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Vec
           Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : Modernizácia vzduchotechniky pre kuchyňu
Stavebník :            Tenisový klub Slovan Bratislava, Odbojárov 3, Bratislava
Zastúpený : K. T. Plus, Kopčianska 15, Bratislava
Miesto stavby : Odbojárov 3, Bratislava
Parcela  : register „C“ KN parc.č. 11286/3, k.ú. Nové   Mesto
Žiadosť zo dňa : 30. 11. 2017, doručená 07. 12. 2017
PD zo dňa : 11/2017

             Zámer rieši stavebné úpravy existujúceho objektu TK Slovan Bratislava, predstavujúce zmenu
umiestnenia nasávacích a výfukových koncových prvkov vzduchotechniky na nový rozvod vedený
z 2.NP (klubová reštaurácia) po fasáde objektu na strechu, kde bude umiestnená kondenzačná
jednotka. V rámci stavby budú osadené dve oceľové konštrukcie. Jedna na fasáde, druhá na streche
objektu, spolu s proti hlukovou stenou pre útlm hluku zo VZT jednotky  do okolia. Pôvodný systém
odsávania smeroval priamo na susedný pozemok.

             Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok :

-  z hľadiska ochrany životného prostredia :
 Nakladanie s odpadmi z  výstavby a prevádzky je nutné vykonávať v zmysle zákona

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade, že stavebný odpad je potrebné dočasne umiestňovať na stavenisku je nutné zabezpečiť, aby
bol umiestňovaný výhradne v prekrytom kontajneri a mimo zelene. Nepretržite zabezpečovať
prekrytie kontajnerov s odpadmi z výstavby  na stavbe  a pri ich preprave.
            V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu
na úseku odpadového hospodárstva.
            V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu ochrany
ovzdušia v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
            Pri stavebných prácach  aj pri umiestňovaní akýchkoľvek zariadení staveniska rešpektovať
prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred
mechanickým poškodením.
            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 a postúpi riešenie príslušnému orgánu

K. T. plus, s.r.o.
Kopčianska 15
851 01  Bratislava
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štátnej správy ochrany prírody a krajiny.
             Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe a  v rámci prevádzky dodržať najvyššie prípustné
hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z. .

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

nehnuteľností.
              Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
              Po uvedení zariadení do prevádzky je potrebné vykonať meranie hluku, ktorým sa preukáže,
že prevádzka posudzovaných zdrojov hluku nebude zdrojom prekročenia prípustných hodnôt
určujúcich veličín hluku platných v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z. V prípade potreby  navrhnúť
dodatočné opatrenia vedúce k ďalšiemu zníženiu hlukovej záťaže zo zdrojov hluku.

             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.

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

Mgr. Rudolf  Kusý

 starosta mestskej časti  Bratislava – Nové Mesto


