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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
19.02.2019 12076/4861/2019/ZP/ILE Ing. Ilavská Eva

02/49253373/eva.ilavska@banm.sk
19.03.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rekonštrukcia objektu a nadstavba malých dielní
Stavebník:
Miesto stavby:    Stará Vajnorská ul.
Parcela č.: 23076, 4934/58;  „C“ KN, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa:  19.02.2019
PD zo dňa:     09/2018

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer rekonštrukcie a dvojpodlažnej nadstavby objektu na pozem-
koch s parc. č. 123076, 4934/58, reg. „C“  KN, k. ú. Nové Mesto. Existujúci dvojpodlažný objekt slúži na 1. nadzem-
nom podlaží ako herňa a na 2. nadzemnom podlaží sa nachádza 4-izbový byt pre vlastníka objektu. Navrhované rieše-
nie pozostáva z rekonštrukcie 2. nadzemného podlažia, kde sa súčasný 4-izbový byt mení na 5-izbový. Po
rekonštrukcii a nadstavbe dvoch nadzemných podlaží bude na 3. nadzemnom podlaží prevádzka malých dielní na 4.
nadzemnom podlaží bude pohotovostné ubytovanie pre zamestnancov týchto prevádzok. Na 4. nadzemnom podlaží
vzniknú tri 1-izbové byty a jeden 2-izbový byt. Podlažia sú spojené existujúcim schodiskom, ktoré sa dobuduje o dve
poschodia. Na pozemkoch vlastníka sa vybuduje 19 parkovacích miest.

Na základe predložených podkladov a ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratisla-
va – Nové Mesto navrhovaný investičný zámer nie je v súlade 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.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov sú po-
zemky s parc. č. 123076, 4934/58, k. ú. Nové Mesto súčasťou stabilizovaného územia určeného pre distribučné
centrá, sklady, stavebníctvo (kód funkcie 302). Podľa regulácie funkčného využitia plôch s kódom funkcie 302
je na tomto území prípustné len obmedzenom rozsahu umiestňovať byty v objektoch určených pre inú funkciu - slu-
žobné byty.
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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
1x situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


