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

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

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: podatelna@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

Vážený pán
Peter K.

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
- / 19.12.2017 11728/4075/2018/ZP/KADZ Ing. arch. Zuzana Kadášová

/ 0249253378 /zuzana.kadasova@banm.sk
03.04.2018

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Rekonštrukcia domu Čajakova
Stavebník: JUDr. Katrína B.
Miesto stavby: Čajakova 34
Parcela č.: 11955; reg. “C“ KN, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 19.12.2017
PD zo dňa:  11/2017, projektová dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné konanie, zhotoviteľ: KFA

architecture and Design spol. s.r.o., Karpatská 11, 811 05 Bratislava

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je zámer rekonštrukcie a prestavby existujúceho rodinného domu
na pozemku s par. č. 11955; reg. “C“ KN, k. ú. Nové Mesto, s celkovou výmerou 180,00 m2 a zastavanou plochou 116,50 m2,
udávanými v projektovej dokumentácii.

Na základe predložených podkladov konštatujeme, že okrem rekonštrukcie a prestavby sa jedná aj o nadstavbu
existujúceho rodinného domu s jedným podzemným, dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím a jednou bytovou
jednotkou za účelom navýšenia obytnej plochy.

Navrhovaný rodinný dom má jedno podzemné, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie. V rodinnom dome je
navrhnutá jedna bytová jednotka.

Vstup a vjazd na pozemok z komunikácie Čajakova zostáva nezmenený, rovnako aj parkovanie, t.j. 2 parkovacie
stojiská umiestnené na vonkajších spevnených plochách na pozemku investora.

Na základe predložených podkladov a ich odborného posúdenia konštatujeme, že predložený zámer stavby v danej
lokalite nie  je  v súlade 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, z nasledujúcich dôvodov:
- v zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, je pozemok s par. č.

11955; reg. “C“ KN, k. ú. Nové Mesto, súčasťou stabilizovaného územia určeného ako občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu s kódom funkcie 201

- v zmysle § 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), je rodinný dom
budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri
byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie

- merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho
územia, ktoré je nevyhnutné akceptovať, chrániť a rozvíjať

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 informatívna kópia z kat. mapy
 Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý
Starosta mestskej časti
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