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Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Rekonštrukcia rodinného domu
Stavebník: Ing. Stanislav Žiaran, Na Zlatej nohe 9, 831 01 Bratislava
Miesto stavby: Suchá ul. 16
Parcela č.: 6647/42, 6647/11, 6647/28, KN C, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 25.01.2017, doplnené 05.06.2017, 23.06.2017
PD zo dňa: 01/2017 – architektonická štúdia (zodpovedný projektant Ing. arch. Branislav Moravík, mfm

architects, s.r.o., Sekurisova 5, 841 02 Bratislava)

Zámer rieši rekonštrukciu existujúceho rodinného domu s najväčšími pôdorysnými rozmermi 23,1 m x 12,75 m
a objektu garáže s pôdorysnými rozmermi 6,8 m x 5,6 m. Existujúci rodinný dom má 2 podzemné podlažia a 2
nadzemné podlažia. Prestrešený je sedlovou strechou. Rekonštrukcia zahŕňa stavebné a dispozičné zmeny na
jednotlivých podlažiach, zateplenie obvodových konštrukcií, výmenu okien a dverí, zväčšenie balkónov, výmenu
pôvodnej strešnej konštrukcie za novú, zmenu hlavného vstupu, zmenu využitia priestoru s bazénom na obytnú
funkciu, výmenu strešnej konštrukcie nad týmto priestorom z pultovej na plochú a dobudovanie a prestavbu
exteriérových schodísk. V rámci rekonštrukcie rodinného domu bude rekonštruovaný aj samostatný objekt garáže.
Rekonštrukcia garáže zahŕňa stavebné a dispozičné zmeny, zateplenie obvodových konštrukcií, výmenu okien a dverí,
vymenená aj strecha garáže z plochej na nízku sedlovú.

Zastavaná plocha, podlažnosť objektov rodinného domu a garáže ako aj počet bytových jednotiek (2 b.j.)
zostávajú bez zmien.

Vstup a vjazd na pozemok sú z priľahlej komunikácie Suchá. Parkovanie bude zabezpečené na pozemku
stavebníka v garáži s 2 parkovacími miestami a na spevnenej ploche s 3 parkovacími miestami.

Objekt bude napojený na verejné inžinierske siete bude cez existujúce prípojky, ktoré zostanú zachované bez
zmeny. Objekt rodinného domu bude vykurovaný teplovzdušnými vykurovacími a vetracími jednotkami
s rekuperáciou tepla ATREA. V objekte rodinného domu je na 2. N. P. umiestnený krb, ktorý bude mať vybudovaný
nový nerezový sendvičový komín. Pôvodné komíny sa odstránia.

Na základe predložených podkladov a ich posúdenia v danej lokalite s Územným plánom hlavného mesta SR
Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom, v znení neskorších
zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, žiada
dodržanie nasledujúcich podmienok:
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Z hľadiska urbanisticko - architektonicko – stavebného:
S ohľadom na charakter územia a pôvodný objekt rodinného domu, nemáme voči predmetnému zámeru

námietky.

Z hľadiska ochrany životného prostredia:
Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich

maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.
Nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky objektu je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch.

Z hľadiska dopravného vybavenia:
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v znení

neskorších predpisov.
Zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku v zmysle STN 73 6110 / Z2.
Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených

plôch na verejnú komunikáciu.
Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery alebo stanoviť podmienky na ich zabezpečenie v zmysle STN 73 6056

a STN 73 6057.

Z hľadiska technickej infraštruktúry:
Zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov.

Z hľadiska majetkoprávnych vzťahov:
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, záväzné
stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

S pozdravom

Prílohy
1 x Situácia

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


