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

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu – zmena 2
Stavebníci:
Miesto stavby: Pluhová č. 17
Parcely registra C č.: 12352, 12353, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 29.01.2019
PD zo dňa: 01/2019

Zámer rieši zmenu navrhnutého investičného zámeru, ku ktorému bolo vydané stanovisko zn.:
19954/7263/2018/ZP/ZBOZ dňa 04.06.2018 so zmenou 27323/7263/2018/ZBOZ zo dňa 06.08.2018. Súčasná zmena spočíva
v odstránení časti obvodových stien  na 1. PP a vybudovaní nových pod pôdorysom celého domu, v odstránení obvodových
stien na 1. NP a vybudovaní nových, vo vybudovaní 2. NP, ako aj v dispozičných zmenách 1. NP a 2. NP, ďalej v umiestnení
vstupu do objektu z ľavej na pravú stranu, v umiestnení okenných otvorov, v umiestnení 2 parkovacích miest v dvojgaráži na
1. PP a tretieho na rampe pred garážou /predtým boli vonku na pozemku stavebníkov/. Výška hrebeňa strechy, ako aj
zastavaná plocha zostávajú nezmenené.

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 nemá pripomienky k vyššie uvedenej zmene.

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, vyjadrenia,
povolenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.

Ostatné podmienky stanoviska zostávajú v platnosti.
Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Príloha
1 x Situácia + uličný pohľad

Na vedomie
odd. ÚKaSP
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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

13 – 17,00
13 – 17,00


