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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

Healthy Work,s.r.o
Mgr. Lenka Fašáneková
Jankolova 7
851 06  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
03/2019 / 28.01.2019 19706/3835/2019/ZP/NAGV Náglová  Valéria Ing.

02/49253372/valeria.naglova@banm.sk
16.05.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby:      BA_STARÁ VAJNORSKÁ_BJOERN_VN_TS
Stavebník:      Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava
Miesto stavby:      Stará Vajnorská,  Bratislava
Parcela č.:      register „C“ KN parc.č. 17082/205, k.ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa:    28.01.2019, doručená 07.02.2019, doplnená 02.06.2019
PD zo dňa:       DUR, DSP, 10/2018, zodpovedný projektant Ing. Juraj Szabo

Účelom stavby je vybudovanie novej VN prípojky z existujúceho VN káblového rozvodu linky č. 383 v úseku
medzi TS0084-000 a TS0463-000, ktorá zaústi do novej kioskovej transformačnej stanice TS-EH5 HARMIA
2x630kVA. Celková dĺžka VN prípojky  je 2x10 m = 20 m. TS má samostatný priestor pre transformátor ako aj spo-
ločný priestor pre VN, NN rozvodňu. Do každej časti je zvlášť vchod z vonkajšieho priestoru.

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 do-
držanie nasledujúcich podmienok :

- 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 a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku odpadového

hospodárstva.
Výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné ho umiestňovať na

stavenisko ale len za podmienky, že nebude voľne uložený ale bude umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neustále
prekryté a súčasne nebudú umiestnené v zeleni. Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi z výstav-
by, vrátane výkopovej zeminy, na stavbe a pri ich preprave.

V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku ochrany príro-
dy a krajiny – okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie.
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Pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich
maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.

Po realizácii stavby uviesť terén do náležitého stavu. Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stave dodržať najvyš-
šie 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 pod-

mienky.

           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.

Prílohy
Celková situácia stavby - elektro

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf  Kusý
 starosta mestskej časti


