšírení komunikácie na dva jazdné pruhy o  šírke 2,75 m a jednostranného
chodníka o šírke 1,50 m. Na začiatku obytnej zóny je situovaný prefabrikovaný spomaľovací
prah s prevýšením od vozovky o 30 mm. Chodník pre peších sa napája na jestvujúci
ľavostranný chodník na ulici Na Revíne. Na pravú stranu prechádza s priechodom pre peších
na začiatku obytnej zóny a pokračuje ku Vlárskej ulici. Ukončenie chodníka v I. etape je za
križovatkou s Vlárskou ulicou s napojením na jestvujúci prúžok pre peších na Bárdošovej
ulici.

Konštrukcia komunikácie je navrhnutá s krytom z asfaltobetónu s ohraničením po
ľavej strane cestným betónovým obrubníkom s prevýšením o 120 mm. V miestach vjazdov na
pozemky je navrhnutý cestný obrubník zapustený. Na pravej strane komunikácie je navrhnutý
nábehový obrubník s prevýšením o 50 mm po celej dĺžke pojazdného chodníka.

Odvedenie dažďových vôd je navrhnuté pomocou pozdĺžneho a priečneho sklonu do
uličných vpustov a následne do novo navrhovanej dažďovej kanalizácie a budú riešené
v rámci objektu SO – Kanalizácia.
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Stavebné úpravy a  udržiavacie práce budú realizované podľa projektovej
dokumentácie, vypracovanej Ing. Miroslavom Mažgútom (3108*Z*4-21) – PK – MAŽGÚT
spol. s r.o., so sídlom Mlynská 34, 841 07 Bratislava a ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto
oznámenia.

Realizáciou stavebných úprav a udržiavacích prác nedochádza k zmene užívania
stavby alebo jej časti.

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
na susedné nehnuteľnosti, životné prostredie a okolie stavby udržiaval v čistote počas celej
doby výstavby. Stavebné práce môže vykonávať iba zhotoviteľ, ktorý má oprávnenie na
výkon tohto typu stavebných prác.

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

Doručuje sa jednotlivo:
1/ Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto, Junácka 1 – odd.IaVO – TU!
2/ Hlavné mesto SR Bratislavy, SSN, Primaciálne nám.1,814 99 Bratislava
3/ Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4/ Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.
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