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;

PORTIK spol. s r.o.

Trnavská cesta 102
821 01  Bratislava
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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rozšírenie vnútroareálovej skladovej plochy (S1)
Stavebník: RAVAGO Building Solutions Slovakia, s.r.o.
Miesto stavby: Janoškova
Parcela č.: 13070/2, k. ú . Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 07.02.2019
PD zo dňa: 01/2019

    Zámer rieši rozšírenie existujúcej skladovej plochy v uzavretom areáli vyššie uvedenej firmy o plochu
s rozmermi 52,35 x 17,35 m slúžiacu na uskladnenie paliet s ľahkými stavebnými materiálmi. Je riešená ako rozobe-
rateľná – zo zámkovej dlažby z dôvodu vedenia inžinierskych sietí /vodovodná a plynová prípojka/ na dotknutom
mieste; bude odvodnená vsakovaním do podložia a vyspádovaním do zelenej plochy. Zároveň bude odstránený plot
o dĺžke 45 m oddeľujúci existujúcu skladovú plochu.

   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 Bra-
tislava, schváleným uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007 v znení neskorších zmien a dodatkov, starosta, ako štatutár-
ny 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 v platnom znení.
   - Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností.

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné stano-
viská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.
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Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
 starosta mestskej časti


