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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
09.09.2019 35373/10094/2019/ZP/LUKP Lukáč Peter Mgr.

02/49253378/peter.lukac@banm.sk
25.09.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rodinný dom „G“ VER.2 – dodatočné povolenie stavby
Stavebník:
Miesto stavby: Cesta na Ahoj, medzi Neronetovou ul. a Alibernetovou ul.
Parcela č.: 19227/15, 19227/42, 19227/67 reg. “C“ KN v k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 09.09.2019
PD zo dňa: PD pre dodatočné stavebné povolenie spojené s kolaudáciou (Ateliér SPACIO, Pražská

33, 811 04 Bratislava, zodp. projektant: Ing. arch. Martin Németh, reg. č. 1460 AA,
02/2019)

Predložená dokumentácia rieši dodatočnú zmenu stavby – samostatne stojaceho rodinného domu s jedným
podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami s plochou strechou. Objekt je umiestnený v svahovitom území medzi
ulicami Neronetová a Alibernetová. Na stavbu vydala Mestská časť Bratislava-Nové Mesto stavebné povolenie
č. ÚKaSP-2014-13/1636/KON/SP-63, zo dňa 04.07.2014, právoplatné dňa 12.08.2014. Predmetné zmeny stavby spo-
čívajú najmä v: stavba sa vybudovala bližšie k Neronetovej ul., vzdialenosť severného rohu od komunikácie, parc. č.
19227/5 je 1,70 m (pôvodne bola 5,00 m); v zmene dispozičného riešenia 1. PP pre 2 automobily a prestrešenej spev-
nenej plochy pred domom a vybudovaní garáže pre 3 automobily na 1. PP po hranicu pozemku; ďalej spočíva
v drobných dispozičných zmenách na 1. NP; zmenil (zväčšil) sa pôdorys cca o 21,83 m2; zastavaná plocha sa zväčšila
na 190 m2 (pôvodne bola 168,17 m2).

Celková výmera pozemkov je 707 m2, celková zastavaná plocha objektu je 190 m2, celková podlahová plocha
je 530,94 m2 (z toho celková nadzemná podlahová plocha je 365,83 m2), spevnené plochy majú 243 m2 a celková plo-
cha zelene je 274 m2, resp. 232,7 m2.

Pre dotknuté územie bol uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto č. 22/10 zo dňa
13.06.2006 schválený Územný plán zóny Podhorský pás (ďalej len „ÚPZ Podhorský pás“) a prijaté Všeobecne záväz-
né nariadenie MČ Bratislava-Nové Mesto č. 2/2006 zo dňa 13.06.2006, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPZ Pod-
horský pás (ďalej len „VZN č. 2/2006“). ÚPZ Podhorský pás stanovuje pre dotknuté územie sektora 2-45 nasledovnú
reguláciu:
Funkčné využitie: obytné územie rodinných domov - územie pozemkov, zastavané objektmi rodinných domov
(podľa § 43b novely zákona č. 50/76 Zb. – stavebný zákon, ods. 1 písm. b) a ods. 3), alebo je na zastavanie rodinnými
domami určené. Celý objekt rodinného domu môže byť využitý aj pre malé školské a zdravotnícke zariadenia (jasle,
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škôlka, súkromná ambulancia lekára a pod.), s podmienkou zabezpečenia potrebných parkovacích miest na pozemku,
prináležiacemu k objektu a s podmienkou, že prevádzkou zariadenia nebude zhoršená kvalita obytného prostredia.

- maximálny počet nadzemných podlaží: 2
- maximálny koeficient zastavanej plochy: 0,3
- minimálny koeficient voľnej zelenej plochy: 0,6
- líniové regulatívy: hlavná stavebná čiara, podružná stavebná čiara, uličná čiara, hranica možnej zástavby
- regulatívy pre oplotenie pozemkov.

V súvislosti s predmetnou stavbou vydala Mestská časť Bratislava-Nové Mesto stanovisko
č. 3296/2752/2018/ZP/ZBOZ, zo dňa 07.02.2018 k investičnému zámeru, v ktorom skonštatovala, že osadenie stavby
je v rozpore s ÚPZ Podhorský pás a so VZN č. 2/2006, lebo nerešpektuje podružnú stavebnú čiaru, ktorá je stanovená
na 3,0 m od hranice pozemku, ani hlavnú stavebnú čiaru 5,0 m.

Na základe predložených podkladov a ich posúdenia konštatujeme, že osadenie stavby je v rozpore s  ÚPZ
Podhorský pás a so VZN č. 2/2006, lebo:

- nerešpektuje podružnú stavebnú čiaru, ktorá je stanovená na 3,0 m od hranice pozemku, ani hlavnú stavebnú
čiaru 5,0 m;

- nie je dodržaný minimálny koeficient voľnej zelenej plochy: 0,6 (je cca 0,39, resp. 0,33).

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 M 1:500
- kópia stanoviska č. 3296/2752/2018/ZP/ZBOZ, zo dňa 07.02.2018

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


