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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
10.06.2019 24584/8248/2019/ZP/ZBOZ Zbončáková Zuzana Ing.

02/49253361/zuzana.zboncakova@banm.sk
24.06.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Stavebná úprava existujúcej fontány na bazén – Etapa 2
Stavebník: Webfork, a. s., Dvořákovo nábrežie č. 8, Bratislava
Miesto stavby: Júlová ulica
Parcela č.: 6002/2, 6002/35, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 10.06.2019
PD zo dňa: 11/2018

Investičná činnosť rieši umiestnenie vonkajšieho obdĺžnikového bazéna z ušľachtilej ocele, so žľabmi s horným
prelivom po obvode, vybudovaného na mieste bývalej nefunkčnej fontány pri rodinnom dome, o pôdorysných rozmeroch 20,0
x 5,0 m a o hĺbke 1,4 m, uloženého na železobetónovej základovej doske o hrúbke 250 mm so štrkovou vrstvou, prekrytého
tepelnoizolačnou roletou. Jeho okolie bude vydláždené. Bazén s vonkajšou sprchou bude napúšťaný vodou z existujúceho
rozvodu pitnej vody. Technológia bazéna bude umiestnená v existujúcom objekte. Navrhované kanalizačné potrubie sa pripája
na existujúce prečerpávajúce zariadenie.

   Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia  špecializovanými oddeleniami miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto a na základe súladu navrhovanej prestavby s Územným plánom zóny Kramáre – Horný Kramer, schváleným
uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Nové Mesto č. II/19/08 z 01.07.1997 v znení neskorších zmien
a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto žiada dodržanie na-
sledujúcich podmienok :

- Zabezpečiť stanovisko Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a. s.
- Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
- Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností.

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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