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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : APARTMÁNOVÝ DOM GINO HOUSE
Stavebník :              EUROCOM & Co, s.r.o., Pribinova 18, Bratislava
Zastúpený : A4a, s.r.o.,  Trnavská 40, Bratislava
Miesto stavby :  Nobelova 18,  Bratislava
Parcela č. : register „C“ KN parc.č. 13440/1, 13440/12, 13440/16, 13440/63, 13440/64,
                                 13440/65, 13440/67,13440/68 , k.ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa : 08. 08. 2017, doručená  10. 08. 2017
PD zo dňa : 06/2017

             Zámer rieši prestavbu a nadstavbu dvoch jestvujúcich objektov so štyrmi nadzemnými
podlažiami  na ubytovacie zariadenie - apartmánový dom so spolu 64 apartmánmi. Jestvujúce objekty
označené ako SO 01 a SO 02 sú konštrukčne odlišné, spoločne tvoria pôdorys tvaru T.  Objekty sú
spojené komunikačným traktom, v ktorom sú navrhnuté výťahy. Objekt SO 01 má navrhnutú
nadstavbu 5.NP a je v ňom na 1.NP až 5.NP navrhnutých spolu 35 apartmánov. V jestvujúcom
suteréne sú navrhnuté kobky, pivnice, sklad. Objekt SO 02 má navrhnutú nadstavbu 5.NP a čiastočne
 6.NP a je v ňom na 1.NP až 6.NP navrhnutých spolu 29 apartmánov.  Statická doprava v počte 73
parkovacích miest sa umiestňuje na teréne.
             Na uvedené objekty a  pozemky bolo vydané územné rozhodnutie č.:
1160/2016/UKSP/POBA-UR-2 z 29.04.2016, právoplatné 06.12.2016,  na umiestnenie stavby
„Objekt cestovného ruchu a  administratívy“ vrátane novostavby parkovacej garáže, obslužnej
komunikácie a parkoviska.

             Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto a na základe posúdenia súladu navrhovaného zámeru s Územným
plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007
zo dňa 31.5.2007 v znení zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto oznamuje nasledovné:

V zmysle uvedeného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov
je predmetná stavba súčasťou územia určeného na viacpodlažnú zástavbu obytného územia. Podľa
Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia

   A4a,  s.r.o.
Ing. arch. Štefan  Husenica
Trnavská  40
821 02  Bratislava
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pri ich zaraďovaní do kategórií a tried je apartmánový dom ubytovacie zariadenie, ktoré je
prevádzkované zvyčajne len v sezóne a poskytuje hosťom prechodné ubytovanie najmenej v piatich
apartmánoch alebo štúdiách. Ubytovacie zariadenie na krátkodobé pobyty je v zmysle ust. §-u 43c,
ods.1), písm. a) zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov, nebytová budova.
             Navrhovaná stavba nezabezpečuje komplexnosť a obsluhu obytného územia v súlade
s významom a potrebami územia, v ktorom sa realizuje a pripravuje nová bytová výstavba a 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.

Príloha
1x Situácia

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

Mgr. Rudolf  Kusý

starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


