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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

Stavozvar s.r.o.

Na Hroude 11
100 00  Praha 10

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
28.10.2019 41035/11048/2019/ZP/ZBOZ Zbončáková Zuzana Ing.

02/49253361/zuzana.zboncakova@banm.sk
06.11.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rekonštrukcia a nadstavba rodinného domu
Stavebník: Dušan Mihaľ, STAVOZAR s.r.o., Na Hroudě č. 11, Praha 10
Miesto stavby: Jaskový rad č. 41
Parcela č.: 6151, 6152, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 28.10.2019
PD zo dňa: 10/2019

Investičná činnosť rieši nadstavbu existujúceho čiastočne podpivničeného rodinného domu s dvomi nadzemnými
podlažiami o ďalšie dve nadzemné podlažia s plochou strechou, s tromi bytovými jednotkami na 1. až 3. NP a posilňovňou
a hobby priestorom na 4. NP. Parkovanie bude zabezpečené 5 parkovacími stojiskami vybudovanými na pozemku stavebníka.

   Na základe predložených podkladov a ich posúdenia špecializovanými oddeleniami miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto a na základe rozporu navrhovanej stavby s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava, schváleným
uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007 v znení neskorších zmien a dodatkov, keďže predmetné pozemky sú súčasťou stabilizo-
vaného územia určeného pre málopodlažnú zástavbu charakteru rodinných domov, nie je možné s navrhovanou investič-
nou činnosťou súhlasiť.

Podľa uvedeného platného Územného plánu hl. mesta SR stabilizované územie je také územie mesta, v ktorom
územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Merítkom
a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je
nevyhnutné pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Ak nový návrh nerešpektuje
charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast, resp. neúmerne
zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. Zároveň uvádzame, že navrhovaný ob-
jekt nemá charakter rodinnej zástavby v zmysle § 43b ods.(3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Na vedomie
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


