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Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : Zmena účelu užívania nebytového priestoru č. 12-4-08 na byt
Navrhovateľ :
Miesto stavby :  Stromová 9/A,  Bratislava
Parcela č. : register „C“ KN parc.č. 5797/5, 5797/32, 5797/37, k.ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa : 14. 06. 2018, doručená 18. 06. 2018

             Zámer rieši zmenu účelu užívania jestvujúceho nebytového priestoru č. 12-4-08 s  plochou
43,38 m2 na 4. p. bytového domu   na 2 izbový byt – bez stavebných úprav.

             Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto a  na základe posúdenia súladu navrhovaného zámeru s Územným
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007
v znení zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok :

- z hľadiska stavebného riešenia :
V zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy je predmetné územie určené na

občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu. Podiel funkcie bývania nesmie
prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Z pôvodnej
projektovej dokumentácie Adaptácia administratívneho objektu na byty, Stromová 9 z 03/2013,
generálny projektant Ing. arch. Matúš Janota, autorizovaný architekt, ktorá bola na Miestnom úrade
Bratislava – Nové Mesto zaregistrovaná 15.04.2013 vyplýva, že z obidvoch budov – administratívna
budova na Stromovej 9/B a obytná budova na Stromovej 9/A bola povolená zmena funkčného
využitia v rozsahu 4363m2 čo je 23,8% z možných 30%. Z uvedeného vyplýva, že k dispozícii zostalo
ešte 1134,60m2 možných na zmenu pre bývanie, čo predstavovalo 6,2%. K dnešnému dňu bolo
z plochy 1134,60m2 zmenených na bývanie spolu 146,87m2  - 4 byty, ku ktorým bolo vydané
súhlasné stanovisko k investičnému zámeru.

             Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza
stanoviská, záväzné stanoviská, vyjadrenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.
             Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Na vedomie
Odd. územného konania a stavebného poriadku MÚ BNM

                                                                                                               Mgr. Rudolf  Kusý
                                                                                                            starosta  mestskej časti
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