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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

PETRING, s. r. o.

Nám. Hraničiarov 6/B
851 03  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
16.05.2019 24270/7604/2019/ZP/NAGV Náglová  Valéria Ing.

02/49253372/valeria.naglova@banm.sk
24.06.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby:     Kultúrno-spoločenské zariadenie, zmena účelu využitia
Navrhovateľ:     Spoločnosť budhizmu Diamantovej cesty – Karma Kagjü, o.z., Bakošova 20, Bratislava
Miesto stavby:     Kyjevská 9, Bratislava
Parcela č.:     registra „C“ KN, parc.č. 12051/1, k.ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa:   16.05.2019, 04.06.2019 doplnená upravená PD
PD zo dňa:      04/2017, spracovateľ STAVING PROJEKT s.r.o.,

Zámerom je zmena účelu využitia objektu, ktorý slúžil ako materská škola  a sanatórium na kultúrno - spolo-
čenské zariadenie, bez stavebných úprav. Účelom je vytvorenie podmienok záujemcom o svetský prístup praktizova-
nia budhistických metód na prácu s mysľou prostredníctvom individuálnych  a  pravidelných spoločných meditácií,
vysvetlení, prednášok a meditačných kurzov s domácimi i pozvanými zahraničnými lektormi.

Objekt má dve nadzemné podlažia a suterén.  Hlavný vstup do objektu je na 1.NP so vstupnou halou a schodi-
skom. Ústredným priestorom je meditačná miestnosť – goma. Pre špecifické meditačné praxe v komornejšom priesto-
re je navrhnutá malá meditačná miestnosť, ďalej sú navrhnuté štúdio, detská herňa, spoločenská miestnosť, ku ktorej
je  priľahlá  kuchyňa,  šatne,  a  sociálne  zázemie.  Na  2.NP  sú  menšie  miestnosti  s  variabilným  spôsobom  využitia  -
miestnosti pre individuálnu meditáciu a meditačnú prax, príručná knižnica, študovňa historických textov, relaxačné
zázemie, miestnosť pre stálu výstavu sošiek, ako aj dvojizbové ubytovanie pre pracovníka zabezpečujúceho prevádz-
ku zariadenia. V suteréne sa nachádzajú sklady, centrálna kotolňa a príprava TÚV, práčovňa a sušiareň, fitness, ser-
ver, archív. Pri objekte sa nachádza 8 PM.

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 :

-  nakladanie s odpadmi z 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;
-  dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia;
-  ku konaniu na stavebnom úrade predložiť stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava
   hl. mesto;
-  trvale zabezpečovať dostatočný počet parkovacích miest v zmysle STN 73 6110/Z2;
-  dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov resp. správcov susediacich a dotknutých nehnuteľností.
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Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné stano-
viská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
Situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf  Kusý
 starosta mestskej časti


