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Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Zmena účelu úžívania
Stavebník: BETA Green, s.r.o., Nobelova 84/5, 831 02 Bratislava
Miesto stavby: Nobelova
Parcela č.: 13433/2; 13433/5; 13433/6; 13534/4; 13534/9; 13535/1; 13535/7; 13535/6; 13535/7; 13433/2;

reg. “C“ KN, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 17.07.2017
PD zo dňa:  07/2017

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer zmeny účelu užívania nebytových priestorov v časti existujúcej
budovy ubytovacieho zariadenia na pozemku s parc. č. 13433/2; reg. “C“ KN, k. ú. Nové Mesto, na priestory zariadenia
určeného pre obchod a verejné stravovanie,

Zmena účelu užívania spočíva v zmene funkcie priestorov nachádzajúcich sa na 1. N.P. existujúcej budovy
na priestory slúžiace ako predajňa ázijských potravín s prípravou a výdajom vietnamských polievok o ploche 70,65 m2 a s tým
súvisiacimi drobnými stavebnými úpravami za účelom dispozičnej adaptácie.

Vstup a vjazd na pozemky zostáva nezmenený.
Parkovanie bude zabezpečené na spevnených plochách na pozemku stavebníka v počte 6 parkovacích miest.

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 ochrany životného prostredia:
Nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015. Z. z. o odpadoch v znení

neskorších predpisov.
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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.

Zabezpečiť parkovacie miesta v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a STN 73
6110/Z2.

Z hľadiska technickej infraštruktúry:
Dodržať požiadavky správcov dotknutých inžinierskych sietí.

Z hľadiska majetkovoprávnych 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
1 x kópia z katastrálnej mapy
1 x situácia

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


