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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

Ing. Dagmar Vázalová s.r.o.

Kĺzavá 20
831 01  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
30.01.2019 18042/6121/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
04.06.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Novostavba RD
Stavebník:
Miesto stavby: Kĺzavá ul.
Parcela č.: 19386/1, 19387/1, KN C, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 30.01.2019
PD zo dňa: 12/2018 – projekt na SP (Ing. arch. J. Svoboda, Jesenice, ČR), upravená PD doložená

25.05.2019

Zámer rieši výstavbu malého rodinného domu na pozemkoch s parc. č. 19386/1 a 19387/1, k. ú. Vinohrady (cel-
ková rozloha pozemku 343 m2). Objekt je situovaný v druhom pláne za existujúcim rodinným domom s parc. č.
19386/3. Novostavba obdĺžnikového pôdorysu bude mať rozmery 7,7 m x 10,1 m.

Nepodpivničený objekt bude mať na prízemí vstupné zádverie so schodiskom, obývaciu izbu s kuchynským kú-
tom a hosťovskú izbu s kúpeľňou. Na poschodí s pultovou strechou bude spálňa s kúpeľňou a strešná terasa. Vstup
a vjazd na pozemky bude riešený z Kĺzavej ulice. Parkovanie bude zabezpečené na spevnenej ploche na pozemku sta-
vebníčky.

V zmysle platného Územného plánu zóny Kramáre – Horný Kramer z r. 1997 v znení neskorších zmien
a doplnkov sú pozemky s parc. č. 19387/1 a 19386/1, k. ú. Vinohrady súčasťou územia určeného ako plochy
s obytnou funkciou s maximálnou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia (s podkrovím prípadne ustúpeným po-
dlažím) a s koeficientom intenzity využitia pozemkov max. 0,35. Stavebná čiara je v predmetnom území definovaná
vo vzdialenosti 6 m od navrhovanej obslužnej komunikácie Kĺzavá. Hranica zástavby je definovaná vo vzdialenosti
3 m od hranice pozemku.

Bilancia plôch navrhovaného objektu:
plocha pozemkov spolu 343 m2

zastavaná plocha (udávanú v PD) 82,3 m2

koeficient intenzity využitia pozemku 0,24, čo je menej ako max. prípustná 0,35
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Odstupy navrhovaného objektu od hraníc pozemku sú v súlade s územným plánom aj v zmysle § 6 vyhl. č.
532/2002 Z. z. (5,5 m od JZ hranice pozemku, 3 m od SZ  a 6 m od SV hranice). Okná umiestnené na severozápadnej
fasáde (kuchynský kút a kúpeľňa) budú mať nepriehľadné zasklenie.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu stavby v danej lokalite s Územným plánom zóny
Horný Kramer v znení neskorších zmien a doplnkov starosta ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto 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 ustano-

vujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadav-
kách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

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

ximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.
· 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.
· V prípade umiestnenia plynového kotla alebo iného zdroja znečisťovania ovzdušia v objekte je nutné požiadať

v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 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

neskorších predpisov.
· Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110 / Z2.
· Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených

plôch na verejnú komunikáciu a verejné priestranstvo.
· Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery alebo stanoviť podmienky na ich zabezpečenie v zmysle STN 73

6102.
·
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 sta-
noviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
1x situácia (1:200)

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


