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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

COOP Jednota Bratislava – vidiek,SD
P.O.Box 73 Hálkova 1
Hálkova 1
830 08  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
07.05.2019 26074/7407/2019/ZP/NAGV Náglová  Valéria Ing.

02/49253372/valeria.naglova@banm.sk
03.07.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby:        Nadstavba parkoviska
Stavebník:        COOP Jednota Bratislava-vidiek, SD,  Hálkova 1,  Bratislava
Miesto stavby:        Hálkova 1, Bratislava
Parcela č.:        registra „C“ KN, parc.č. 12201/4, 12201/5, 12201/7, k.ú. Nové Mesto
                                registra „E“ UO, parc.č. 11728/1, k.ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa:       07.05.2019
PD zo dňa:          04/2019, spracovateľ Ing. arch. Martin Hoza

Zámer rieši nadstavbu existujúceho parkoviska na nároží ulíc Hálkova a Kukučínova pri OD Slimák. Pôvodné
parkovisko má 27 parkovacích miest, ktoré sa nadstavbou zredukujú o jedno parkovacie miesto, t.j. na 26 PM z dôvo-
du umiestnenia rampy. Nadstavba je navrhnutá nad jestvujúcim parkoviskom na oceľových stĺpoch, na ktorú vedie
jednosmerná oblúková rampa. Popri rampe je navrhnuté krivočiare schodisko pre peších. Vjazd a výjazd na parkovi-
sko ako aj na nadstavbu s 20 PM je navrhnutý spoločne. Vjazd na jednosmernú rampu bude riadený svetelnou signali-
záciou.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava
– Nové Mesto a na základe posúdenia navrhovaného zámeru s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,
schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 v znení zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miest-
nej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok :

- z hľadiska dopravného vybavenia :
Dodržať príslušné ustanovenia zákona cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
Komunikácie na pozemku stavby zostanú účelovými v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.
Investor je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd na verejnú komunikáciu.

- z hľadiska technickej infraštruktúry :
Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v mieste navrhovanej stavby a dodržať požiadavky správcov dotknu-

tých 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.
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V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku odpadového
hospodárstva.

Pri stavebných prácach aj pri umiestňovaní akýchkoľvek zariadení staveniska rešpektovať prípadné blízke dre-
viny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.

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 vzťahov :
Usporiadať majetko-právny vzťah k pozemkom, parcela registra „C“ KN, parc.č.12201/5 a 12201/7, k.ú. Nové

Mesto a parcela registra „E“ UO, parc.č. 11728/1, k.ú. Nové Mesto, na ktorých sa umiestňuje predmetná stavba a nie
sú vo vlastníctve stavebníka.

Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov resp. správcov 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.

Prílohy
Pôdorys 1.NP

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


