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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
14.11.2019 43546/11622/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
21.11.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rodinný dom
Stavebník:
Miesto stavby: Pri Bielom kríži 8
Parcela č.: 13218, 13219/4, 13219/5, C-KN, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 14.11.2019
PD zo dňa: 2019/05, Ing. arch Martin Hoza

Predmetom predloženej dokumentácie je zmena stavby rodinného domu pred dokončením. Ide o rekonštrukciu
rodinného domu zničeného požiarom, pričom z pôvodnej stavby zostal zachovaný suterén, časť obvodových múrov
a vnútorné steny prvého nadzemného podlažia, požiarom zničený krov a druhé nadzemné podlažie stavby boli odstrá-
nené. Objekt bol realizovaný spolu so susedným RD ako dvojdom. Prestavba a nadstavba RD zachováva pôdorysné
rozmery domu, počíta s nadstavaním 2. NP s plytkou sedlovou strechou, pričom hrebeň strechy bude v úrovni hrebeňa
susedného domu.

Objekt bude mať jedno podzemné (pôvodné) a dve nadzemné podlažia. Na každom nadzemnom podlaží bude
jeden byt. Horný byt bude prístupný vonkajším schodiskom cez strešnú terasu. Keďže v objekte nebude vnútorné
schodisko, aj suterén bude sprístupnený priamo z exteriéru (z dvora) dvomi vstupmi do dvoch oddelených skladových
priestorov. Stavebné úpravy pre vytvorenie týchto vstupov, prístupných cez tri exteriérové schody vďaka klesajúcemu
terénu od ulice smerom do dvorovej časti, sú jediným malým rozšírením obrysu pôvodnej stavby.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov sú po-
zemky s parc. č. 13218, 13219/4, 13219/5, C-KN, k. ú. Nové Mesto súčasťou stabilizovaného územia určeného pre
málopodlažnú zástavbu obytného územia (kód 102).

Podľa uvedeného územného plánu stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva
súčasné funkčné využitie, predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Mierkou a limitom pre novú
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výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnut-
né pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Ak prípadný nový návrh
nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprija-
teľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umies-
tniť. Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území je uplatniť požiadavky a regulatívy funk-
čného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie
prevádzkovej kvality územia).

Na základe predložených podkladov a ich odborného posúdenia je navrhovaná investičná činnosť v súlade
s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mest-
ským zastupiteľstvom v znení neskorších zmien a doplnkov. Starosta ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mest-
skej časti Bratislava-Nové Mesto požaduje doplniť výpočet a návrh riešenia statickej dopravy v zmysle ustanovení
STN 73 6110/Z1.

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

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

Ing. arch. Peter Vaškovič
zástupca starostu mestskej časti


