
(/fax
02 / 49 253 512
02 / 45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: podatelna@banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00

up_stanovisko_DEN20190031754 Strana 1 z 2

 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
 Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Vážený pán

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
19.07.2019 31754/9343/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
21.08.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: rekonštrukcia RD Svätovojtešská 37
Stavebník:

Miesto stavby: Svätovojtešská 37, 831 03  Bratislava
Parcela č.: 22500/1, 22500/2, 22500/3
Žiadosť zo dňa: 19.07.2019
PD zo dňa: PD na SP, Ing. arch. Z. Samoľ, 04.2019

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer prestavby existujúceho rodinného domu nachádzajúceho sa
na pozemkoch s parc. č. 22500/1; 22500/2; 22500/3; reg. “C“ KN, k. ú. Nové Mesto, s celkovou výmerou 190 m2.

Navrhovaná prestavba a dostavba zahŕňa stavebné práce realizované za účelom celkovej zmeny dispozičného
a prevádzkového riešenia, zateplenia obvodového plášťa vrátane výmeny výplne okenných otvorov, rekonštrukcie strešnej
konštrukcie, výmeny strešného plášťa a prestavby garáže.

Podlažnosť rodinného domu sa nemení, zostáva jedno podzemné a dve nadzemné podlažia + podkrovie zastrešené
šikmou strechou a taktiež je zachovaná 1 bytová jednotka. Celková zastavaná plocha rodinného domu po prestavbe
a dostavbe bude 88 m2 a celková plocha zelene bude 76,8 m2.

Vstup a vjazd na pozemok zostáva z komunikácie Svätovojtešská. Parkovanie bude zabezpečené v prestavanej ga-
ráži s jedným parkovacím miestom.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov sú predmetné
pozemky súčasťou stabilizovaného územia určeného pre málopodlažnú zástavbu obytného územia (kód funkcie 102).

Na základe predložených podkladov, ich odborného posúdenia a súladu zámeru v danej lokalite s Územným plá-
nom hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom,
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v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto, žiada dodržanie nasledujúcich podmienok:

Z hľadiska urbanisticko - architektonicko - stavebného riešenia:
Dodržať požiadavky Mestského ústavu ochrany pamiatok v zmysle odborného stanoviska vydaného dňa

31.07.2019, predovšetkým zachovať tvar a sklon strechy, ako aj výšku hrebeňa v súlade so susednými objektmi,
rovnako aj vysadenie korunnej rímsy po zateplení fasády (v zmysle dokumentácie doplnenej dňa 17.09.2019).

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
1 x koordinačná situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


