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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
 /28.3.2017 7385/2017/UKSP/HROD-113 Ing. Hromkovičová / 0249253153

/ dagmar.hromkovicova@banm.sk
14.6.2017

Vec:
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - oznámenie

Dňa 28.3.2017 ohlásilo Spoločenstvo vlastníkov bytov Vajnorská 38 Bratislava v zastúpení
Milanom Pupíkom, Stará cesta 176, 972 11 Lazany stavebné úpravy: „Obnova fasády
bytového domu Vajnorská 1355/38 Bratislava na parcele č. 11289/2 v k.ú. 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 § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
úrad“), predložené ohlásenie preskúmal a podľa § 57 ods. 2) stavebného zákona oznamuje, že

nemá námietky

proti uskutočneniu stavebných úprav: „Obnova fasády bytového domu Vajnorská 38, súp.č.
1355 Bratislava na parcele č. 11289/2 v k.ú. Nové Mesto.

Všetky stavebné úpravy budú zrealizované na základe projektovej dokumentácie
vypracovanej Ing. arch. Martinom Simonidesom v júni 2016, ktorá tvorí  neoddeliteľnú
súčasť tohto oznámenia.

Predmetné stavebné úpravy a udržiavacie práce pozostávajú z:

- obitia zvetralých častí fasády,
- penetrácie povrchu fasády,
- novej omietky fasády,
- náteru fasády.

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, aby pri uskutočňovaní a užívaní stavby
dodržiaval príslušné slovenské technické normy, predpisy bezpečnosti práce a technických
zariadení a aby počas realizácie stavebných prác zabezpečil také opatrenia, aby bol
minimalizovaný vplyv na obytné okolie a životné prostredie, okolie stavby udržovať v čistote
počas celej doby výstavby a stavbu realizoval zhotoviteľom, ktorý má oprávnenie na
uskutočňovanie tohto typu stavieb.
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Stavebníci môžu začať uskutočňovať tieto stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa
doručenia tohto oznámenia.

 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

Správny poplatok vo výške 30 € bol zaplatený.

Doručí sa:

1. Spoločenstvo vlastníkov bytov Vajnorská 38 Bratislava
2. Milan Pupík, Stará cesta 176, 972 11 Lazany, Prievidza

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU

so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                              Dátum zvesenia


