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

Váž. pán
           Daniel F.

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Zmena účelu užívania stavby – nebytový priestor na bytový
Stavebník: Daniel F.
Miesto stavby: Športová č. 7 – bytový dom,  6. nadzemné podlažie, nebytový priestor č. 12 - 902
Parcela registra „C“ č.: 11300/3, 11299/2 /garáž/, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 22.11.2017

Zámer rieši zmenu účelu užívania nebytového - kancelárskeho priestoru o ploche 44,6 m2 v existujúcom
šesťpodlažnom bytovom dome na 2-izbový podkrovný byt s kuchyňou, chodbou, spálňou a kúpeľňou bez realizácie
stavebných úprav. Parkovanie je zabezpečené v garáži v bezprostrednej blízkosti.

Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia  špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto žiada dodržanie
nasledujúcich podmienok :

-  Dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 103/2015 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-  zabezpečiť záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto so sídlom v Bratislave,
-  doplniť súhlas správcu, resp. spoluvlastníkov predmetnej nehnuteľnosti,
-  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

Naša značka Vybavuje/(/@     Bratislava
   41092/11295/2017/ZP/ZBOZ   Ing. Zbončáková / 0249253361/ zuzana.zboncakova@banm.sk 11.12.2017

(/fax
02 / 49 253 111
02 / 45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: podateľňa@banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007
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Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00
Piatok         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00


