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

K. T. Plus, s.r.o.
          Kopčianska 15
          851 01 Bratislava

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Modernizácia vzduchotechniky pre reštauráciu a klubovňu TK Slovan
Stavebník: Tenisový klub Slovan Bratislava, Odbojárov č. 3, Bratislava
Miesto stavby: Odbojárov č. 3
Parcela registra C č.: 11286/3, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 18.02.2018
PD zo dňa: 12/2017

Zámer rieši umiestnenie nasávacích a výfukových koncových prvkov vzduchotechniky a rozvodov na fasádu a
inštalovanie vzduchotechnickej jednotky na oceľovú konštrukciu, ktorá bude umiestnená na streche existujúceho
dvojpodlažného objektu. Uvedená jednotka bude vybavená doskovým rekuperátorom pre spätné získavanie tepla a chladičom
na ochladzovanie privádzaného vzduchu, ktorý bude prúdiť do a z interiéru cez potrubie vedené po fasáde objektu.

Na základe predložených podkladov a súladu uvedenej stavby s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,
schváleným uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007 v znení zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej
samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto žiada dodržanie nasledujúcich podmienok :

Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlášku MZ SR č. 259/2008 v platných zneniach.
Zabezpečiť vyjadrenie príslušného orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom

znení.
Zabezpečiť záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto so sídlom

v Bratislave.

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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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


