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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

PETRING, s. r. o.
Peter Sedlačko
Nám. Hraničiarov 6/B
851 03  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
15.07.2019 2534/489/2019/ZP/ILE Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
29.07.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rodinné domy KURUCOVA
Stavebník:
Miesto stavby: Kurucova ul.
Parcela č.: 5867/1, 5870, 21664/2; „C“ KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 23.01.2019
PD zo dňa: 12/2018 – Dokumentácia pre stavebné povolenie, RULES s.r.o.

03/2019 a 05/2019 doplnenie žiadosti

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer výstavby dvoch identických rodinných domov označených „A“
a „B“. Navrhovaný rodinný dom „A“ na nachádza na pozemkoch s parc. č. 5867/1, 21664/2, reg. „C“  KN, k. ú. Vi-
nohrady s výmerou pozemku 376 m2. Navrhovaný rodinný dom „B“ na nachádza na pozemku s parc. č. 5870,  reg.
„C“  KN, k. ú. Vinohrady s výmerou pozemku 352 m2. Objekty pozostávajú z 1 podzemného podlažia, 1 nadzemného
podlažia a 1 ustupujúceho podlažia. Na každom podlaží je navrhnutá jedna bytová jednotka, t. j. 3 byty v jednom ro-
dinnom dome. Byty sú prístupné z exteriérového schodiska.

Vstup a vjazd na pozemok je riešený z existujúcej prístupovej komunikácie Kurucova ulica. Parkovanie bude
zabezpečené na pozemku stavebníka na parkovacej ploche so 4 parkovacími miestami pre každý rodinný dom. Objekt
bude napojený na existujúce inžinierske siete cez novovybudované prípojky.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava
– Nové Mesto a na základe súladu navrhovaného zámeru s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,
schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom, v znení neskorších zmien
a doplnkov starosta ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto požaduje dodr-
žanie nasledujúcich podmienok:

Z hľadiska urbanisticko – architektonicko – stavebného riešenia:
Upraviť projektovú dokumentáciu v zmysle situácie doloženej 16.05.2019 (v prílohe) – vytvorenie 4 parkovacích

miest pri každom rodinnom dome.
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Dodržať zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších
predpisov; vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou po-
hybu a orientácie; príslušné technické normy.

A nie nevkusné obrovské haciendy.
Z hľadiska ochrany životného prostredia:
Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich ma-

ximálnu 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.
Uplatniť opatrenia na redukciu dôsledkov klimatickej zmeny klímy, napr. vodozádržné opatrenia (minimalizácia

nepriepustných plôch, dažďové záhrady, vsakovanie dažďovej vody na pozemku) a opatrenia na zmiernenie efektu
tepelných ostrovov (výsadba vysokej zelene, použitie prvkov s vyššou odrazivosťou slnečného žiarenia a pod.).

Z hľadiska dopravného vybavenia:
V zmysle STN 73 6110/Z2 zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest na pozemku investora.
Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených

plôch na verejnú komunikáciu.

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 stanovi-
ská, 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


