
      MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
      MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
      Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

         Váž. pán
                   Ing. Viktor M.

Vec: Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Stavebné úpravy v byte č. 27
Stavebník: David S.

Miesto stavby: Bytový dom – 9. NP, byt č. 27, Rozvodná č. 13C
Parcely reg. „C“ č.: 5619/4, 5617/7, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 28.07.2017
PD zo dňa: 04/2017

Zámer rieši stavebné úpravy mezonetového bytu, ktoré pozostávajú z búracích prác /vybúranie časti obvodovej steny,
časti priečok v kúpeľni, odstránenie strešného plášťa terasy, vybúranie dverného otvoru a pod./ a vybudovania nových
konštrukcií /priečky v kúpeľni, medzi šatníkom a spálňou, nového strešného plášťa na terase a nad spálňou so šatníkom,
montovanej steny medzi spálňou a terasou, domurovanie vybúraných otvorov a pod./, čím sa zmení dispozícia existujúcej
kúpeľne a zmenšením terasy sa vytvorí priestor pre navrhovanú spálňu a šatník.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami miestneho úradu Bratislava – Nové
Mesto, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto žiada dodržanie
nasledujúcich podmienok :

Dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
Zabezpečiť bezpečnostné opatrenia a bezkolíznu prevádzku bytového domu počas realizácie stavebných prác pri

zachovaní čistoty spoločných priestorov a okolia budovy.
Vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách a dňoch pracovného pokoja.
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností.

Stanovisko Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, vyjadrenia,
povolenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Na vedomie
odd. ÚKaSP

Mgr. Rudolf  K u s ý
                                     starosta Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00
Piatok         8 - 12,00
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13 – 17,00


