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Vec
Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie

Dňa 17.09.2020 podala stavebníčka Vladislava Janovičová, bytom Robotnícka 12, 831
03 Bratislava, ohlásenie drobnej stavby s názvom „Zasklenie balkóna“ v byte č. 1 na prízemí
bytového domu so súpisným číslom 3103, na ul. Robotnícka č. 12 v Bratislave, na pozemkoch
parc. č. 11314/7, 8, 9, 10, 11 a 11314/12, 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 „Zasklenie balkóna“ v byte č. 1 na prízemí bytového
domu so súpisným číslom 3103, na ul. Robotnícka č. 12 v Bratislave, na pozemkoch parc. č.
11314/7, 8, 9, 10, 11 a 11314/12, v katastrálnom území Nové Mesto. Predmetná drobná
stavba bude uskutočnená podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto
oznámenia.

Drobná stavba „Zasklenie balkóna“ bude realizovaná v nižšie uvedenom rozsahu:

· Bezrámový otočný švédsky systém AluVista:
- rozmery balkóna: 4,60 m x 1,12,
- rozmery vysunutého zábradlia - zasklenia 4,60 m x 0,40 m.

Charakteristika:
Bezrámový zasklievací systém z číreho bezpečnostného skla hr. 6 mm a vodiacich

hliníkových profilov pre zasklenie lodžií, balkónov a výklenkov domu. Systém zaisťuje
minimalizáciu tepelných strát, ochranu proti nepriazni počasia, hluku, prachu a exhalátom. Je
účinnou prekážkou proti vlámaniu.



Technický popis:

Materiál:
- krídla z číreho bezpečnostného skla hr. 6 mm s brúsenými hranami,
- vodiace koľajnice a bočné uzatváracie lišty z profilov z hliníkových zliatin,
- ostatné diely z materiálov nepodliehajúcich poveternostným vplyvom a UV žiareniu (nerez,
plast), mliečny lexan.

Skladba, konštrukcia a funkcia výrobku:
- sklenené tabule sú vsadené do plastových dielcov zaisťujúcich posun krídel po vodiacich
koľajniciach a ich následné otváranie,
- posuvné a otváracie krídla sa posúvajú po spodnej koľajnici v úrovni zábradlia a sú vedené
hornou koľajnicou rovnakého tvaru. V spodnej koľajnici sú drenážne otvory pre odvod
kondenzátu,
- bočné uzatvárajúce profily a špeciálne tesnenie medzi krídlami zaisťujú požadovanú tesnosť
celej konštrukcie,
- v hornej a dolnej rovine sú prieduchy pre trvalú infiltráciu.

Spôsob osadenia:
- systém je pred vlastnou montážou skompletizovaný, montáž sa vykonáva z vnútornej strany
balkóna,
- pripevňovanie na existujúcu konštrukciu lodžie a zábradlie sa vykonáva oceľovými alebo
nylonovými kotvami do betónu,
- pripevňovanie na oceľový nosník pomocou skrutiek do ocele.

Stavebný úrad upozorňuje stavebníčku, aby pri uskutočňovaní drobnej stavby
dodržiavala príslušné technické normy, všeobecné záväzné stanoviská, všetky záväzné
predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, ochrany zdravia osôb na
stavenisku a vykonala opatrenia na minimalizovanie vplyvu stavebných prác na susedné
nehnuteľnosti, životné prostredie a okolie stavby udržiavala 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.

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 v pokladnici.
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Doručí sa:
1. Vladislava Janovičová, bytom Robotnícka 12, 831 03 Bratislava,
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Robotnícka č. 12 v

Bratislave, zapísaní na LV č. 3418, parc. č. 11314/7, 8, 9, 10, 11 a 11314/12, súp. č.
3103, katastrálne územie Nové Mesto, v zastúpení: BYTOKOMPLET, s.r.o.,
Kamenárska 18, 821 04 Bratislava,

3. BYTOKOMPLET, s.r.o., Kamenárska 18, 821 04 Bratislava,

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
4. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť

po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť,

5. BYTOKOMPLET,  s.r.o.,  Kamenárska  18,  821  04  Bratislava,  so  žiadosťou  zverejniť
po dobu 15 dní vo vchode bytového domu na ulici Robotnícka č. 12 v Bratislave a
potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                               Dátum zvesenia:


