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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : Jednoduché ubytovacie zariadenie pre cestovný ruch
Navrhovateľ :       BMG s.r.o., Osadná 2, Bratislava
Zastúpený : Advokátska kancelária JUDr. Hrivňáková & partners, s.r.o. Májkova 3, Bratislava
Miesto stavby : Račianska 69/B,  Bratislava
Parcela č. : register „C“ KN parc.č. 11765/3, k.ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa : 21. 07. 2017, doručená  26. 07. 2017, doplnená a upravená 19. 12. 2017
PD : 09/2017

             Zámer rieši dodatočnú zmenu účelu užívania nebytových priestorov – troch ateliérov č.
11-021, 11-022, 11-023 na 2. nadzemnom podlaží bytového domu na Račianskej 69/B, spojenú
so stavebnými úpravami, na jednoduché  ubytovacie zariadenie. V ubytovacom zariadení je
navrhnutých 6 izieb, z toho  – 3 jednolôžkové izby, 1 dvojlôžková izba, 1 trojlôžková izba, 1
sedemlôžková izba, zázemie personálu, technická miestnosť, 3xWC, umyváreň, sklady, s plochou
miestností spolu  240,35m2, podľa legendy v pôdoryse Protipožiarna bezpečnosť. Vstup do bytového
domu, ktorý má 3 podzemné podlažia a 25 nadzemných podlaží, je na 1. nadzemnom podlaží.

             Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto oznamuje:

             Užívanie predmetnej stavby bytového domu bolo povolené rozhodnutím mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto, zn.: UKaSP-2009/1736-ABA-KR zo dňa 22.06.2010, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 13.08.2010. Plocha  predmetných troch ateliérov na 2. NP je podľa cit. rozhodnutia
199,60m2. Pôdorys navrhovaného stavu priestorov s  plochou 240,35m2 nie je v súlade
s cit. kolaudačným rozhodnutím, ani so súhlasom vlastníka priestorov, ktorý uvádza  plochu
226,25m2.
           Vami navrhované zariadenie nespĺňa podmienky  vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR
č.259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v nadväznosti na vyhlášku
č.277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní
do kategórií a tried.
              Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Račianskej 69/B na
mimoriadnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 24.7.2017, hlasovaním prejavili nesúhlas s prevádzkou
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Hostela v bytovom dome. Podľa vyjadrenia správcu BYTY, spol. s r.o. Janotova 14-16, Bratislava,
list zn.: 30/1116/2017/AP zo dňa 27.10.2017, vlastníci bytov a nebytových priestorov a podieloví
spoluvlastníci spoločných častí a zariadení bytového domu nesúhlasia so zmenou účelu užívania
nebytových priestorov na 2. nadzemnom podlaží na ubytovacie zariadenie a taktiež nesúhlasia
s  užívaním spoločných častí a spoločných zariadení domu na tento účel.
              Zároveň oznamuje, že navrhovaný zámer nie je prislúchajúcim nevyhnutným zariadením
v území slúžiacom pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch.
              Na základe uvedeného nemožno súhlasiť s predloženým investičným zámerom.

             Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Na vedomie
Odd. územného konania a stavebného poriadku MÚ BNM, MČ BNM

Mgr. Rudolf  Kusý

starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


