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

                     INTERVENTION s.r.o.
                                                                                                                                                                   Panská 2

       811 01 Bratislava

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Zmena účelu užívania stavby – časti garáže na kultúrno-spoločenský priestor
s gastronomickou prevádzkou

Stavebník: VTS – real, s.r.o., Račianska č. 22/A, Bratislava
Miesto stavby: Polyfunkčný objekt, Račianska č. 22/A
Parcela registra C č.: 11476/23, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 07.09.2017

Zámer rieši zmenu účelu užívania stavby – časti garáže na 1. NP v 5-podlažnom polyfunkčnom objekte na kultúrno -
spoločenský (galerijný) priestor s gastronomickou prevádzkou realizáciou stavebných úprav (vybudovanie deliacich priečok)
za účelom vzniku nových miestností, napr. priestoru pre konzumáciu jedál s počtom 40 miest, kuchyne so zázemím
a výdajným pultom a pod. na 1. NP, školiacich miestností, galérie a hygienického zázemia na 2. NP na ploche cca 2 x 380 m2.
Priestory sú napojené na elektrickú energiu, plyn, verejný vodovod a kanalizáciu. Parkovanie v počte 6 PM bude zabezpečené
na 1. NP objektu, na 16 vonkajších parkovacích stojiskách pred objektom na pozemku stavebníka a 15 PM v dostupnej
vzdialenosti na pozemku parc. č. 11465/5, k. ú. NM na prenajatom pozemku.

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 Bratislavy, schváleným
uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007 v znení zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy Mestskej
časti Bratislava – Nové Mesto žiada dodržanie nasledujúcich podmienok :

- zabezpečiť záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto so sídlom v Bratislave,
- dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení,
- dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností.

Stanovisko Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, vyjadrenia,
povolenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Na vedomie
odd. ÚkaSP

Mgr. Rudolf  K u s ý
                                    starosta Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00
Piatok         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00


