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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

PLBau,s.r.o

Puškinova 961/6
811 06  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
29.04.2019 18216/7174/2019/ZP/ZBOZ Zbončáková Zuzana Ing.

02/49253361/zuzana.zboncakova@banm.sk
06.05.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Tri rodinné domy – 3 RD – zmena stavby pred dokončením
Stavebník: PLBau s.r.o., Puškinova č. 6, Bratislava
Miesto stavby: Vidlicová ul.
Parcela č.: 6194/6, 6194/44 – 49, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 28.04.2019
PD zo dňa: 09/2018

    Investičná činnosť rieši zmenu stavby pred dokončením 3 novostavieb rodinných domov  s 2 NP a obytným pod-
krovím /stavebné povolenie č. ÚKaSP-2013/705/KON/SP-68 zo dňa 17.07.2013, právoplatné dňa 15.08.2013, predĺženie
lehoty na ukončenie stavby do 31.12.2019/, ktorú predstavujú drobné dispozičné zmeny jednotlivých podlaží, zmena materiá-
lového riešenia obvodových konštrukcií, doplnenie podkroví o arkierový balkón a úpravu veľkosti a počtu okien a zasklených
stien vo všetkých troch RD, nové francúzske okno na štítovej stene RD 3, ďalej pôdorysná úprava vonkajších schodísk a vy-
budovanie podzemného priestoru pod garážami. Pôdorysné rozmery, osadenie stavieb a výšky hrebeňov striech zostali ne-
zmenené.

     Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia  špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto a na základe súladu zmeny  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 investičnej činnosti.

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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