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Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Nadstavba rodinného domu
Stavebník: Ing. Peter F., Bratislava
Miesto stavby: Hlavná 2077/33
Parcela č.: 7046/2; 7046/3; 7046/4; reg. “C“ KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 17.05.2017
PD zo dňa:  05/2017

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer nadstavby existujúceho rodinného domu, s jedným podzemným
a jedným nadzemným podlažím zastrešeným šikmou strechou, na pozemkoch s par. č. 7046/2; 7046/3; 7046/4; reg. “C“ KN,
k. ú. Vinohrady, s celkovou výmerou pozemkov 800,00 m2 a zastavanou plochou 188,00 m2 udávanými v projektovej
dokumentácii.

Navrhovaná nadstavba existujúceho rodinného domu zahŕňa stavebné práce za účelom navýšenia celkovej
podlažnej plochy a zobytnenia podkrovného priestoru, bez zmeny vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby.

Rodinný dom bude mať po dokončení stavebných prác jedno podzemné a dve nadzemné podlažia zastrešené
šikmou strechou.

Existujúci vstup a vjazd na pozemok z priľahlej komunikácie Hlavná zostáva nezmenený. Parkovanie bude
zabezpečené na pozemku stavebníka.

Na základe predložených podkladov, ich odborného posúdenia a súladu zámeru nadstavby 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:

Z hľadiska urbanisticko - architektonicko - stavebného riešenia:
Dodržať príslušné ustanovenia STN 73 4301/Z1 Budovy pre bývanie.

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.
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Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015. Z. z. o odpadoch v znení neskorších

predpisov.

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. Potrebný počet parkovacích miest určiť podľa STN 73 6110/Z2.
Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených

plôch na verejnú komunikáciu.

Z hľadiska technickej infraštruktúry:
Dodržať požiadavky vlastníkov, resp. správcov dotknutých inžinierskych sietí.

Z hľadiska majetkovoprávnych 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 kópia z katastrálnej mapy
1 x situácia

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


