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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

Twork s.r.o.

Turecká 2/E
931 01  Senec

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
22.07.2019 32435/9347/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
28.08.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Zmena dokončenej stavby z reštaurácie Casablanca na RD
Stavebník: Twork s.r.o., Turecká 2/E, 931 01  Senec
Miesto stavby: Jeséniova č. 53
Parcela č.: 6743/9, C-KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 22.07.2019
PD zo dňa: 07/2019, zmena dokončenej stavby, Ing. arch. N. Šmondrk

Zámer rieši zmenu účelu užívania existujúceho objektu – bývalej reštaurácie na rodinný dom s ateliérom na
pozemku s parc. č. 6743/9, C-KN, k. ú. Vinohrady. Objekt má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia, zastrešený
je  plochou, čiastočne pultovou strechou. Zmenou účelu užívania nedochádza k stavebným zmenám objektu, architek-
tonický výraz zostáva nezmenený. Vstup a vjazd na pozemok je z Jeséniovej ulice. Objekt je napojený na inžinierske
siete, aj tieto napojenia zostávajú bez zmien.

Na úrovni prvého podzemného podlažia je navrhnutý ateliér výtvarníka, pôvodné priestory hygieny,
a technické miestnosti. Priestor ateliéru má kontakt s exteriérom - záhradou cez mnohé okenné otvory a vedľajší
vchod do objektu. Priestory bez denného svetla budú slúžiť ako pomocné (schodisková hala, sklady, kotolňa, plyno-
mer a rozvodňa). Prvého nadzemné podlažie nadväzuje na ulicu Jeséniova. V priestoroch je vstupná hala so šatní-
kom, sklad a toalety pre návštevy. Na vstupnú halu nadväzuje schodisková hala napojená na šatník a garáž. Druhé
nadzemné podlažie bude slúžiť ako súkromná časť rodinného domu. Schodisko je napojené na dva šatníky
a existujúce WC. Na juhozápad orientovaná pôvodná strešná terasa bude prístupná zo spálne a pracovne. Na severo-
východnej časti je umiestnená obývacia izba a kuchyňa s jedálňou s prechodom na východne orientovanú terasu.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov je pozemok
s parc. č. 6743/9, C-KN, k. ú. Vinohrady súčasťou stabilizovaného územia  určeného pre málopodlažnú zástavbu
obytného územia (kód 102).
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Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu stavby v danej lokalite 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, 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:
· Nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky objektu je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015. Z. z.

o odpadoch.

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 na vlastnom pozemku podľa STN 73 6110/Z2 a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., §8 ods. 2

(„Stavba musí byť vybavená odstavným a parkovacím stojiskom riešeným ako súčasť stavby alebo ako prevádz-
kovo neoddeliteľná časť stavby alebo umiestneným na pozemku stavby, ak tomu nebránia obmedzenia vyplýva-
júce z osobitných predpisov.“). Pre účely navrhnutého využitia objektu sú potrebné 3 parkovacie miesta.

· Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených
plôch na verejnú komunikáciu a verejné priestranstvo.

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
stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
1 x informatívna kópia z mapy

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


