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Zámer rieši stavebné úpravy a prístavbu k existujúcemu podpivničenému jednopodlažnému rodinného domu
s obytným podkrovím so sedlovou strechou a vikiermi, ktoré predstavujú odstránenie časti obvodových múrov a priečok,
vybudovanie nových a ďalšie stavebné úpravy súvisiace s dispozičnými zmenami na podzemnom a nadzemnom podlaží, ako aj
v podkroví. Ďalej rieši prístavbu obytnej miestnosti na 1. NP so zastavanou plochou 36,5 m2 a pochôdznou strechou s terasou,
vybudovanie novej strešnej konštrukcie /dôjde ku zníženiu hrebeňa strechy o 1,4 m/ a vonkajšej terasy. Parkovanie bude
zabezpečené 3 parkovacími stojiskami na vlastnom pozemku.

Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia  špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto a na základe súladu navrhovaného investičného zámeru s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava,
schváleným uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007 v znení neskorších zmien a dodatkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej
samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto žiada dodržanie nasledujúcich podmienok :

- Dodržať príslušné technické normy a predpisy.
- Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,  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 investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, vyjadrenia,
povolenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Príloha
1 x Situácia + uličný pohľad
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