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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

Pekná cesta s.r.o.

Košická 49
821 08  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
05.03.2019 14188/6486/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
03.04.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: RD Pekná cesta
Stavebník:
Miesto stavby: Pekná cesta
Parcela č.: 19184/7, 19184/9, 4468/3, 18996/1, 18996/3, reg. C KN a 18995, 18997 reg. E UO,

k. ú. Vinohrady (RD bude stáť na parc. č. 19048, C-KN, k. ú. Rača)
Žiadosť zo dňa: 05.03.2019
PD zo dňa: 11/2018 projekt pre SP (Zdravotechnika), 06/2018 projekt stavby (Vodovodná prípoj-

ka), Ing. D. Šablica, autorizovaný stavebný inžinier

Zámer rieši napojenie budúceho RD na verejný vodovod samostatnou vodovodnou prípojkou. Rodinný dom
bude situovaný na pozemku s parc. č. 19048, C-KN, k. ú. Rača (príslušný stavebný úrad MČ Bratislava-Rača). Avšak
z dôvodu vedenia vodovodnej prípojky pozemkami s parc. č. 19184/7, 19184/9, 4468/3, 18996/1, 18996/3, reg. C KN
a 18995, 18997 reg. E UO, k. ú. Vinohrady a prístupu na komunikáciu požiadal stavebník o vyjadrenie MČ Bratisla-
va-Nové Mesto.

Prívod vody na pozemok bude riešený navrhovanou vodovodnou prípojkou D32 napojenou na verejný vodo-
vod DN8O, ktorý je vedený v priľahlej Malagovej ulici. V mieste napojenia je dostatočný tlak pre napojenie tohto po-
zemku, ktorý je výškovo situovaný približne na rovnakej výškovej kóte. V mieste napojenia bude osadený uzáver
so zemnou súpravou. Od napojenia na verejný vodovod bude vedená samotná vodovodná prípojka LDPE D32 dĺžky
2,00 m až po vodomernú šachtu, kde bude osadené fakturačné meradlo. Vodomerná šachta bude umiestnená na po-
zemku vo vlastníctve hl. m. Bratislava. Taktiež celá trasa vodovodnej prípojky je vedená výhradne po pozemkoch vo
vlastníctve hl. m. Bratislava. Investor si je uvedomuje potrebu zriadenia vecného bremena na týchto pozemkoch. Tra-
sovanie vodovodnej prípojky je zrejmé z prílohy zo situácie.

Vodovodná prípojka je navrhnutá v zmysle STN 73 6620 Vodovodné potrubia a STN 75 5411 Vodovodné prí-
pojky. Pri stavbe a montáži je nutné dodržať všetky súvisiace nariadenia a predpisy a tiež dodržať zásady bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
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Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava-
Nové Mesto, starosta ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto žiada dodrža-
nie nasledujúcich podmienok:

Z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia:
· Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb.

v znení neskorších predpisov.
· Práce na pozemných komunikáciách môžu byť realizované až po vydaní všetkých povolení v zmysle zákona

135/1961 Zb. v platnom znení.
· V prípade rozkopávky resp. iného druhu zvláštneho užívania na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať

správcu komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie

Z hľadiska technickej infraštruktúry:
· Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať požiadavky správcov dotknutých

inžinierskych sietí.

Z hľadiska ochrany životného prostredia:
· Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
· Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby. Zabezpečiť kropenie a čistenie

komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe.
· Pred zahájením stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrenie prípadnej stromovej vegetácie tak, aby bola

údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vege-
tácie (od 1.4. do 31.9.).

· Pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich
maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.

· V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s maximálnym ohľadom na kríky a drevi-
ny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5
m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm (korene môžu byť preru-
šené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahladiť a ošetriť).

· Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny akustického hluku v zmysle
vyhlášky č. 549/2007 Z. z.

Z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov:
· Zabezpečiť stanovisko vlastníkov resp. správcov dotknutých nehnuteľností a dodržať nimi stanovené podmien-

ky.

UPOZORNENIE:
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné stano-

viská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko hlav-
ného mesta SR ako vlastníka dotknutých pozemkov, resp. stanoviská vlastníkov dotknutých účelových komunikácií.
Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy:
1x koordinačná situácia
1x situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


