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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Parkovisko k RD
Stavebník: Ing. Ivan Lacko, Námestie Martina Benku 15, 821 04 Bratislava
Miesto stavby: Bárdošová ul. č. 1
Parcela č.: 5793/1; KN C, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 09.10.2017, doplnené 29.11.2017
PD zo dňa: I/2017 – realizačný projekt (zodpovedný projektant: Ing. František Tököly, APIP Bratislava)

Zámer rieši výstavbu štyroch parkovacích stání pre majiteľa rodinného domu na Bárdošovej ulici č. 1. Parkovacie
stánia budú vytvorené výhradne na pozemku investora, t.j. parcela číslo 5793/1, k. ú. Vinohrady, Bratislava.

Navrhované parkovisko je umiestnené na južnom okraji stavebného pozemku parc. č. 5793/1 k. ú. Vinohrady,
Bratislava. Dopravne je napojené priamo z Bárdošovej ulice.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu stavby v danej lokalite s Územným plánom
hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom,
v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto, žiada dodržanie nasledujúcich podmienok:

Z hľadiska urbanisticko – architektonicko – stavebného riešenia:
Dodržať zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších

predpisov, a vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie.

Z hľadiska ochrany životného prostredia:
Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich

maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.
Nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky objektu je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
V  zmysle  zákona  č.  364/2004  Z.  z.  o  vodách,  v  znení  neskorších  predpisov,  je  nutné  v  rámci  konania

na stavebnom úrade predložiť vyjadrenie príslušného dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy – Okresného
úradu Bratislava a BVS, a.s..
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Z hľadiska dopravného vybavenia:
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v znení

neskorších predpisov.
Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených

plôch na verejnú komunikáciu.

Z  hľadiska technickej infraštruktúry:
Zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov.

Z hľadiska majetkoprávnych vzťahov:
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

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

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

S pozdravom

Prílohy
1x Informatívna kópia z mapy
1x Situácia

Na vedomie
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy – odd. ÚIČ
MČ BNM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


