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Vec
Stanovisko k ohláseniu drobnej stavby

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“) preskúmala predložené ohlásenie drobnej stavby: „Oprava a doplnenie zábradlia plotu“
bytového domu na ulici Frankovská 1, 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F, a 1/G, súpisné číslo
13162, na pozemkoch parc. č. 4848/2, 4853/4, 4855 a 4854/5, v katastrálnom území
Vinohrady v Bratislave, ktoré dňa 22.10.2019 ohlásil stavebník, spoločnosť Váš správca spol.
s r.o., so sídlom Furdekova 4, 851 03 Bratislava, (IČO: 35 846 925), v rozsahu:

§ oprava a doplnenie zábradlia plotu.

Na základe uvedeného Vám stavebný úrad oznamuje, že v zmysle § 139b ods. 15
stavebného zákona, sa jedná o bežné udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné ohlásenie
stavebnému úradu.

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, aby pri uskutočňovaní 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.

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, aby pri uskutočňovaní udržiavacích prác
dodržiaval príslušné technické normy, všeobecné záväzné stanoviská, všetky záväzné
predpisy týkajúce sa  bezpečnosti práce, technických zariadení, pri ich realizácii a stavebné
práce  realizovať zhotoviteľom, ktorý má oprávnenie na uskutočnenie tohto typu prác. Pri ich
realizácii  je potrebné:

- nerušiť hlukom a vibráciami okolie, hlavne v nočných hodinách a v dňoch pracovného
 pokoja,
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- zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu,
- o začatí stavebných prác informovať obyvateľov vchodu písomným oznámením,
 vyvesením vo vchode.

      Mgr.  Rudolf   K u s ý
                         starosta  mestskej časti

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto

Stanovisko sa doručí verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Frankovská č. 1, 1/A, 1/B,
1/C, 1/D, 1/E, 1/F, a 1/G v Bratislave, so súp. č. 13162 a prislúchajúcich pozemkov parc. č.
4848/2, 4853/4, 4855 a 4854/5, v katastrálnom území Vinohrady, zapísaní na LV č. 6397,
2. Váš správca spol. s r.o., Furdekova 4, 851 03 Bratislava,

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
3. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po
dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť
4. Váš správca spol. s r.o., Furdekova 4, 851 03 Bratislava so žiadosťou zverejniť po dobu 15
dní vo vchodoch bytového domu na ul. Frankovská č. 1, 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F, a 1/G
v Bratislave a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:


