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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
27.09.2019 38136/10374/2019/ZP/LUKP Lukáč Peter Mgr.

02/49253378/peter.lukac@banm.sk
11.11.2019

Vec
Stanovisko k  žiadosti o udelenie výnimky zo stavebnej uzávery podľa § 41 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Názov stavby: NOVOSTAVBA GARÁŽE A ATELIÉRU ZAPUSTENÁ VO SVAHU
Stavebník:
Miesto stavby: Uhrova 10
Parcela č.: 5812 a 5813 reg. “C“ KN v k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 27.09.2019
PD zo dňa: projekt pre stavebné povolenie (RB ARCHITECTS s.r.o., 9/2017)

Na základe Vašej žiadosti doručenej dňa 27.09.2019 o súhlasné stanovisko k udeleniu výnimky podľa § 41 ods.
2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „sta-
vebný zákon“) zo stavebnej uzávery, doplnenej dňa 07.10.2019, uvádzame nasledovné:

Predložený stavebný zámer rieši výstavbu objektu SO.01 s doplnkovou funkciou k rodinnému domu,
s možnosťou využívania ako ateliér, resp. kancelária, ako jedno podzemné podlažie a SO.02 s funkciou garáže. Navr-
hované stavebné objekty sa nachádzajú v k. ú. Vinohrady v lokalite Jelšová ulica na Uhrovej ul. na parc. reg. “C“ KN
č. 5812 a 5813.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
„ÚPN BA“) sú parc. reg. “C“ KN č. 5812 a 5813 v k. ú. Vinohrady súčasťou stabilizovaného územia určeného pre
málopodlažnú zástavbu obytného územia (kód 102).

Dotknuté parcely  sa nachádzajú v lokalite, pre ktorú aktuálne prebieha proces obstarávania Územného plánu
zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre, a pre ktorú bolo rozhodnutím č. 2004/2017/ a 102/2018/UKSP/POBA-2, zo
dňa 05.04.2018, právoplatným dňa 07.05.2019 vydané územné rozhodnutie o stavebnej uzávere v Mestskej časti Bra-
tislava Nové Mesto v k. ú. Vinohrady, v lokalite Kramáre – Jelšová ul. (ďalej len „rozhodnutie o stavebnej uzávere“).

Podľa návrhu predmetného územného plánu zóny sú parc. reg. “C“ KN č. 5812 a 5813 v k. ú. Vinohrady sú-
časťou navrhovaného urbanistického bloku II/B (U104), kde sú okrem iných, stanovené líniové regulatívy: uličná čia-
ra, záväzná stavebná čiara pre líniu priečelia pozemných stavieb a neprekročiteľná stavebná čiara.

Podľa návrhu predmetného územného plánu zóny vymedzuje stavebná čiara plochu pozemku, na ktorom je
možné umiestniť pozemnú stavbu definovanú v zmysle §43a ods. 2 stavebného zákona, pričom stavebná čiara je ne-
prekročiteľná akoukoľvek nadzemnou stavebnou konštrukciou stavby, okrem strešnej rímsy. Záväzná stavebná čiara
predstavuje vertikálny priemet línie, na ktorom musí byť umiestnené priečelie stavby, alebo jeho časť. Zmyslom zá-
väznej stavebnej čiary je vytvárať uličnú líniu. Neprekročiteľná stavebná čiara predstavuje vertikálny priemet línie,
ktorý nemôže prekročiť fasáda a aj hmota stavby.
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Na základe predložených podkladov a ich posúdenia preto konštatujeme, že osadenie stavebného zámeru je
v rozpore s návrhom predmetného územného plánu zóny lebo:

- nerešpektuje navrhovanú záväznú stavebnú čiaru pre líniu priečelia pozemných stavieb, ktorá je stanovená na
4 m od hranice pozemku;

- nerešpektuje navrhovanú neprekročiteľnú stavebnú čiaru, ktorá je stanovená na 3 m od hranice pozemku.

Komplexné informácie o dotknutom území získate nahliadnutím do ÚPN BA, ktorý je zverejnený na adrese:
https://mapy.bratislava.sk/ #layergroup_container_uzemny_plan a do návrhu Územného plánu zóny Jelšová, Bratisla-
va - Kramáre, ktorý je zverejnený na adrese: https://www.banm.sk/15726-sk/uzemny-plan-zony-jelsova-bratislava-
kramare/.

S ohľadom na vyššie uvedené mestská časť Bratislava-Nové Mesto

n e s ú h l a s í

s udelením výnimky zo stavebnej uzávery podľa § 41 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku.

Súhlasíme výhradne s uskutočnením neodkladných zabezpečovacích prác, nariadených stavebným úra-
dom pre ochranu zdravia alebo majetku podľa § 94 stavebného zákona, čo je v súlade s bodom II.C.12. roz-
hodnutia o stavebnej uzávere.

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  nenahrádza stanoviská, záväzné stanoviská, vyjadrenia
a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

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


