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Vec:
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 § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), preskúmal ohlásenie udržiavacích
prác „Oprava svetlíka“, na fasáde bytového domu so súpisným číslom 1638, na pozemkoch parc. č.
11796/3 a 11796/4, v katastrálnom území Nové Mesto, na Piešťanskej ul. č. 1 - 3 v Bratislave,
v rozsahu:

§ oprava svetlíka na fasáde domu

Na základe uvedeného Vám stavebný úrad oznamuje, že v zmysle ust. § 139b ods. (15)
stavebného zákona, sa jedná o bežné udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné ohlásenie
stavebnému úradu.

V súvislosti s realizovaním rekonštrukčných udržiavacích prác je stavebník povinný:

· vylúčiť rušenie hlukom v neskorých poobedňajších, večerných a nočných hodinách
a v dňoch pracovného pokoja

· dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

· pri realizácii prác nezasahovať do konštrukcie objektu
· maximálne obmedziť negatívne vplyvy prác na okolie a životné prostredie a priebežne

udržiavať na stavenisku poriadok
· stavebný materiál a konštrukcie skladovať len na spevnených plochách v tesnej blízkosti

miesta realizácie prác
· po ukončení prác okolité spevnené plochy a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu a

vyčistiť
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Práce budú realizované dodávateľsky, spoločnosťou AB TEAM, s.r.o., so sídlom Priemyselná
281, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 36 003 433 a stavebný dozor bude zabezpečovať spoločnosť
PF7 s.r.o., so sídlom Teslova 1, 821 02 Bratislava, IČO: 43 882 072.

  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, ochrany zdravia osôb na stavenisku a aby vykonal opatrenia
na minimalizovanie vplyvu rekonštrukčných prác na susedné nehnuteľnosti, životné prostredie a okolie
stavby udržiaval v čistote počas celej doby realizácie.

                       Eva   D a ň o v á
  poverená vedením
  oddelenia ÚKaSP

Doručenie verejnou vyhláškou.

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Piešťanskej ul. č. 1-3 v BA,
v zast.:   NOVBYT s.r.o.

2. NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03  Bratislava
(so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní, resp. po dobu realizácie prác vo vchodoch bytového domu na
Piešťanskej ul. č. 1-3 v BA)

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

          (so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť na odd. ÚKaSP)

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabule:

( podpis, pečiatka )


