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Zámer rieši rekonštrukciu a prestavbu existujúcich, sčasti podpivničených objektov pôvodného Ústavu vzdelávania v
stavebníctve za účelom vybudovania materskej školy, základnej školy a gymnázia. Jedná sa o stavebné úpravy a búracie práce
týkajúce sa 5 pavilónov (blok A, B, C, D, E) – troj- až päťpodlažných murovaných, resp. železobetónových stavieb s plochými
strechami, terasovito odstupňovaných, v ktorých sú umiestnené učebne, posluchárne, kancelárske, relaxačné, ubytovacie
a skladové priestory, hygienické zázemie a pod., napojených na inžinierske siete.

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

- Dodržať platné normy a predpisy, technické a technologické postupy a bezpečnosť.
- Dodržať požiadavky správcov inžinierskych sietí; rozvody IS odpojiť oprávnenou osobou.
- Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
- Zabezpečiť ochranu príp. susedných objektov, komunikácií a zelene.
- Vylúčiť negatívne vplyvy búracích prác na okolité životné prostredie, zabrániť prašnosti.

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