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

Váž. pani
Soňa F.

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Rodinný dom LM Koliba – Záruby III
Stavebník: Ing. Ľubomír Marček, Ősma č. 26, Bratislava
Miesto stavby: Koliba – Záruby III
Parcely registra C č.: 18204/1, 18205, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 14.11.2017
PD zo dňa: 05/2017

Zámer rieši umiestnenie stavby rodinného domu pôdorysného tvaru T o základných rozmeroch
23,0 x 16,8 m, s udanou zastavanou plochou 238,80 m2, s 1 podzemným a 2 nadzemnými podlažiami a
plochou strechou /nad garážou zelenou strechou/, vstavanou garážou na 1. NP pre 2 vozidlá, s terasami na
1. a 2. NP a balkónom na 1. NP. Ďalej rieši vybudovanie vonkajšieho schodiska, 3 vonkajších
parkovacích stojísk a ostatných spevnených plôch, vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej a plynovodnej
prípojky a oplotenia.

Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia  špecializovanými oddeleniami miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto a na základe súladu navrhovaného investičného zámeru s Územným
plánom zóny Koliba – Kamenné sady, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava
– Nové Mesto č. II/5/04/A.1 z 23.01.1995 so zmenami a doplnkami, schválenými uznesením č. 4/II
z 10.06.2003 a so Všeobecne záväzným nariadením MČ Bratislava – Nové Mesto č. 8/1995, starosta, ako
štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto žiada dodržanie
nasledujúcich podmienok :

- z hľadiska ochrany životného prostredia :
Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
Zabezpečiť vyjadrenie štátnej vodnej správy k stavbe podľa § 28, ods.1 a § 63, ods. 3, písm. a/

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon), ktorú vykonáva mestská časť Bratislava-Nové Mesto – odd.
životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto.

Zabezpečiť vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorým je Okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o ŽP v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.
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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 platnom znení.
O zriadení vjazdu z miestnej komunikácie Záruby III na susednú nehnuteľnosť musí rozhodnúť

podľa ustanovenia §-u 3b, ods. 1, 3 a 4 cestného zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení (alebo sa
vyjadrí v záväznom stanovisku pre potreby stavebného konania) príslušný cestný správny orgán – pre
miestne komunikácie III. a IV. triedy Mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

Projektová dokumentácia nepreukazuje zabezpečenie dostatočných rozhľadových pomerov a ani
nestanovuje podmienky pre ich zabezpečenie v zmysle STN 73 6102.

Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekaniu dažďových vôd z jeho pozemku
a spevnených plôch na verejnú komunikáciu a verejné priestranstvo.

- z hľadiska majetkovo–právnych a iných vzťahov :
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností.

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 Situácia

Na vedomie
odd. ÚKaSP

     Mgr. Rudolf  K u s ý
                                 starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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