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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
05.03.2019 21219/5021/2019/ZP/NAGV Náglová  Valéria Ing.

02/49253372/valeria.naglova@banm.sk
28.06.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby:        Novostavba rekreačného domu pre celoročné využitie
Stavebník:
Miesto stavby:        Koliba – Vtáčnik,  Bratislava
Parcela č.:               register „C“ KN, parc.č.18052/128, 18052/14, k.ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa:      05. 03. 2019, doplnená 22. 05. 2019
PD zo dňa:         03/2013, 05/2019, zodpovedný projektant Ing. Eduard Prochác

Zámer rieši umiestnenie novostavby rekreačného domu – stavby na individuálnu rekreáciu, vrátane vybudova-
nia oporného múra, ČOV, prípojky vody a kanalizácie. Stavba je navrhnutá murovaná so sedlovou strechou,
s prístupom na 1.podzemnom podlaží, ktoré zahŕňa garáž, malý sklad a schodisko na 1.nadzemné podlažie. Tu sa na-
chádza WC, kuchyňa so skladom potravín a jedálňou v priamom kontakte s obývacou izbou. V podkroví je navrhnutá
chodba, dve izby, WC s kúpeľňou. Ako zdroj tepla pre daný objekt je navrhnutý elektrický kotol s výkonom 9kW.
Teplá úžitková voda bude zabezpečovaná pomocou zásobníka TV . Objekt má navrhnutý aj krb na tuhé palivo.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava
– Nové Mesto a na základe súladu stavby v danej lokalite s Územným plánom zóny Podhorský pás, schváleným
uznesením č. 22/10 z 13.6.2006 a so Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č. 2/2006, starosta, ako štatutárny
orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, žiada dodržanie nasledujúcich podmienok :

- z hľadiska urbanisticko – architektonicko –  stavebného riešenia :
V zmysle územného plánu zóny Podhorský pás  na pozemkoch registra „C“ KN parc.č. 18052/128, 18052/14,

k.ú. Vinohrady na ktorých sa umiestňuje navrhovaná stavba, dodržať diferencovaný regulatív zástavby (zastavanej
plochy) rekreačného objektu - 60 m2  v závislosti od rozlohy pozemkov  300 – 400 m2.

Požadujeme osadenie objektu na kóte 0,00 = 214 m n.m., za účelom zníženia oporných múrov zo strany ulice
do max. výšky 3,50 m.

- z hľadiska dopravného riešenia :
Upozorňujeme, že dopravné napojenie je nedostatočné. Komunikácia, na ktorú sa objekt napája, nie je v správe

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Upozorňujeme na VZN hl. mesta SR Bratislavy č.1/2017 o nakladaní s komunálnymi a stavebnými odpadmi na

území hlavného mesta SR Bratislavy, §6 ods.2 – šírka komunikácie min. 3,80 m s pozdĺžnym sklonom  max. 15%, na
ktorej oprávnená osoba zastaví zvozovú techniku za účelom manipulácie so zbernou nádobou/kontajnerom.
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Investor je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd zo svojho pozemku a spevne-
ných plôch na verejnú komunikáciu.

- z hľadiska technickej infraštruktúry :
Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a dodržať požiadavky správcov dotknutých inžinierskych sietí.

- z hľadiska ochrany životného prostredia :
Nakladanie s odpadmi z výstavby 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 prípade, že stavebný odpad je potrebné dočasne
umiestňovať na stavenisku, je nutné zabezpečiť, aby bol umiestňovaný výhradne v prekrytom kontajneri a mimo ze-
lene. Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi, vrátane výkopovej zeminy, na stavbe a pri ich pre-
prave.

V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku odpadového
hospodárstva.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi z prevádzky je nutné riešiť na pozemku investora v zmysle platných pred-
pisov hlavného mesta SR Bratislavy.

Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby, zabezpečiť pravidelné čistenie
a kropenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe. Vykonať opakované kropenie sta-
veniska, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu
telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania prie-
bežne.

V zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší je nutné požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia – Magistrát
hl. m. SR Bratislavy o súhlas s umiestnením malého zdroja znečisťovania ovzdušia. Výduch komína musí byť umies-
tnený nad strechu tak, aby bol zabezpečený dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok.

V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku ochrany príro-
dy a krajiny – Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie.

Pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich
maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.

Zabezpečiť vyjadrenie štátnej vodnej správy k stavbe podľa §28, ods.1 a §63, ods.3, písm. a/ zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zá-
kon), ktorú vykonáva  mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. životného prostredia a územného plánovania
Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto.

Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe a v rámci prevádzky dodržať najvyššie prípustné hladiny akustic-
kého hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z..

- z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov :
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov  resp. správcov  susediacich a 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
Situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf  Kusý
 starosta mestskej časti


