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Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: RD Tehelná - zmena dokončenej stavby
Stavebník:
Miesto stavby: Tehelná ul.
Parcela č.: 11579/1, 11579/2
Žiadosť zo dňa: 13.08.2018
PD - dátum: RD Tehelná - investičný zámer, 06/2018, ECKHARDT, s.r.o., Ing. arch. Martin Eckhardt, a. a.

Predmetom predloženej dokumentácie je rekonštrukcia a nadstavba rodinného domu na pozemkoch s parc. č.
11579/1 a 11579/2, reg. C KN, k. ú. Nové Mesto s výmerou pozemkov 258 m2. Návrh dopĺňa pôvodne prízemný ob-
jekt so šikmou strechou druhým nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Zachováva obvodové steny prvého nad-
zemného podlažia s charakteristickou výzdobou a svojím riešením, ktoré rešpektuje okolitú zástavbu, sa nekonfliktne
začleňuje do prostredia.

Zastavaná plocha bude z pôvodných 156,8 m2 zredukovaná na 151,7 m2, spevnené plochy budú taktiež zmenšené
z pôvodných 69,9 m2 na 59,2 m2 v prospech zelene, ktorej rozloha vzrastie z 31,6 m2 na 47,1 m2.

Zostane zachované dopravné napojenie na Tehelnú ulicu i počet parkovacích miest (3 PM), čo pre rodinný dom
s 1 bytovou jednotkou vyhovuje.

Objekt bude mať jedno podzemné (PP) a dve nadzemné pdlažia (NP) s podkrovím. Pôvodný suterén s podlažnou
plochou 82,2 m2 bude sprístupnený novým vonkajším schodiskom. Na 1. NP s podlažnou plochou 116,3 m2 je situo-
vaný vstup , šatník s kúpeľňou, kuchyňa, jedáleň a obývacia izba. Na 2. NP s podlažnou plochou 101,4 m2 sú umiest-
nené 4 izby, každá s vlastnou kúpeľňou. Ďalšie 3 izby sa nachádzajú v podkroví spolu s 2 kúpeľňami a šatníkom.

Na základe predložených podkladov, ich  posúdenia a súladu zámeru v danej lokalite s Územným plánom zóny
Tehelná z r. 2003 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 zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších

predpisov; vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohy-
bu a orientácie; príslušné technické normy.

A nie nevkusné obrovské haciendy.



(/fax
02 / 49 253 512
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

- 2 -

Z hľadiska ochrany životného prostredia:
Nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky objektu je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
Uplatniť opatrenia na redukciu dôsledkov klimatickej zmeny klímy, napr. vodozádržné opatrenia (minimalizácia

nepriepustných plôch, dažďové záhrady, vsakovanie dažďovej vody na pozemku) a opatrenia na zmiernenie efektu te-
pelných ostrovov (výsadba vysokej zelene, použitie prvkov s vyššou odrazivosťou slnečného žiarenia a pod.).

Z hľadiska dopravného vybavenia:
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v znení

neskorších predpisov.

Z hľadiska technickej infraštruktúry:
Zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov.

Z hľadiska majetkoprávnych vzťahov:
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, záväzné stano-
viská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

S pozdravom

Prílohy
1x situácia

Na vedomie
MČ BNM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto


