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

ALFARES, s.r.o.
     Jedľová 36
     900 25 Chorvátsky Grob

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Administratívne priestory na zdravotnícke zariadenie – zmena účelu využitia stavby
Stavebník: ALFARES, s.r.o., Jedľová č. 36, Chorvátsky Grob
Miesto stavby: POLUS Tower I, Vajnorská č. 100/A, 13. NP
Parcela registra C č.: 15123/139, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 12.03.2018

Zámer rieši zmenu účelu využitia nebytových priestorov o ploche 110,14 m2 na 13. NP administratívnej budovy,
pôvodne slúžiacim na administratívne účely, na prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia a poskytovania
zdravotníckej starostlivosti v odbore estetická medicína bez realizácie stavebných úprav. Parkovanie bude zabezpečené
prenájmom 4 parkovacích miest vo výhradnej parkovacej zóne v podzemnej garáži objektu Polus City Center.

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

       -      dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
               a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení,

- zabezpečiť záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto so sídlom
v Bratislave,

       -      dodržiavať opodstatnené požiadavky vlastníkov 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
 9527/4214/2018/ZP/ZBOZ   Ing. Zbončáková / 0249253361/ zuzana.zboncakova@banm.sk       14.03.2018

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

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: banm@banm.sk                www.banm.sk

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


