
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

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
- / 26.04.2018 17108/5940/2018/ZP/MRAZ Ing. arch. Zdenka Mrázová

/0249253335/ zdenka.mrazova@banm.sk
10.05.2018

Vec
Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru - odpoveď

Názov stavby: Rodinný dom, Jeséniova
Miesto stavby: Jeséniova ul.
Parcela č.: 4970/1, reg. KN C, k. ú. Vinohrady
Územný obvod: UO 34 Koliba
Územný celok: E2
Žiadosť zo dňa: 26.04.2018

Dňa 26.04.2018 bola na Miestny úrad Bratislava–Nové Mesto doručená Vaša žiadosť o stanovisko k investičnému
zámeru „Rodinný dom Jeséniova – zmena stavby pred dokončením“ na Jeséniovej ulici, par. č. 4970/1, reg. KN C, k.
ú. Vinohrady. Žiadosť sa týka preskúmania koeficientu zastavanosti uvedenej stavby.

Výmera stavebného pozemku je 605,0 m². Zastavaná plocha 239,0 m². Zastavaná plocha 1.N.P je cca 130 m²,
výmera spevnených plôch je 60,6 m².

Novostavba rodinného domu je situovaná v severovýchodnej časti pozemku. Hmotovo-priestorové riešenie stavby
vychádza zo svahovitej povahy pozemku. Objekt pozostáva z jedného podzemného podlažia a dvoch nadzemných
podlaží. Vstup do objektu sa nachádza na 1.PP zo severovýchodnej strany pozemku. Zeleň sa na pozemku nachádza aj
v podobe vegetačných striech.

V  zmysle  §  7  Územného  plánu  zóny  Koliba  –  Stráže  je  pre  daný  pozemok  určený  maximálny  koeficient
zastavanej plochy 0,4, pričom maximálny koeficient zastavanej plochy je daný pomerom zastavaných častí pozemku
k jeho celkovej ploche a je stanovený pre každý navrhovaný stavebný pozemok vo výkrese č. 2a územného plánu
a v priesvitkách č. 2a-Z1, 2a-Z2.

Objekt rodinného domu je osadený v súlade s funkčnou a priestorovou reguláciou definovanou v záväznej časti
Územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení zmien a doplnkov (viď príloha: Schéma z Funkčnej a priestorovej
regulácie ÚPZ Koliba Stráže).

Pri posudzovaní limitov využitia územia sa zohľadňuje tvár miesta, geomorfologické danosti lokality, osadenie
objektu na pozemku v horizontálnej aj vertikálnej polohe. Do koeficientu zastavanej plochy sa započítavajú nadzemné
časti objektu, t. j. prvé nadzemné podlažie (130 m²) a spevnené plochy (60,6 m²). Spolu zastavaná plocha na úrovni
1 NP. je 190,6 m². Koeficient zastavanej plochy pre daný pozemok je v limite určenom Územným plánom zóny
Koliba – Stráže v znení zmien a doplnkov.

Zo severozápadnej strany sa nad terénom prejavuje posledné, t. j. 2 NP s odstupom od priľahlého pozemku
3 metre. K pozemku žiadateľa stanoviska k investičnému zámeru sa na fasáde „Rodinného domu – Jeséniova“
nenachádzajú okná do obytných miestností. Odstupy stavby spĺňajú požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 532/2002
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Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Pozemok s parc. č. 4970/1, k. ú. Vinohrady sa nachádza v dotyku s ÚPN Z Podhorský pás (viď príloha: Schéma
Funkčnej a priestorovej regulácie zóny – ÚPZ Podhorský pás).

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
1x Schéma z Funkčnej a priestorovej regulácie ÚPZ Koliba Stráže
1x Schéma Funkčnej a priestorovej regulácie zóny – ÚPZ Podhorský pás
1x Situácia

Na vedomie
MČ BNM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


