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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
13.03.2019 20293/6256/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
21.05.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rodinný dom, novostavba
Stavebník:
Miesto stavby: Vidlicová 37, 831 01 Bratislava
Parcela č.: 6226/1, 6226/2, 6227, C-KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 13.03.2019
PD zo dňa: projekt stavby, 2019/03, Ing. arch. Ľuboš Poláček

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer novostavby rodinného domu na pozemkoch s parc. č 6226/1,
6226/2 a 6227, C-KN, k. ú. Vinohrady s celkovou výmerou 523 m2. Výstavbe bude predchádzať asanácia pôvodného ro-
dinného domu i samostatne stojaceho objektu garáže. Vstup a vjazd na pozemok je orientovaný zo severu z komunikácie
Vidlicová ul. Parkovanie bude zabezpečené na pozemku investora, 1 PM na teréne a 2 PM v garáži. Navrhovaný rodin-
ný dom s jednou bytovou jednotkou nepravidelného pôdorysu s najväčšími rozmermi 13,1 m x 17,4 m má jedno pod-
zemné a dve nadzemné podlažia. Celková zastavaná plocha je 216,4 m2, spevnené plochy zaberajú 89,4 m2.

Na 1. NP v úrovni prístupovej komunikácie Vidlicová sú situované vstupné a komunikačné priestory (vstupná hala
so schodiskom), WC, technická miestnosť, dvojgaráž a sklad, ďalej kuchyňa s jedálňou, obývacia izba a spálňa rodičov
s kúpeľňou. Na 1. NP sú dve detské izby s vlastným hygienickým zázemím, ktoré sú prístupné zo schodiskovej haly. Tá
plní spolu s otvorenou terasou spoločenskú funkciu. Kontakt so záhradou sprostredkuje podzemné podlažie, keďže poze-
mok je situovaný na južnom svahu s prístupom zo severu (Vidlicová ul.). Na 1. PP sú situované dve pracovne a relaxačná
časť s telocvičňou, saunou, sprchou a kuchynkou. Na tomto podlaží je aj technická miestnosť a sklad záhradného náradia.
Ustúpenie najspodnejšieho podlažia voči poschodiam vytvára na južnej strane v kontakte so záhradou krytú terasu.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov sú pozemky
s parc. č. 6226/1, 6226/2 a 6227, k. ú. Vinohrady súčasťou stabilizovaného územia určeného pre málopodlažnú zástav-
bu obytného územia (kód funkcie 102).

Na základe odborného posúdenia predložených podkladov a súladu zámeru  stavby  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 žiada dodržanie nasledujúcich podmienok:
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Z hľadiska urbanisticko - architektonicko - stavebného riešenia:
· Dodržať príslušné ustanovenia STN 73 4301/Z1 Budovy pre bývanie.
· Dodržať vzájomné odstupy a vzdialenosti v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z. z. všeobecných technických požiadavkách

na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohy-
bu a orientácie v znení neskorších predpisov.

· V zmysle § 6 ods. 3 uvedenej vyhlášky upraviť odstup od susedného domu na východnej strane na min. 2 m.
· Oporný múr na južnej strane pozemku zachovať vo výškovej úrovni oporného múru na pozemku s parc. č. 6225/3,

k. ú. Vinohrady.

Z hľadiska ochrany životného prostredia:
· Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maxi-

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

predpisov.
· V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je nutné v rámci konania na stavebnom úrade predložiť vyjadrenie prí-

slušného 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.

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

skorších 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 spevnených

plôch na verejnú komunikáciu.
· Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery alebo stanoviť podmienky pre ich zabezpečenie v zmysle STN 73 6056.
· O zriadení, úprave alebo odstránení vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť musí rozhodnúť podľa

§3b (ods.1,3,4) zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení alebo sa vyjadrí v stanovisku pre potreby územného konania
príslušný cestný správny orgán – na miestnu komunikáciu I. a II. triedy – Hlavné mesto SR Bratislava a na miestnu
komunikáciu III. a IV. triedy – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

· V prípade, že sa navrhovaná stavba pripája na účelovú komunikáciu, povolenie na pripojenie na účelové komuniká-
cie sa v zmysle zákona š. 135/1961 Zb. v platnom znení nevydáva a odporúča sa dohoda s majiteľom komunikácie.

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 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
1 x situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


