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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

POLUS, a.s.

Vajnorská 100
831 04  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
15.05.2019 21167/7797/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
27.05.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti – zmena využitia

Názov stavby: nová pobočka ČSOB a. s. v OC POLUS
Stavebník: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava
Miesto stavby: POLUS CITY CENTER, Vajnorská  ul. 100
Parcela č.: 15123/138, C-KN, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 15.05.2019
PD zo dňa: PSP 03/2019 (AVD STUDIO, S.R.O., Staré záhrady 38, Ing. arch. Virgil Droppa)

Zámer rieši zmenu účelu využitia dvoch pôvodných nájomných jednotiek OC POLUS (I 704 a I 710) pre novú
pobočku ČSOB a.s. na ploche 153,4 m2. Porovnávací výpočet potreby parkovacích miest v zmysle platnej STN 73
6110/Z2 preukázal rovnaký počet parkovacích stojísk pre pôvodný i nový zlúčený objekt (3 parkovacie stojiská,
z toho 2 pre dlhodobé a 1 pre krátkodobé státie). Zámena objektov si teda nevyžaduje navýšenie počtu parkovacích
stojísk oproti pôvodnému stavu.

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, schvá-
leným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom v znení neskorších zmien a doplnkov sta-
rosta ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto požaduje dodržanie nasledujú-
cich podmienok::
z hľadiska dopravného riešenia:
· pre potrebu prevádzky trvalo zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest v zmysle STN 73 6110/Z2.
z hľadiska ochrany životného prostredia:
· nakladanie s odpadmi z výstavby a 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.

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, záväzné sta-
noviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov. Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátu-
mu vydania.

Prílohy
1x kópia katastrálnej mapy
Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


