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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
22.08.2018 29128/4623/2019/ZP/KADZ Kadášová Zuzana Ing. arch.

02/49253378/zuzana.kadasova@banm.sk
30.07.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rekreačný dom – Ahoj, Bratislava
Stavebník:
Miesto stavby: Pinotová ul.
Parcela č.: 19229/186; 19229/279; 19229/280; 19229/281; reg. C KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 22.08.2018, doplnená 21.11.2018
PD zo dňa: 05/2018

Predmetom predloženej dokumentácie zámer výstavby chatového objektu na pozemkoch s parc. č. 19229/186;
19229/279; 19229/280; 19229/281; k. ú. Vinohrady, s celkovou výmerou pozemkov 305,00 m².

Navrhovaný chatový objekt má v zmysle predloženej dokumentácie jedno podzemné a dve nadzemné podlažia
zastrešené plochou strechou a celkovú zastavanú plochu 78,30 m².

Vstup a vjazd na pozemok je riešený z komunikácie Pinotová, 1 parkovacie miesto na pozemku investora.
V zmysle Územného plánu zóny Podhorský pás, v znení neskorších zmien a doplnkov, sú predmetné

plochy pozemky súčasťou územia určeného ako plochy individuálnej rekreácie.
V zmysle §7 ods. 5 VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.2/2006 zo dňa 13. 06. 2006, v znení neskor-

ších zmien a doplnkov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN zóny Podhorský pás, plochy pre individuálnu rek-
reáciu sú plochy pozemkov v chatových osadách, určené pre rekreačné aktivity vlastníkov, ktoré sú zastavané
chatovými objektmi, alebo sú na zastavanie chatovými objektmi určené. Chatový objekt môže mať maximálne
1 nadzemné podlažie a podkrovie.

V zmysle §9 ods. 9 uvedeného VZN, je pre reguláciu zástavby plôch individuálnej rekreácie diferencova-
ný regulatív zástavby (zastavanej plochy) rekreačných objektov v závislosti od rozlohy pozemkov:

a) ak je rozloha pozemku 400 m2 a viac, max. zastavaná plocha rekreačného objektu je 80 m2

b) ak je rozloha pozemku od 300 m2 do 400 m2, max. zastavaná plocha rekreačného objektu je 60 m2

c) ak je rozloha pozemku do 300 m2, max. zastavaná plocha rekreačného objektu je 40 m2

d) ak je rozloha pozemku do 200 m2, max. koeficient zastavanej plochy rekreačného objektu je 0,15.
Na základe uvedeného konštatujeme, že predložený zámer nie je v súlade s Územným plánom zóny Podhor-

ský 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.

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné sta-
noviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
1 x situáciu
Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP Mgr. Rudolf Kusý

  starosta mestskej časti


