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Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : Zmena účelu využitia nebytového priestoru na kaderníctvo
Navrhovateľ :
Miesto stavby :  Vajnorská 22, 24, Pri starej prachárni 1,  Bratislava
Parcela č. : register „C“ KN parc.č. 11303/1, 11303/2, 11303/3, k.ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa : 16. 07. 2018

             Zámer rieši  zmenu účelu užívania  jestvujúceho nebytového  priestoru č. 1 na prízemí
bytového domu súp.č. 1350, so vstupom z Vajnorskej 22, na kaderníctvo bez stavebných úprav.

         Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto a na základe posúdenia súladu navrhovaného zámeru s Územným
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007
v znení zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok:

- nakladanie s odpadmi z 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;
- dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia;
        - ku konaniu na stavebnom úrade predložiť stanovisko Regionálneho úradu verejného
              zdravotníctva Bratislava hl. mesto;
        -     dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov resp. správcov susediacich a  dotknutých
              nehnuteľností.

        Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská,
záväzné stanoviská, vyjadrenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.
        Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.
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