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Vec
Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie

Dňa 27.08.2019 s posledným doplnením podania dňa 02.07.2020 podali Vlastníci
bytov a nebytových priestorov a podieloví spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných
zariadení domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstva a pozemku bytového domu
na ulici Račianska 87-91, 831 02 Bratislava, v zastúpení správcom Naša správcovská, s.r.o.,
so sídlom Koceľova 17, 821 08 Bratislava, (IČO: 35 842 474), ohlásenie drobnej stavby
s názvom „Prístrešok kontajnerového stojiska“ na pozemku parcely registra „E“ č. 12164
k bytovému domu so súpisným číslom 1528 – Račianska 87-91, umiestnenému na pozemkoch
parc. č. 12160, 12163 a 12168 na Račianskej ul. v Bratislave, 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 § 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 drobnej stavby s názvom „Prístrešok kontajnerového stojiska“ na pozemku
parcely registra „E“ č. 12164 k bytovému domu so súpisným číslom 1528 – Račianska 87-91,
umiestnenému na pozemkoch parc. č. 12160, 12163 a 12168 na Račianskej ul. v Bratislave, v
katastrálnom území Nové Mesto. Predmetná drobná stavba bude uskutočnená podľa
technickej špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto oznámenia.

Drobná stavba „Prístrešok kontajnerového stojiska“ bude realizovaná v nižšie
uvedenom rozsahu:

Predmetom stavebných prác je vybudovanie a následné užívanie uzamykateľného
kontajnerového stojiska pre 6 kontajnerov s jedným spoločným vstupom, ktorý bude
situovaný v blízkosti existujúcej trafostanice. Prístrešok počíta so 6ks kontajnerov - 3ks
kontajnerov na komunálny odpad, 1ks kontajneru na sklo, 1ks kontajneru na papier a 1ks
kontajneru na plasty. Kontajnerové stojisko bude slúžiť obyvateľom bytového domu na



Račianskej 87-91. Ako podklad pre umiestnenie samotnej konštrukcie kontajnerového
stojiska musí byť vyhotovená základová doska z betónu / príp. pásy v miestach upevnenia
nosných podpier. Takto zrealizovaný betónový podklad musí byť cca o 10 cm širší ako
rozmery samotného stojiska.

Základné parametre kontajnerového stojiska:
- celkový pôdorysný rozmer stojiska: 3,735 m x 6,260 m,
- celková pôdorysná plocha stojiska: 23,38 m2,
- celkový pôdorysný rozmer základovej dosky stojiska: 3,835 m x 6,360 m,
- celková pôdorysná plocha základovej dosky stojiska: 24,39 m2,
- konštrukcia strechy stojiska: pultová strecha,
- materiál strešnej konštrukcie stojiska: trapézový plech,
- výplň stien dverí stojiska: dierovaný plech s kruhovými otvormi.

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 vyjadrení
dotknutého orgánu, 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.
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