
(/fax
02 / 49 253 512
02 / 45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: podatelna@banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00

«NAZOV_DOK» Strana 1 z 1

 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
03.10.2019 37536/10533/2019/ZP/ZBOZ Zbončáková Zuzana Ing.

02/49253361/zuzana.zboncakova@banm.sk
07.11.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: 4 rodinné domy
Stavebník:
Miesto stavby: Brusnicová ulica
Parcely č.: 18216/19, 18216/20, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 03.10.2019, doplnená 06.11.2019
PD zo dňa: 10/2018

Investičná činnosť rieši umiestnenie štyroch samostatne stojacich rodinných domov s jedným podzemným, dvomi
nadzemnými a jedným ustúpeným podlažím s plochou strechou, s lodžiou na 1. a 2. NP, terasou a zimnou záhradou nad 2. NP,
pričom pôdorysné rozmery RD č. 1 budú 10,81 x 8,50 m a identických  troch RD č. 2, 3 a 4 11,20 x 8,51 m. Parkovanie pre
RD č. 2 – 4 je riešené tromi parkovacími stojiskami v jednotlivých garážach na 1. PP, RD č. 1 má navrhnuté dve parkovacie
miesta v garáži na 1. PP a dve na teréne. Ďalej rieši rozšírenie a vybudovanie neverejnej účelovej komunikácie, domových
vjazdov a ostatných spevnených plôch, vodovodnej, elektrickej a kanalizačných prípojok.

   Na základe predložených podkladov a ich posúdenia špecializovanými oddeleniami miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto a na základe súladu navrhovaných stavieb 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 k navrhovanej investičnej činnosti.

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, vyjadrenia, povole-
nia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných 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


