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 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
 Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
05.06.2019 23402/8145/2019/ZP/ZBOZ Zbončáková Zuzana Ing.

02/49253361/zuzana.zboncakova@banm.sk
11.06.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Zmena účelu využitia priestorov
Stavebník:
Miesto stavby: Administratívna budova, Hattalova č. 12A, 1. posch., miestnosť č. 2
Parcela č.: 12795/20, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 05.06.2019

Investičná činnosť rieši zmenu účelu využitia nebytového priestoru o podlahovej ploche 37,5 m2, slúžiaceho na
administratívne účely, na prevádzkovanie športového zariadenia – individuálne a skupinové cvičenia pre formovanie postavy,
posilňovacie cvičenia, jóga, všeobecná gymnastika a iné pohybové aktivity pre 1 – 8 účastníkov bez stavebných úprav. Parko-
vanie v počte 2 parkovacích státí je zabezpečené na vyhradenom parkovisku pre administratívnu budovu.

   Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia  špecializovanými oddeleniami miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto a na základe súladu navrhovanej zmeny s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava, schváleným
uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto žiada dodržanie nasledujúcich podmienok :

-  Dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zme-
          ne a doplnení niektorých zákonov,
-    zabezpečiť záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto so sídlom
          v Bratislave,

       -         dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov nehnuteľnosti.

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné stanovi-
ská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Na vedomie
odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


