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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
18.07.2019 41964/9345/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
12.11.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: RODINNÉ RADOVÉ DOMY A/B/C Radové RD
Stavebník:
Miesto stavby: Tupého ul.
Parcela č.: 4864/1, C-KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 18.07.2019
PD zo dňa: architektonická štúdia, 07/2019, Ing. arch. Marcel Vadík, podanie doplnené 16.10.2019

(koordinačná situácia, Ing. arch. Ondrejkovič)

Predložená dokumentácia rieši zámer novostavby troch rodinných domov na pozemku s parc. č 4864/1; reg. C
KN, k. ú. Vinohrady, ktorý bude rozdelený na tri pozemky pre každý objekt osobitne. Nová parcelácia zohľadní územné
nároky na vybudovanie pokračovania Tupého ulice v zmysle územného plánu zóny Podhorský pás z r. 2006 v znení ne-
skorších zmien a doplnkov (popri železnici). Po vybudovaní tejto komunikácie bude zaslepená aktuálne používaná komu-
nikácia na severozápadnom okraji predmetného pozemku, z ktorej plánujú všetky tri rodinné domy vjazd a vstup na po-
zemok.

Domy „A“ a „B“ sú identické, s jednou bytovou jednotkou, so vstupom a garážou na medziposchodí. Vjazd na
pozemok a vstup do domu je zo severozápadnej strany (Tupého ul.). Dve parkovacie miesta budú v garáži (2 PM), tretie
na vlastnom pozemku na teréne pred domom. Podľa predloženej dokumentácie majú domy „A“ a „B“ jedno podzemné
a jedno nadzemné podlažie. Päťizbový byt je riešený ako mezonetový.

Dom „C“ s dvoma bytovými jednotkami má podľa predloženej dokumentácie jedno podzemné a dve nadzemné
podlažia. Mezonetový byt zaberá prvé dve podlažia, na najvyššom podlaží je ďalší štvorizbový byt. na pozemok a vstup
do domu je zo severozápadnej strany (Tupého ul.). Potrebných päť parkovacích miest rieši garážou (2 PM), ďalšie 3
PM sú na vlastnom pozemku na teréne pred domom.

Domy sú prepojené terénnymi schodmi, ktoré sprístupňujú vstupnú a záhradnú časť pozemku.

V zmysle Územného plánu zóny Podhorský pás z r. 2006 v znení neskorších zmien a doplnkov je časť pozemku
s parc. č. 4864/2 , C-KN, k. ú. Vinohrady súčasťou územia určeného ako obytné územie bytových domov s maximálnou
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výškou zástavby 4 nadzemné podlažia + podkrovie, prípadne povala alebo ustúpené podlažie s koeficientom zasta-
vanej plochy max. 0,60 čo znamená 60% podiel zastavanej plochy z celkovej plochy pozemku a s koeficientom voľnej
zelenej plochy min. 0,20, jeho ďalšie časti sú súčasťou územia určeného ako plochy komunikácií.

Na základe odborného posúdenia predložených podkladov a súladu zámeru  stavby  v  danej  lokalite  s Územným
plánom zóny Podhorský pás z r. 2006 v znení neskorších zmien a doplnkov žiadame dodržanie nasledujúcich podmienok:

· Prvé podzemné podlažie vo všetkých troch objektoch označiť ako prvé nadzemné podlažie,  pretože nespĺňa de-
finíciu podzemného podlažia v zmysle príslušného územného plánu zóny. Podľa § 9 ods. 5 VZN mestskej časti Bra-
tislava-Nové Mesto č. 2/2006, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Podhorský pás v znení zmien
a doplnkov, za podzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy alebo jej väčšej časti nižšie
ako 1300 mm od najnižšieho bodu upraveného priľahlého terénu.

· Následne 1. resp. 2. nadzemné podlažie označiť ako 2. a 3. nadzemné podlažie. Nedôjde pritom k porušeniu defi-
nície rodinného domu ani v prípade objektu „C“, pretože vzhľadom na § 9 ods. 4 VZN pri rodinnom dome, ktorý má
nadzemné podlažie na úrovni najnižšieho bodu priľahlého upraveného terénu, pričom toto podlažie je z náprotivnej
strany pod úrovňou priľahlého upraveného terénu a nad ním sú dve nadzemné podlažia, posledné nadzemné podlažie
sa nepočíta ako tretie nadzemné podlažie, ak má plochú strechu. Toto ustanovenie neplatí, ak nad týmto podlažím je
podkrovie, povala alebo ustupujúce podlažie.

· Potrebu parkovacích miest vypočítať pre jednotlivé rodinné domy osobitne podľa STN 73 6110/Z2 a zabezpečiť
parkovanie na vlastnom pozemku.

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

v z. podľa poverenia č. 114/2019
zo dňa 30.09.2019

Ing. arch. Peter Vaškovič
zástupca starostu mestskej časti


