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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
05.04.2019 26917/6909/2019/ZP/ZBOZ Zbončáková Zuzana Ing.

02/49253361/zuzana.zboncakova@banm.sk
11.07.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rodinný dom Jaskový rad – prestavba a prístavba
Stavebník:
Miesto stavby: Jaskový rad č. 155
Parcela č.: 9378, 6379/1, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 05.04.2019
PD zo dňa: 03/2019

Investičná činnosť rieši odstránenie jednopodlažnej prístavby s pultovou strechou o pôdorysných rozmeroch 6,57 x
4,575 m k existujúcemu rodinnému domu a jednopodlažného objektu skladu záhradkárskych potrieb s pultovou strechou
o základných rozmeroch 4,955 x 4,357 m, ďalej vybudovanie dvojpodlažnej prístavby o pôdorysných rozmeroch 15,22 x 5,22
m so sedlovou strechou a terasou na 2. NP, novej prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie, vodovodnej prípojky a elektro-
prípojky. Parkovanie bude zabezpečené 5 prenajatými parkovacími stojiskami v dostupnej vzdialenosti /55 m/ na prenajatom
pozemku /parc. č.6363/4 a 10, k. ú. Vinohrady/.

   Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia  špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto a na základe súladu navrhovanej investičnej činnosti 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 žiada dodržanie nasledujúcich podmienok :

- Dodržať príslušné technické normy a predpisy.
- Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,  ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.
- Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností.
- Doložiť záväzné stanovisko Magistrátu v zmysle Štatútu hl. mesta SR Bratislavy.

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

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.
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