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

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Prístavba a prestavba rodinného domu a stavba záhradného altánku – dodatočné stavebné
povolenie

Stavebníci:
Miesto stavby: Považská č. 31
Parcely registra C č.: 22684/1 - 3, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 14.03.2018, doplnená 16.04.2018
PD zo dňa: 07/2017

Zámer rieši prístavbu a prestavbu existujúceho podpivničeného 2-podlažného rodinného domu a obytným podkrovím
so sedlovou strechou, ktoré predstavujú vybudovanie dvoch jednopodlažných prístavieb s plochými strechami – jednej od
ulice, ktorá slúži ako sklad a zádverie rodinného domu o pôdorysných rozmeroch 5,0 x 2,7 m, druhej smerom do záhrady,
ktorá slúži ako jedáleň o rozmeroch 4,9 x 3,5 m a altánku so skladom lichobežníkového pôdorysu o ploche 10,5 m2, ďalej
vybudovanie 3. NP, novej strešnej konštrukcie s dvomi vikiermi, schodiska, odstránenie nenosných priečok a pod.
v existujúcej stavbe rodinného domu. Parkovanie je zabezpečené jedným parkovacím stojiskom na pozemku stavebníkov.

 Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia  špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto konštatujeme, že :
- Zrealizovanou prestavbou vznikla stavba, ktorá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá charakter rodinného domu /§ 43b ods.3/, keďže podkrovie nespĺňa
kritériá v súlade s STN 73 4301, a je považované za 3. NP.
- V zmysle odborného stanoviska Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave /MÚOP/ zn.: SR-102 zo dňa 05.04.2018 sú
hmotovo-priestorové zmeny a zásahy do výrazu fasád v rozpore s princípom radovej zástavby a s jednoduchým plošným
stvárnením fasád tejto lokality.
- V zmysle STN 73 6110/Z2 je potrebné zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku; projektová dokumentácia preukazuje
umiestnenie 1 parkovacieho miesta, avšak požadované sú 3 parkovacie miesta.

Nakoľko nie je v komunálnom záujme dodatočne povoľovať stavby v rozpore s charakterom pôvodnej zástavby
„Ľudová štvrť“, ktorá bola Miestnym zastupiteľstvom Bratislava – Nové Mesto zaradená do Evidencie pamätihodností dňa
16.12.208, odporúčame odstrániť rušivé prvky stavby a realizáciu stavby dokončiť v súlade s princípmi ochrany
pamätihodnosti v zmysle vyššie uvedeného stanoviska MÚOP.

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, vyjadrenia,
povolenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Príloha
Odborné stanovisko MÚOP zo dňa 05.04.2018
Na vedomie
odd. ÚKaSP

 Mgr. Rudolf  K u s ý
                                      starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00
Piatok         8 - 12,00
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