
      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
Ing. arch. Ladislav S.

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Zmena účelu užívania časti stavby – administratíva na jazykovú školu
Stavebník: Tehelné, a. s., Sasinkova č. 5, Bratislava
Miesto stavby: Kalinčiakova č. 31
Parcela registra „C“ č.: 11281/5, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 17.01.2018

Zámer rieši zmenu účelu užívania nebytového priestoru o výmere 698,30 m2, slúžiaceho na administratívne účely na
1. PP v existujúcej štvorpodlažnej stavbe na jazykovú školu, spojenú so stavebnými úpravami a dispozičnými zmenami,
vrátane vytvorenia nového hlavného vstupu, rekonštrukcie pôvodného schodiska a funkčného prepojenia obidvoch krídiel
objektu. Riešené priestory budú napojené na existujúce funkčné rozvody inžinierskych sietí. Znížené nároky na statickú
dopravu budú zabezpečené existujúcimi parkovacími státiami, pôvodne určenými pre administratívne priestory.

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 :

- dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
- dodržiavať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení,
- zabezpečiť stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská
   č. 8, Bratislava,
- 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.
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Mgr. Rudolf  K u s ý
                                      starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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