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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

AK Inžiniering, spol s.r.o.
Ing. Andrea Kršáková
Pri mlyne 12
831 07  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
30.01.2019 1906/1641/2019/ZP/ILE Ing. Ilavská Eva

02/49253373/eva.ilavska@banm.sk
24.04.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rodinné domy Koliba
Stavebník:
Miesto stavby:   Chrasťová ul.
Parcela č.: 6638, 6639/2, 6634/2/9/10, 6629/1/2/3/4, 6630/4/5/6, 6619/5; reg. „C“ KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 30.01.2019
PD zo dňa:    02/2019, Čechvala Architects s.r.o.

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer výstavby štyroch rodinných domov Koliba označených ako
sektor A, sektor B, sektor C a sektor D. Na pozemku s parc.č. 6638, reg. „C“  KN, k. ú. Vinohrady sa nachádza jed-
noduchá murovaná stavba záhradného domu a na pozemku s parc.č. 6629/2,  reg. „C“  KN, k. ú. Vinohrady stojí ro-
dinný dom. Tieto objekty budú asanované a nahradené novou zástavbou 4 rodinných domov. Navrhovaný rodinný
dom „SEKTOR A“ sa nachádza na pozemkoch s parc. č. 6629/1/2/3/4, 6630/5/6, reg. „C“  KN, k. ú. Vinohrady
s výmerou pozemku 426 m2. Rodinný dom „SEKTOR B“ sa nachádza na pozemkoch s parc. č. 6634/2, 6634/9, reg.
„C“  KN, k. ú. Vinohrady s výmerou pozemku 818 m2. Navrhovaný rodinný dom „SEKTOR C“ sa nachádza na po-
zemkoch s parc. č. 6638, reg. „C“  KN, k. ú. Vinohrady s výmerou pozemku 700 m2 a rodinný dom „SEKTOR D“ na
pozemku s parc. č. 6639/2, reg. „C“  KN, k. ú. Vinohrady s výmerou pozemku 700 m2.

„SEKTORY A, B a D“ pozostávajú z 1 podzemného podlažia, 2 nadzemných podlaží a 1 ustupujúceho po-
dlažia.  „SEKTOR C“ pozostáva z 2 podzemných podlaží, 2 nadzemných podlaží a 1 ustupujúceho podlažia. Na 2.PP
je garáž s 5 parkovacími miestami a 1 podzemné podlažie tvorí funkciu nebytového priestoru určeného pre ateliér. Na
1.NP sa nachádza 5 izbový byt a 2.NP a 3.NP tvorí mezonetový 6 izbový byt. Rodinné domy sú ukončené vegetač-
nými strechami. Indexy zastavaných plôch dosahujú 0,31 – 0,39, čo sa rovná max. prípustnému IZP 0,4.

Odstupové vzdialenosti rodinného domu od hraníc parciel a okolitých objektov sú dodržané. Podzemné po-
dlažia SEKTOROV A, B, C, D spĺňajú požiadavku podzemných podlaží, úroveň podlahy alebo jej väčšej časti je niž-
šie ako 1300 mm od najnižšieho bodu upraveného priľahlého terénu.

Z miestnej komunikácie Chrasťová ulica bude vybudovaná prístupová komunikácia k rodinným domom. Pre
SEKTOR A sú navrhnuté 4 parkovacie miesta a pre SEKTORY B,C,D je navrhnutých 5 parkovacích miest v suteréne
rodinných domov. Rodinné domy budú napojené na existujúce inžinierske siete.
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Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu stavby v danej lokalite s Územným plánom zóny
Koliba - Stráže, schváleným Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č. 07/1996 zo dňa 26.11.1996 a zmien a do-
plnkov VZN 06/2000 zo dňa 13.6.2000, VZN 01/2008 zo dňa 16.4.2008, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samo-
správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, žiada dodržanie nasledujúcich podmienok:

z hľadiska dopravného riešenia:
pre potrebu prevádzky trvale zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest v zmysle STN 73 6110/Z2 a preukázať
vzťah k parkovacím miestam v stavebnom konaní.

z hľadiska ochrany životného prostredia:
nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

z hľadiska majetkovo-právnych a iných 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
1x situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


