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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Novostavba RD
Stavebník:
Miesto stavby: Krahulčia ul.
Parcela č.: 18347/3; KN C, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 17.12.2018
PD zo dňa: pre stavebné povolenie 05/2018 (Ing. arch. N. Šmondrk,), upravená dokumentácia dodaná

04.02.2019

Predmetom projektu pre stavebné povolenie novostavba rodinného domu na pozemku s parc. č. 18347/3; KN C,
k. ú. Vinohrady. Objekt je navrhnutý ako jednoduchý kváder so sedlovou strechou, orientovaný uhlopriečne vzhľadom
na svahovitý pozemok.

Keďže je dom do  terénu zapustený takmer o celé podlažie, z južnej strany (vjazd na pozemok) sa javí ako jed-
nopodlažný. Okolo domu na jeho južnej strane z úrovne vjazdu na pozemok (2. NP) prebieha rampa pre peších, klesa-
júca popri juhovýchodnej hranici pozemku k dolnému - obytnému podlažiu (1. NP) a rámcuje tak záhradu na jeho
úrovni. V rodinnom dome bude jedna bytová jednotka.

Podľa projektovej dokumentácie je plocha pozemku je 675 m2, zastavaná plocha 149 m2, spevnené plochy
95 m2 a zeleň na rastlom teréne 431 m2. Parkovanie bude zabezpečené na pozemku investorky, dve miesta v garáži na
vrchnom - vstupnom podlaží, ďalšie na spevnenej ploche pred dvojgarážou.

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

z hľadiska urbanisticko - architektonicko - stavebného riešenia:
dodržať príslušné ustanovenia STN 73 4301/Z1 Budovy pre bývanie,
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dodržať vzájomné odstupy a vzdialenosti v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z. z. všeobecných technických požiadav-

kách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,

z hľadiska ochrany životného prostredia:
pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich

maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením,
nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je nutné v rámci konania na stavebnom úrade predložiť vyjadrenie

príslušného dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy,
v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov, je nutné požiadať príslušný orgán

ochrany ovzdušia o súhlas s umiestnením zdroja znečisťovania ovzdušia,
v ďalšom konaní bude v zmysle zákona č. 326/2005 Z. Z. (zákon o lesoch) potrebné predložiť vyjadrenie Po-

zemkového a lesného odboru Okresného úradu Bratislava k výstavbe v ochrannom pásme lesa

z hľadiska dopravného riešenia:
s  investičným zámerom je možné uvažovať až po vybudovaní prístupovej komunikácie
v zmysle STN 73 6110/Z2 zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest na pozemku investora,
stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených

plôch na verejnú komunikáciu,

z hľadiska technickej infraštruktúry:
dodržať požiadavky vlastníkov, resp. správcov dotknutých inžinierskych sietí,

Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov:
dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

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

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
1x zákres do katastrálnej mapy, M 1:500
1x situácia

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


