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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : Prístavba diagnostického centra v areáli NÚSCH  a.s. Bratislava, zmena
                                        stavby pred dokončením
Stavebník :                     NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava
Miesto stavby :   Areál NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava
Parcela č. : register „C“ KN parc.č. 19470/3, 19470/38, 19470/35, k.ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa : 19. 08. 2018, doručená 30. 08. 2018
PD zo dňa : 08/2018

             Zámer rieši zmenu stavby Prístavba diagnostického centra v areáli NÚSCH a.s. Bratislava
pred dokončením, na ktorú vydala mestská časť Bratislava – Nové Mesto stavebné povolenie č.:
ÚKaSP-2014-13/538/KON/SP-26 zo dňa 25.3.2014. Zmena predstavuje zmenu polohy stavebného
objektu SO 02 Spojovací most, ktorá bola vynútená nevyhnutným prevádzkovým  napojením objektu
SO 01 Prístavba diagnostického centra na pôvodný objekt nemocnice NÚSCH. Nová poloha
stavebného objektu SO 02 Spojovací most prepája dve vertikály (schodiská s výťahom). Jedna sa
nachádza v pôvodnom objekte NÚSCH a druhá v stavebnom objekte SO 01 Prístavba diagnostického
centra. Podľa predloženého návrhu SO 02 Spojovací most bude tvoriť samostatne stojaca 4 podlažná
časť jadra čiastočne zapustená do terénu, ukončená plochou strechou a časť samotného premostenia.

             Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto a na základe 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:

-  dodržať platné normy a predpisy;
-  dodržať zákon 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
-  predložiť ku konaniu na stavebnom úrade  stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
   Bratislava hl. mesto v zmysle zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   MZ  INGIS,   s.r.o.

Medveďovej 17
   851 04  Bratislava
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             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.

Na vedomie
Odd. územného konania a stavebného poriadku MÚ BNM

Mgr. Rudolf  Kusý
starosta mestskej časti


