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Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: RD Ľudové námestie
Stavebník:
Miesto stavby: Letná, Novinárska
Parcela č.: 22632/1; 22632/2; 22632/3; reg. “C“ KN, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 05.03.2018
PD zo dňa:  10/2017 – autori: LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., Smetanova 13,

811 03 Bratislava

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer prestavby a dostavby existujúceho rodinného domu so zastavanou
plochou 79,55 m2 a plochou zelene 203,54 m2, nachádzajúceho sa na pozemkoch s parc. č. 22632/1; 22632/2; 22632/3; reg.
“C“ KN, k. ú. Nové Mesto, s celkovou výmerou 314,00 m2, udávanou v projektovej dokumentácii.

Navrhovaná prestavba a dostavba zahŕňa stavebné práce realizované za účelom celkovej zmeny dispozičného
a prevádzkového riešenia, rekonštrukcie obvodového plášťa vrátane výmeny výplne okenných otvorov, rekonštrukcie strešnej
konštrukcie a výmeny strašného plášťa, dostavby garáže a zádveria s hlavným vstupom a prestrešenia terasy pergolou.

Podlažnosť rodinného domu sa nemení, zostáva jedno podzemné a dve nadzemné podlažia + podkrovie zastrešené
šikmou strechou a taktiež je zachovaná 1 bytová jednotka. Celková zastavaná plocha rodinného domu po prestavbe
a dostavbe bude 100,08 m2 a celková plocha zelene bude 134,03 m2.

Vstup a vjazd na pozemok sú riešené z priľahlých komunikácií Letná a Novinárska. Parkovanie bude zabezpečené
v dostavanej garáži s počtom 1 parkovacie miesto a na spevnených plochách na pozemku stavebníka s počtom 2 parkovacie
miesta.

Na základe predložených podkladov, ich odborného posúdenia a súladu zámeru  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.
Dodržať požiadavky Mestského ústavu ochrany pamiatok v zmysle odborného stanoviska so značkou SR-06,

vydaného dňa 30.01.2018.
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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 je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015. Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov.

V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je nutné v rámci konania na stavebnom úrade predložiť vyjadrenie
príslušného dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy.

V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov, je nutné požiadať príslušný orgán
ochrany ovzdušia o súhlas s umiestnením zdroja znečisťovania ovzdušia.

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.
Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery pri výjazde z pozemku a z garáže alebo stanoviť podmienky na ich

zabezpečenie v zmysle STN 73 6056 a STN 73 6057 a STN 73 6102.
Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených

plôch na verejnú komunikáciu.
O zriadení, úprave alebo odstránení vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť musí rozhodnúť podľa

§3b (ods.1,3,4) zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení alebo sa vyjadrí v stanovisku pre potreby územného konania príslušný
cestný správny orgán – na miestnu komunikáciu I. a II. triedy – Hlavné mesto SR Bratislava a na miestnu komunikáciu III.
a IV. triedy – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

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 katastrálne mapy
1 x celková situácia stavby
1 x kópia stanoviska MÚOP

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


