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Vec
Ohlásenie stavebných úprav - oznámenie

Dňa 09.04.2020 s posledným doplnením podania dňa 12.06.2020 podal stavebník Ing.
Martin Bôbik, bytom Antolská 4, 851 07 Bratislava, ohlásenie stavebných úprav „Samostatne
stojaci prístrešok na terasu“ prislúchajúci k bytu č. 34 - C, na 1. poschodí bytového domu SO
05 + SO 06 – Strážna 3A, so súpisným číslom 14076, na ul. Strážna č. 3A, na pozemkoch
parc. č. 4983/6 a 4983/7, v katastrálnom území Vinohrady 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 § 7a ods. 2, písm. i) 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 „Samostatne stojaci prístrešok na terasu“ prislúchajúci k
bytu č. 34 - C, na 1. poschodí bytového domu SO 05 + SO 06 – Strážna 3A, so súpisným
číslom 14076, na ul. Strážna č. 3A, na pozemkoch parc. č. 4983/6 a 4983/7, v katastrálnom
území Vinohrady v Bratislave. Predmetné stavebné úpravy budú uskutočnené podľa
technickej špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto oznámenia.

Stavebné úpravy budú realizované v rozsahu:

Charakteristika stavebnej úpravy:
· staticky samonosná pevná konštrukcia bude istená vzperami pod dreveným roštom

terasy proti samovoľnému pohybu, vzpery budú mať na koncoch ochranu proti
poškodeniu izolácie,

· konštrukcia nebude vyžadovať zásah do existujúcej stavby a fasády bytového domu,
· konštrukcia bude rozširovať súčasný funkčný a oddychový charakter bytovej terasy

(slnečná clona, ochrana mobiliaru na terase...),



· prístrešok nebude mat medzi stĺpmi výplne (sklo), do ktorých by sa mohol oprieť
vietor,

· nebude prekročené dovolené permanentné zaťaženie strechy váhou konštrukcie.

Technická špecifikácia:
· konštrukciu budú tvoriť ľahké hliníkové hranoly štvorcového prierezu 15 cm x 15 cm,
· hliníkové hranoly budú vo vnútri duté na odvod vody z lamiel striešky,
· celkovo bude 6 stojok/stĺpov, ktoré budú po dvojiciach pevno uchytené do oceľovej

vzpery (3x),
· oceľové vzpery budú umiestnené pod roštom dreveného déčka zaistené proti pohybu,
· istenie pohybu konštrukcie budú zaisťovať aj 4 existujúce a voľne polozené betónové

monolitické kvádre pod dreveným roštom.

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, aby pri uskutočňovaní stavebných úprav
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
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 prevodom na účet.
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