
(/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

13 – 17,00
13 – 17,00

stanovisko_DEN20190024392 Strana 1 z 2

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

Vážený pán

Pavla Horova 18
841  0  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
22.05.2019 24392/8300/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
18.06.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: stavba záhradného domčeka
Stavebník:
Miesto stavby: Na Slanci 16,
Parcela č.: 4438/4
Žiadosť zo dňa: 22.05.2019
PD zo dňa: 21.05.2019, autor Ing. Vladimír Hudák

Zámer rieši výstavbu drobnej stavby - záhradného domčeka na pozemku s parc. č. 4438/4, k. ú. Vinohrady, ktorý
bude mať doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe - rodinnému domu so súpisným číslom 12819 na pozemku s parc. č. 4438/19,
k. ú. Vinohrady.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov je pozemok
s parc. č. 4438/4, k. ú. Vinohrady súčasťou rozvojového územia  určeného pre málopodlažnú zástavbu obytného územia
(kód funkcie 102, kód regulácie S). Kód S je jedným zo špecifických kódov o regulovanom území, ktorý informuje o tom, že
rozvojová alebo stabilizovaná plocha je situovaná na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacie dokumentácia podrob-
nejšieho stupňa (územný plán zóny), ktorá obsahuje jej reguláciu.

V prípade predmetného pozemku ide o Územný plán zóny Podhorský pás z r. 2006 v znení neskorších zmien
a doplnkov, v zmysle ktorého je pozemok s parc. č. 4438/4, k. ú. Vinohrady súčasťou územia určeného ako obytné úze-
mie rodinných domov s maximálnou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie, prípadne povala alebo
ustúpené podlažie s koeficientom zastavanej plochy max. 0,3 a s  koeficientom voľnej zelenej plochy min. 0,6.

Záhradný domček obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 5 x 3 m je navrhnutý ako drevená stavba s pultovou stre-
chou osadená na dvanástich betónových pätkách v mierne svahovitom teréne vo vzdialenosti 0,45 m a 0,40 m od susedných
pozemkov (parc. č. 4441/1 a 4438/3, k. ú. Vinohrady)
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Bilancia plôch:
plocha pozemku celkom (parc. č. 4438/4, 4438/19, 4438/20) 640 m2

voľná zelená plocha (parc. č. 4438/4) 414 m2

zastavaná plocha - RD (parc. č. 4438/19) 163 m2

zastavaná plocha - záhradný domček 15 m2

koeficient zastavanej plochy: (163 + 15) m2/640 m2 = 0,28, čo je menej, ako 0,3
koeficient voľnej zelenej plochy (414 – 15) m2/640 m2 = 0,62, čo je viac, ako 0,6

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu stavby v danej lokalite s Územným plánom zóny
Podhorský pás, schváleným uznesením č. 22/10 zo dňa 13.6.2006 a Všeobecným záväzným nariadením MČ BNM č. 2/2006,
v znení neskorších zmien a doplnkov proti zmene druhu pozemku pod záhradným domčekom s výmerou 15 m2 nemáme
námietky.

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.

Prílohy
1 x situácia

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


