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Vec:   

Oznamovacia povinnosť – odpoveď (stanovisko k ohláseniu udržiavacích prác).  

 

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 a  čl. 67 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

úrad“), preskúmala predložené ohlásenie udržiavacích prác, ktoré budú vykonávané 

na budove so súp. č. 2611, v nebytovom priestore č. 6, na poschodí -1 mezanín, druh 

nebytového priestoru: 12 – Iný nebytový priestor, na pozemku parc. č. 5413/6, na ul. 

Hrdličkova č. 34, vchod (číslo) Hrdličkova 34 aj 1.p., ako súčasť bytového domu so súpisným 

číslom 2611, na pozemkoch parc. č. 5413/3 a 5413/6, na ul. Hrdličková 32, 34, v katastrálnom 

území Vinohrady v Bratislave, ktoré dňa 17.03.2022 s posledným doplnením podania dňa 

12.05.2022 ohlásil stavebník Peter Kurta, bytom J. Mudrocha 40, 905 01 Senica, (ďalej len 

„stavebník“), v rozsahu:  

 

 výmena výkladu (prvé poschodie) - bez zásahu do nosných priečok a múrov,  

 výmena okien a dverí (prízemie) - bez zásahu do nosných priečok a múrov, 

 sanácia a oprava poškodenej omietky súvisiace s výmenou výkladu okien a dverí na 

prednej strane budovy.  

 

Vymieňajú sa staré za nové bez akýchkoľvek modifikácií s dodržaním pôvodných 

rozmerov. Výmena a oprava je nevyhnutná vzhľadom na havarijný stav budovy.  

 

Vzhľadom na to, že sa jedná o bežné udržiavacie práce Vám oznamujeme, že podľa    

§ 139b ods. 16 stavebného zákona  tieto nevyžadujú ohlásenie. 

 

 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: 
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- nerušiť hlukom a vibráciami okolie, hlavne v nočných hodinách a v dňoch pracovného 

 pokoja, 

- zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu,  

-  o začatí stavebných prác informovať obyvateľov vchodu písomným oznámením,     

vyveseným o vchode. 

 

   

 

 

 

 

    Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                       starosta mestskej časti 

                       Bratislava - Nové Mesto 

    v z. podľa poverenia č.37/2020 

            zo dňa 27.07.2020 

            Ing.arch. Kamila Marušáková 
          vedúca odd. ÚK a SP 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:  
 

Doručí sa: 

1.  Peter Kurta, J. Mudrocha 40, 905 01 Senica,  

2.  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Hrdličková č. 32, 34 v 

Bratislave, zapísaní na LV č. 4882, na pozemkoch parc. č. 5413/3 a 5413/6, súp. č. 

2611, katastrálne územie Vinohrady, v správe správcovskej spoločnosti: Bytové 

družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava,  

3.  Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 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.  Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava, so žiadosťou 

zverejniť po dobu 15 dní vo vchode bytového domu na ulici Hrdličková č. 32, v 

Bratislave a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

Dátum vyvesenia:                                                               Dátum zvesenia: 

 

 
 

 

 

           
 


