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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

Gever s.r.o.

Ľanová 12
821 02  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
03.09.2019 33424/8834/2019/ZP/MRAZ Mrázová Zdenka, Ing. arch.

02/49 253 335/zdenka.mrazova@banm.sk
05.09.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: VILA OCTA
Stavebník: SPV018 s.r.o., Tomášikova 23C, Bratislava
Miesto stavby: Strážna ulica
Parcela č.: 4406/11, 6340, 6346/3, 6348/1, 6348/2, 6349/8, 6349/13, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 04.06.2019, doplnené podanie 02.09.2019
PD zo dňa: máj 2019, JANREVAJ architects s.r.o., Sabinovská 14, 821 03 Bratislava

Zámerom navrhovaného investičného zámeru „VILA OCTA“ je vybudovanie rodinného domu, ktorý bude prí-
stupný zo Strážnej ulice. Stavebný pozemok, na ktorom bude umiestnený posudzovaný investičný zámer má výme-
ru1881,20 m2. Navrhovaná zastavaná plocha je 519,34 m2,  plocha  zelene  činí  954,61  m2. Severná časť pozemku
(SČP) má výmeru 1045,0 m2, zastavaná plocha SČP je 343,42 m2,  plocha zelene SČP je 365,75 m2.  Južná časť po-
zemku (JČP) má výmeru 836,2 m2, zastavaná plocha SČP je 149,7 m2, plocha zelene SČP je 567,56 m2.

V rodinnom dome bude jedna bytová jednotka. Parkovisko bude zabezpečené na pozemku stavebníka, v garáži
s 3 parkovacími miestami, na spevnených plochách 1 parkovacie miesto.

Podľa Územného plánu zóny Podhorský pás sa riešené územie člení na dva stavebné pozemky s nasledujúcimi
limity využitia územia:

- severná časť: maximálny koeficient zastavanej plochy (ZP) = 0,5
minimálny koeficient voľnej zelenej plochy (KZ) = 0,35

- južná časť: ZP = 0,2
KZ = 0,65

Navrhovaný investičný zámer je bilancovaný v zmysle predchádzajúcich regulatívov, a to:
- severná časť: ZP = 0,328

KZ = 0,35
- južná časť: ZP = 0,18

KZ = 0,67

Bilancie navrhovaného investičného zámeru „VILA OCTA“ sú v súlade s regulatívmi určenými v Územnom
pláne zóny Podhorský pás.
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Starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, žiada dodržanie
nasledujúcich podmienok:

Z hľadiska urbanisticko – architektonicko – stavebného riešenia:
Dodržať zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskor-

ších predpisov, a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadav-
kách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie.

Z hľadiska ochrany životného prostredia:
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, je nutné v rámci

konania na stavebnom úrade predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku ochrany prírody a krajiny – Okresného
úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie. Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny
a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.

Nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky objektu je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov, je nutné v rámci konania
na stavebnom úrade predložiť vyjadrenie príslušného dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy – Okresného
úradu Bratislava a BVS, a.s..

Z hľadiska dopravného vybavenia:
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v zne-

ní neskorších predpisov.
Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110 / Z2.
Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevne-

ných plôch na verejnú komunikáciu a verejné priestranstvo.
Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery alebo stanoviť podmienky na ich zabezpečenie v zmysle STN 73

6102.
Na práce v styku s miestnou komunikáciou alebo na miestnej komunikácii je potrebné v rámci povoľovania

stavby alebo pred realizáciou jednotlivých častí vyžiadať všetky povolenia, ktoré predpokladá zákon č. 135/1961 Zb.,
v znení neskorších predpisov.

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 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


