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

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
27.02.2019 14146/6479/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
03.04.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rodinný dom RBR1
Stavebník:
Miesto stavby: Dvanásta ul., Bratislava III
Parcela č.: 18247/8, 18247/12; reg. “C“ KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 27.02.2019
PD zo dňa: 11/2018, PD pre stavebné povolenie (atelier MOLNÁR - PERÁČEK s. r. o.)

Predmetom predloženého zámeru je podľa projektovej dokumentácie výstavba rodinného domu s jednou byto-
vou jednotkou (5 obytných miestností) na pozemkoch s par. č. 18247/8, 18247/12; C-KN, k. ú. Vinohrady. Navrhova-
ný dvojpodlažný rodinný dom s plochou strechou pôdorysného tvaru nepravidelného štvoruholníka bude mať rozmery
v najširších častiach cca 24,2 m x 18,5 m. V tomto rozsahu je iba 1. NP, 2. ustúpené NP má maximálne rozmery 8,6
m x 13,8 m vrátane strešnej terasy. Prakticky rovnako veľké ako 2. NP je aj pod ním situované 1. PP (vrátane terasy).

Architektonické riešenie je determinované tvarom a orientáciou parcely s dôrazom na vytvorenie súkromného
priestoru prepojením obytnej časti domu so záhradou. Z hľadiska architektonickej kompozície prevládajú jednoduché
formy. Exteriér domu je s ohľadom na hmotové riešenie materiálovo diferencovaný.

Dispozícia je rozvrhnutá do 3 podlaží. Na vstupnom podlaží (1. NP) sa nachádza vstupná hala, hygienické
a šatníkové zázemie, dvojgaráž, otvorený obytný priestor s kuchyňou a jedálňou a tiež trakt rodičovskej spálne. Obyt-
né priestory prvého nadzemného podlažia ústia do krytej terasy. Prvé podzemné podlažie obsahuje technické zázemie
a skladovacie priestory doplnené o multifunkčnú miestnosť so saunou, z ktorej je prístupná terasa na úrovni tohto po-
dlažia. Na druhom nadzemné podlaží sú situované dve detské izby, kúpeľňa a šatník. Z izieb je výstup na krytú streš-
nú terasu. Veľká časť strechy nad 1. NP je riešená ako extenzívna zelená strecha.

Novostavba bude dopravne napojená na existujúci uličný systém (Dvanásta ul.). Predpolie domu je tvorené
oplotením s bránou, nikou na smetné nádoby a spevnenou pojazdnou plochou. Parkovanie osobných automobilov bu-
de zabezpečené na pozemku investora - dve PM v garáži, ďalšie 2 PM na spevnenej ploche pred ňou.

Záhrada bude riešená ako zatrávnená zelená plocha s okrasnými drevinami, v maximálnej miere rešpektujúca
existujúce výškové pomery a oplotenia. Vzhľadom na svahovitý charakter bude pozemok lemovaný rôznymi oplote-
niami vo forme oporných múrov. Existujúce oplotenie na severovýchodnej strane za zachová, pri spevnenej ploche
pre parkovanie sa na riešenej parcele zdvojí novým oporným múrom. Existujúci oporný múr na juhozápadnej strane
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sa zachová. Nové bude uličné oplotenie a oplotenie zo severozápadnej strany, ktoré bude mať čiastočne formu opor-
ného múru.

V zmysle Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady v znení neskorších zmien a doplnkov sú pozemky
s parc. č. 18247/8 a 18247/12, reg. “C“ KN, k. ú. Vinohrady súčasťou územia určeného ako plochy s funkciou býva-
nia v rodinných domoch s maximálnou výškou zástavby 1 nadzemné podlažie + podkrovie alebo ustúpené po-
dlažie, s koeficientom zastavanej plochy 0,3 pre pozemok s parc. č. 18247/8 a 0,4 pre pozemok s parc. č. 18247/12.
Stavebná čiara je určená vo vzdialenosti min. 3 m od komunikácie Dvanásta ul., hranica možnej zástavby 3 m od hra-
nice pozemkov.

Bilancia plôch
(podľa PD)

plocha
(m2) (%)

plocha pozemku 18247/8 582
plocha pozemku 18247/12 479
zastavaná plocha (pozemok 18247/8) 184
zastavaná plocha (pozemok 18247/12) 135
spevnené plochy (pozemok 18247/8) 46
spevnené plochy (pozemok 18247/12) 0
voľná zeleň (pozemok 18247/8) 324
voľná zeleň (pozemok 18247/12) 351
plocha pozemkov spolu 1061 100 %
zastavaná plocha celkom (vrátane spevne-
ných plôch, bez zatrávňovacej dlažby) 365 34 %
voľná zeleň spolu 675 64 %

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu zámeru v danej lokalite s Územným plánom zó-
ny Koliba – Kamenné sady schváleným miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Nové Mesto dňa 23. 5. 1995 v znení
neskorších zmien a doplnkov starosta ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mes-
to žiada dodržanie nasledujúcich podmienok:

Z hľadiska urbanisticko – architektonického:
· Dodržať príslušné ustanovenia STN 73 4301/Z1 Budovy pre bývanie a vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa usta-

novujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požia-
davkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Z hľadiska ochrany životného prostredia:
· Pri stavebných prácach rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu

ochranu pred mechanickým poškodením.
· Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015. Z. z. o odpadoch v znení neskor-

ších predpisov.

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

ní neskorších predpisov.
· Zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku. Potrebný počet parkovacích miest určiť podľa STN 73 6110/Z2.
· Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevne-

ných plôch na verejnú komunikáciu.

Z hľadiska technickej infraštruktúry:
· Dodržať požiadavky vlastníkov resp. správcov dotknutých inžinierskych sietí.

Z hľadiska majetkovo -právnych vzťahov:
· Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.
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Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné stano-
viská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov. Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu
vydania.

Prílohy
situácia M 1:200
koordinačná situácia M 1:200

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


