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

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
15.03.2019 19295/6292/2019/ZP/ILE Ing. Ilavská Eva

02/49253373/eva.ilavska@banm.sk
14.05.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Modernizácia výťahov
Stavebník:
Miesto stavby:
Parcela č.:    11700/1, „C“ KN  k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa:  15.03.2019
PD zo dňa:

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je zámer stavebných úprav súvisiacich s výmenou dvojice
výťahov v administratívnej budove B.Č. 151 Kutuzovove kasárne na pozemku s parc. č. 11700/1, reg. „C“  KN, k. ú.
Nové Mesto. V rámci modernizácie výťahov budú staré výťahy, ktoré sú v havarijnom stave nahradené novými mo-
dernejšími výťahmi s lepšími technickými parametrami s vyššou rýchlosťou, väčšou nosnosťou a bezpečnosťou.

Administratívna budova má 5 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Nad výťahovou šachtou je
umiestnená strojovňa. Nové výťahy budú osadené do jestvujúcich výťahových šácht, ktorých rozmery zostávajú za-
chované. V rámci navrhovaných stavebných úprav bude zrealizovaná demontáž starých a montáž nových výťahových
dverí na každom podlaží, úprava veľkosti a tvaru ostenia dverných otvorov, demontáž časti stavebnej konštrukcie
strojovne a úprava strojovne.

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 dodr-
žanie nasledujúcich podmienok:

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:
ku konaniu na stavebnom úrade predložiť stanovisko Technickej inšpekcie, a.s.

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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Prílohy
1x situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


