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Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Prístavba a rekonštrukcia kancelárií - dodatočné povolenie stavby
Stavebník:
Miesto stavby: Turbínova 1
Parcela č.: 13664/23, 13664/94;  „C“ KN, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 26.11.2018
PD zo dňa: 08/1997

Zrealizované riešenie prístavby kancelárskych priestorov k existujúcemu objektu skladovacej haly o výmere
62 m2 a rekonštrukcia kancelárskych priestorov o výmere 39,6 m2 na ul. Turbínova 1, Bratislava na pozemkoch
s parc. č. 13664/23, 13664/94 sa nachádza v katastrálnom území Nové Mesto. Časť kancelárskych priestorov je
umiestnená v objekte bývalého vstavku v hale. Sociálne zariadenie zostáva pôvodné a je prístupné z kancelárskych
priestorov a z haly. Parkovanie pre 4 zamestnancov je zabezpečené na parkovisku pred budovou.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava
– Nové Mesto a na základe súladu navrhovaného zámeru s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,
schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom, v znení neskorších zmien a
doplnkov starosta ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto požaduje
dodržanie nasledujúcich podmienok:

z hľadiska dopravného riešenia:
pre potrebu prevádzky trvale zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest v zmysle STN 73 6110/Z2 a preukázať
vzťah k parkovacím miestam v stavebnom konaní.

z hľadiska ochrany životného prostredia:
nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov:
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ku konaniu na stavebnom úrade predložiť stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl.
mesto.

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, záväzné
stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

S pozdravom

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava–Nové Mesto


