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Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Skladová hala GGT
Stavebník: GGT a. s., Stará Vajnorská č. 9, Bratislava
Miesto stavby: Stará Vajnorská č. 7
Parcely reg. „C“ KN č.: 17093/7 a 51, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 30.08.2018
PD zo dňa: 06/2018

Zámer rieši umiestnenie samostatne stojacej, nepodpivničenej, dvojtraktovej, jednopodlažnej haly s dvojpodlažnou
administratívno-sociálnou časťou s 28 kanceláriami, o pôdorysných rozmeroch 102,80 x 42,90 m s plochou  strechou, s udanou
zastavanou plochou 4 396 m2, ďalej vybudovanie spevnených plôch a napojenie na existujúce areálové rozvody inžinierskych
sietí. Parkovanie v počte 37 parkovacích stojísk je zabezpečené pred objektom na existujúcom parkovisku v areáli.

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

- Dodržať príslušné technické normy a predpisy.
- Dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
- Zabezpečiť vyjadrenie dotknutého orgánu štátnej vodnej správy v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z.  o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- V rámci stavebného konania predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku ochrany prírody a krajiny – Okresného  úradu
Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie.
- V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v platnom znení sa na výrub drevín vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je
MÚ B-NM, v ktorom uloží stavebníkovi povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste
na náklady stavebníka. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, bude uložená finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty
drevín. Predmetný súhlas je nutné riešiť pred vydaním územného rozhodnutia.
 - Dodržiavať 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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Mgr. Rudolf  K u s ý
                              starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Naša značka  Vybavuje/(/@           Bratislava
 31448/9304/2018/ZP/ZBOZ  Ing. Zbončáková / 0249253361/ zuzana.zboncakova@banm.sk           14.09.2018

(/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

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
ul. Junácka č. 1,  832 91 Bratislava 3
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania


