
      MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
      MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
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       Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

CESPROZA, s.r.o.
Budyšínska 14
831 03 Bratislava

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Rodinný dom – dodatočné povolenie
Stavebník: Pavel Takáč, Jungmannova č. 18, Bratislava
Miesto stavby: Koliba - Suchá č. 8
Parcely registra C č.: 6662/6, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 27.10.2017, doplnená 14.11.2017
PD zo dňa: 10/2017

Zámer rieši dodatočné povolenie stavby čiastočne podpivničeného 1-podlažného rodinného domu s obytným
podkrovím a sedlovou strechou o pôdorysných rozmeroch 7,2 x 5,6 m s vysunutým zádverím a vonkajšou terasou prekrytou
prístreškom, s napojením objektu na verejný vodovod a elektrorozvod. Bola vybudovaná prípojka splaškovej kanalizácie so
žumpou. Parkovanie je zabezpečené v dostupnej vzdialenosti na pozemku parc. č. 6719/12, k. ú. Vinohrady.

Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia  špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto a na základe súladu zrealizovaného investičného zámeru 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 :

- Dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,  ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.
- Zabezpečiť súhlas spoluvlastníkov susedného pozemku parc. č. 6662/1 s umiestnením vodovodnej a elektrickej prípojky, ako
   aj s prechodom cez uvedený pozemok k predmetnej nehnuteľnosti.
- Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekaniu dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených plôch na
   verejnú komunikáciu.
- Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností.

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

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.
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 Mgr. Rudolf  K u s ý
                                      starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Naša značka Vybavuje/(/@  Bratislava
 37937/10362/2017/ZP/ZBOZ   Ing. Zbončáková / 02 49253361/ zuzana.zboncakova@banm.sk  15.11.2017

(/fax
02 / 49 253 111
02 / 45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: banm@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
Piatok         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00


