
      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

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Rodinný dom – zmena stavby pred dokončením
Stavebník:
Miesto stavby: Lopenícka č. 20
Parcela registra C č.: 18429/1, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 03.05.2018

Zámer rieši zmenu stavby rodinného domu pred dokončením, povoleného stavebným povolením
č.: 2001/05037-150/151-MWE zo dňa 17.08.2001, ktorá spočíva v zmene výšky stavby zo 7,9 na 8,0 m,
v zmene vikierov zo šikmých na vikiere s rovnou strechou, v realizácii preskleného výlezu na strechu v
jej hornej časti, vo vybudovaní pivnice o ploche 19,98 m2 v ľavej časti objektu. Ďalej nebola vybudovaná
žumpa z dôvodu napojenia na verejnú kanalizáciu, na mieste plánovanej žumpy bola umiestnená
vodomerná šachta, bola vybudovaná drenáž na odvodnenie svahu.

Na základe predložených podkladov a ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto a na základe súladu navrhovanej zmeny stavby s Územným plánom zóny
Podhorský pás, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Nové Mesto č. 22/10
z 13.06.2006 a Všeobecne záväzným nariadením MČ B-NM č. 2/2006 v znení neskorších zmien a
doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
nemá pripomienky k navrhnutému zámeru.

Stanovisko Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru 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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Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317
DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00
Piatok         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00


