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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
16.12.2019 48208/12283/2019/ZP/SMIP Smiček Peter Mgr.

02/49253373/peter.smicek@banm.sk
18.12.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti, zmena účelu využitia priestorov

Názov stavby: Zmena účelu využitia priestorov
Miesto stavby: Vajnorská 1351/28, 831 04  Bratislava
Parcela č.: 11304/3, C KN, k.ú: Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 16.12.2019

V súvislosti s Vašou žiadosťou zo dňa 16.12.2019 o stanovisko k investičnej činnosti k zmene účelu využitia spo-
ločných priestorov, ktoré sa nachádzajú v podzemnom podlaží bytového domu so súp.č: 1351, na pozemku s parc.č.
11304/3, C KN, k.ú: Nové Mesto z pôvodného účelu predajňa športových potrieb na prevádzkovanie kaderníckych
služieb a starostlivosti o ľudské telo bez stavebných úprav, uvádza mestská časť Bratislava -Nové Mesto nasledovné:

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov je pozemok
s parc. č. 11304/3,  C KN k. ú. Nové Mesto súčasťou stabilizovaného územia určeného pre viacpodlažnú zástavbu
obytného územia (kód funkcie 101). Príslušný regulatív funkčného využitia plôch Vám zasielame v prílohe.

Podľa uvedeného územného plánu je stabilizované územie také územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva
súčasné funkčné využitie a predpokladá istú mieru stavebných zásahov (dostavba, prístavba, nadstavba, prestavba,
novostavba), pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Mierkou a limitom pre nové zásahy
v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri no-
vej výstavbe v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické
princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do nej neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaže-
nie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. Základným princípom pri stanovení
regulácie stabilizovaných území je uplatnenie požiadaviek a regulatívov funkčného dotvárania územia na zvýšenie
kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia).

Na základe predložených podkladov a ich odborného posúdenia konštatujeme, že uvedená investičná činnosť je
v súlade 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, nakoľko  spĺňa podmienky funkčného využitia
plôch.
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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 charakteristika regulácie funkčného využitia plôch (kód 101)

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


