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Zámer rieši prestavbu existujúceho nepodpivničeného rodinnému domu s jedným nadzemným podlažím a obytným
podkrovím so sedlovou strechou, ktorú predstavuje odstránenie strešnej konštrukcie, obvodových stien do výšky 3,05 m,
podlahy podkrovia a priečok a vymurovanie 2. NP s 2 loggiami a 2 balkónmi a sedlovou strechou. Ďalej rieši zateplenie
obvodového plášťa, podlahy 1. NP a strechy rodinného domu, vybudovanie novej vodovodnej, splaškovej a dažďovej prípojky,
odstránenie pôvodnej betónovej dlažby, vybudovanie spevnených plôch z ekodlažby, vrátane 3 parkovacích stojísk.

Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia  špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto a na základe súladu navrhovaného investičného zámeru s Územným plánom zóny Podhorský pás, schváleným
uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Nové Mesto č. 22/10 z 13.06.2006 a so Všeobecne záväzným nariadením
MČ Bratislava – Nové Mesto č. 2/2006 v znení neskorších zmien a doplnkov, 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.
- Pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém so zabezpečením ich ochrany pred
  poškodením.
- Splaškové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie, dažďové vody do vsakovacieho systému.
- 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
Na vedomie
odd. ÚKaSP

 Mgr. Rudolf  K u s ý
                                      starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Naša značka Vybavuje/(/@           Bratislava
 21604/7581/2018/ZP/ZBOZ   Ing. Zbončáková / 02 49253361/ zuzana.zboncakova@banm.sk          06.07.2018

(/fax
02 / 49 253 361
02 / 45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: podatelna@banm.sk
www.banm.sk

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


