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  Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Prístavba skladu na bicykle
Stavebník:
Miesto stavby: Koliba – Hlavná č. 72
Parcely reg. C č.: 6769/1, 4 a 5, 6770, 6773/2, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 27.04.2018
PD zo dňa: 04/2018

Zámer rieši umiestnenie prístavby skladu na bicykle na 1. NP vedľa garážovej časti nad
suterénnym priestorom existujúceho rodinného domu, prístupného samostatným vstupom z ulice. Jedná
sa o jednopodlažnú murovanú stavbu o pôdorysných rozmeroch 2,05 x 7,30 m s pultovou strechou bez
okenných otvorov.

Na základe predložených podkladov a ich posúdenia špecializovanými oddeleniami miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto a na základe súladu navrhovanej prístavby s Územným plánom
hlavného mesta SR Bratislava, schváleným uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007 v znení neskorších
zmien a doplnkov, 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,
- dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb.
   v platnom znení,
- 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.
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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


