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Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Rekreačný dom
Stavebníčka:
Miesto stavby: Račianska ulica
Parcela registra C č.: 13324/6, k. ú. Nové Mesto
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PD zo dňa: 04/2017

Zámer rieši umiestnenie stavby na individuálnu rekreáciu s celoročným užívaním o základných pôdorysných
rozmeroch 5,3 x 12,25 m, s udanou zastavanou plochou 64,92 m2, s dvomi nadzemnými podlažiami s plochou strechou
a  terasou  na  2.  NP.  Ďalej  rieši vybudovanie 2 vonkajších parkovacích stojísk a ostatných spevnených plôch, vybudovanie
kanalizačnej, vodovodnej a elektro prípojky.

Posúdenie investičného zámeru vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislava, schváleného
uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007 v znení neskorších zmien a doplnkov :
Pre územie, ktorého súčasťou je záujmový pozemok, stanovuje funkčné využitie územia: ostatná ochranná a izolačná zeleň
(kód 1130), stabilizované územie, v zmysle ktorého je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä okrem iného
stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov, produktovodov. Pozemok parc. č. 13324/6, k. ú.
Nové Mesto je dotknutý navrhovanou zbernou komunikáciou FT B1 – preložkou štátnej cesty, definovanej ako
verejnoprospešná stavba s označením D 13.

Pozemok je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v tomto území
predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa
zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä
charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné akceptovať, chrániť a rozvíjať. Prvoradým je
zvýšenie kvality prostredia, nielen kvality zástavby, ale aj prevádzkovej kvality. Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej
štruktúre mesta je potrebné vo vnútornom meste, kde sa vyskytujú stabilizované územia so zástavbou mestského typu,
komplexy zástavby, areály a územia izolovanej zástavby, najmä bytové domy sídliskového typu a enklávy rodinných domov,
v dotváraní území rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov existujúcej zástavby.

Investičný zámer „Rekreačný dom“, situovaný na hranici pozemku v dotyku s obratiskom električkovej trate,
nehodnotíme ako súlad s územným plánom mesta. Územie ochrannej a izolačnej zelene je dotknuté nielen existujúcou
električkovou traťou, ale aj navrhovaným dopravným koridorom, ktorého trasovanie a šírkové usporiadanie je potrebné
preveriť na príslušnom oddelení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

Architektonicko-stavebné riešenie nezodpovedá charakteru dočasnej stavby.
Vzhľadom na uvedené konštatujeme, že navrhovaný investičný zámer nespĺňa regulácie v zmysle definície, a teda

nie je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava, schváleným uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007
v znení neskorších zmien a doplnkov
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Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

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


