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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu
Stavebníci:
Miesto stavby: Matičná č. 4
Parcely č.: 22566/1, 22566/2, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 20.09.2019, doplnená 24.09.2019
PD zo dňa: 09/2019

Investičná činnosť rieši rekonštrukciu a dostavbu existujúceho podpivničeného dvojpodlažného rodinného domu
s pôdorysnými rozmermi 8,6 x 7,1 m a obytným podkrovím so sedlovou strechou a samostatne stojacou garážou /6,8 x 5,6 m/,
ktorú predstavujú dispozičné zmeny na 1. a 2. NP, jednopodlažnú prístavbu  zádveria, skladu a garáže s prístreškom pre ďalšie
auto, vybudovanie vonkajšej terasy a pultového vikiera, osadenie strešného okna, výmenu strešnej krytiny, zateplenie obvodo-
vých stien a strechy a odstránenie objektu garáže.

   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 nemá pripomienky.

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
1 x Situácia

Na vedomie
odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
v z. podľa poverenia č. 114/2019
zo dňa 30.09.2019
Ing. arch. Peter Vaškovič
zástupca starostu mestskej časti


