
   MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
  MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
  Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
  Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

R &A spol. s r.o.
Slovinská 3
821 04 Bratislava

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Zmrzlinový stánok
Stavebník: R &A spol. s r.o., Slovinská č. 3, Bratislava
Miesto stavby:
Parcela reg. „C“ č.:

Riazanská ulica
12706, 12708, k. ú. Nové Mesto

Žiadosť zo dňa: 15.11.2017
Zámer rieši predĺženie doby užívania dočasnej stavby predajného stánku o zastavanej ploche 25,0 m2

s vodovodnou, kanalizačnou a NN prípojkou na dobu do 31.12.2027.
Na základe predložených podkladov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto žiada dodržanie nasledujúcich podmienok :

- dodržanie platných noriem a predpisov s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb.
   a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení,
- zásobovanie a odstraňovanie odpadu nesmie negatívne ovplyvňovať život vo verejnom priestore, obmedzovať
   jeho užívateľov; všetky zásoby a pod. musia byť umiestnené v predajnom stánku a nie je možné ich
   skladovať mimo neho, biologický odpad musí byť uzavretý v špeciálnych nádobách na to určených,
- zabezpečenie stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto so sídlom
   v Bratislave, Ružinovská č. 8, Bratislava,
- dodržanie požiadaviek správcov inžinierskych sietí,
- dodržanie opodstatnených požiadaviek vlastníkov susediacich nehnuteľností,
- zabezpečenie pravidelnej údržby stánku a čistoty v okruhu 10 m,
- vylúčenie negatívnych vplyvov prevádzky na okolité životné prostredie.

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

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Príloha
1 x kópia katastrálnej mapy
Na vedomie
odd. ÚKaSP

Mgr. Rudolf  K u s ý
                                            starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

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


