
      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: Novostavba rodinného domu SUCH – zmena stavby pred dokončením
Stavebník:
Miesto stavby: Royova ulica
Parcely registra C č.: 5482/1 a 5483, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 17.09.2018

Zámer rieši dodatočné povolenie zmeny stavby rodinného domu pred dokončením, povoleného
stavebným povolením č.: 1631/2016/ÚKSP/HADl-98 zo dňa 05.09.2016, ktorá spočíva v zmene
polozapusteného podzemného podlažia na nadzemné podlažie, čím sa zmení na RD s dvomi nadzemnými
podlažiami bez podpivničenia, ďalej v zmene počtu stavebných otvorov, v predĺžení vnútorného
schodiska k novému strešnému výlezu, vo vybudovaní priečky čiastočne oddeľujúcej kuchyňu od
obývacej izby, vo vybudovaní hlavného vstupu do objektu na 1. NP, oporného múru a zmene terénnych
úprav a zásypov stavby. Plochá strecha, pôdorysné rozmery objektu a prípojky inžinierskych sietí
zostávajú bez zmeny.

Na základe predložených podkladov a ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto a na základe súladu navrhovanej zmeny stavby s Územným plánom
hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007 v znení 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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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


