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           Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : Autoumyváreň  B.O.A.T.
Stavebník :           BOAT Reality, družstvo, Vajnorská 167, Bratislava
Zastúpený : B.IN.G, spol. s r.o., Šamorínska 55A, Bratislava
Miesto stavby : Vajnorská 167, Bratislava
Parcela  : register „C“ KN parc. č. 13591/9,  k.ú. Nové   Mesto
Žiadosť zo dňa : 18. 08. 2017, doručená 22. 08. 2017, doplnená 21. 09. 2017
PD zo dňa :  07/2017

             Zámer rieši dodatočné povolenie jestvujúcej autoumyvárne v objekte Autosalónu č. 3  v areáli
stavebníka. Autoumyváreň je jednopodlažná, pôdorysného tvaru L, max. rozmery sú 26,50m x
9,235m, má dve miestnosti – umyváreň a strojovňu. Je určená len na umývanie vozidiel zákazníkov
B.O.A.T., t.j. pre vozidlá, ktoré sú prijaté na opravu, nie na umývanie áut pre verejnosť.  Umyváreň
slúži pre jednu umývaciu linku, ktorá je umiestnená v samostatnej miestnosti pre jedno miesto
ručného umývania. Odpadové vody z autoumyvárne sú zachytávané do zberných kanálov a ďalej do
ČOV umiestnenej v strojovni. Dažďová kanalizácia a kanalizácia odvádzajúca odpadové vody z ČOV
je mimo objektu napojená na jestvujúcu areálovú kanalizáciu. Studená voda pre potreby
autoumyvárne je privedená z vedľajšieho priestoru predajne. Rozvádzač merania RE je napojený na
existujúci kábel z TS. Teplo do riešeného objektu je privedené z centrálnej plynovej kotolne, ktorá je
zdrojom tepla pre celý areál.

             Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto a na základe súladu 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 miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok :

- z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia :
Dodržať príslušné ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v platnom znení.

             Investor je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z pozemku
stavby a  spevnených plôch na verejnú komunikáciu.

- z hľadiska technickej infraštruktúry :
             Dodržať požiadavky správcov dotknutých inžinierskych sietí.

-  z hľadiska ochrany životného prostredia :
 Nakladanie s odpadmi  je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
             V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu
na úseku odpadového hospodárstva.
             Nakladanie s komunálnymi odpadmi z prevádzky je nutné riešiť na pozemku investora
v zmysle platných predpisov hlavného mesta SR Bratislavy.
             V prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
             V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je nutné v rámci konania na stavebnom úrade
predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy – Okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o životné prostredie.
             Z hľadiska ochrany pred hlukom je potrebné  dodržať najvyššie prípustné hladiny akustického
hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z. aj v rámci prevádzky.

-  z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov :
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov resp. správcov susediacich a dotknutých

nehnuteľností.

             Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza
stanoviská, záväzné stanoviská, vyjadrenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.

             Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Príloha
1x Situácia

Na vedomie
Odd. územného konania a stavebného poriadku MÚ BNM, MČ BNM

Mgr. Rudolf  Kusý

 starosta mestskej časti  Bratislava – Nové Mesto


