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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
04.06.2019 23542/8149/2019/ZP/ZBOZ Zbončáková Zuzana Ing.

02/49253361/zuzana.zboncakova@banm.sk
12.06.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Inštalácia výťahov do bytových domov
Stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov
Miesto stavby: Vajnorská č. 10 – 14, Družstevná č. 1 – 3, Kalinčiakova č. 1
Parcela č.: 11262/2, 11261/2, 11261/3, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 04.06.2019
PD zo dňa: 03/2019

Investičná činnosť rieši umiestnenie 4 prístavieb výťahovej šachty o pôdorysných rozmeroch 1,57 x 1,84 m k 5-
podlažným objektom bytových domov s podkroviami a sedlovými strechami, situovaných k zadným východom do dvorovej
časti. Dispozícia bytového domu na Družstevnej ul. č. 3 umožňuje umiestnenie výťahovej šachty do priestoru svetlíka vo
vnútri objektu. Uvedená investičná činnosť bude spojená s búracími prácami, úpravou jednotlivých strešných konštrukcií,
vybudovaním vonkajších schodísk a inými stavebnými úpravami.

    Na základe predložených podkladov a ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto, starosta, ako štatutárny 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.
 - Zabezpečiť bezpečnostné opatrenia a bezkolíznu prevádzku bytových domov počas realizácie  búracích a stavebných prác
         pri zachovaní čistoty spoločných priestorov a okolia objektov.
 -      Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností.

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

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
2 x Pôdorys
Na vedomie
odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


