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Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : Zmena účelu užívania priestorov
Navrhovateľ:                 Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava
Miesto stavby :   Kalinčiakova 12, Bratislava
Parcela č. : register „C“ KN parc.č. 15140/8, 15140/76, k.ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa : 08. 10. 2018, doručená 12. 10. 2018

             Zámer rieši zmenu účelu užívania časti priestorov v dvoch budovách pre školstvo – bez
stavebných úprav. Zmena účelu užívania priestorov na 1. NP v objekte školy súpisné číslo 117
na pozemku registra „C“ KN parc.č. 15140/8, k.ú. Nové Mesto (v žiadosti označené ako časť „A“)
predstavuje zmenu účelu užívania predsiene, učebne, telocvične, kabinetu, dielní, skladu, šatní pre
potreby materskej školy - sociálne zariadenie, učebne, herňu, posilňovňu, rozcvičovňu.
            Zmena účelu užívania priestorov na 1.NP v objekte súpisné číslo 13489 na pozemku registra
„C“ KN parc.č. 15140/76, k.ú. Nové Mesto (v žiadosti označené ako časť „B“) predstavuje zmenu
účelu užívania priestoru č. 1.04 - herňa školskej družiny na telocvičňu MŠ, priestorov č. 1.08, 1.09,
1.10, 1.11, 1.12 - učebne školskej družiny na učebne MŠ, kabinet, izolačnú miestnosť a spálne. Zmena
účelu užívania priestorov na 2.NP predstavuje zmenu účelu užívania priestorov č. 2.02, 2.05, 2.14,
2.15, 2.16 na kabinet, šatňu, úpolovú telocvičňu, umyváreň, kabinet.

             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 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.

   Základná škola s materskou školou

Kalinčiakova 12
   831 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


