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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
11.11.2019 44352/11532/2019/ZP/LUKP Lukáč Peter Mgr.

02/49253378/peter.lukac@banm.sk
27.11.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Prestavba rodinného domu + rodičovský dom
Stavebník:
Miesto stavby: Jeséniova 23
Parcela č.: 6726/9, 6727/2 a 6727/3 C-KN v k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 11.11.2019
PD zo dňa: projekt pre územné rozhodnutie (zodp. projektant: Ing. arch., Ing. Lukáš Krempaský, júl

2019)

Investičný zámer rieši zmenu dokončenej stavby – existujúceho rodinného domu na Jeséniovej ul.
a novostavbu rodinného domu pre rodičov, ktorý bude umiestnený v juhozápadnej časti pozemku, na Jeséniovej ul,
v mierne svahovitom teréne na pozemku s s parc. č. 6726/9, 6727/2 a 6727/3 C-KN v k. ú. Vinohrady. Dotknuté par-
cely sa zlúčia a rozdelia na dve časti A a B. Na stavebnej časti A je momentálne situovaný existujúci rodinný dom ur-
čený k prestavbe. K tomuto domu prislúcha výmera stavebnej časti 796,5 m2 (časť A).  Z  tejto  je  prístup  na  časť B
s výmerou 427,5 m2, kde bude situovaná novostavba rodinného domu pre rodičov.

Zmena dokončenej stavby rodinného domu pozostáva z nadstavby, prístavby a stavebných úprav pôvodného
objektu, ktorý je podpivničený, jednopodlažný s obytným podkrovím a zastrešený stanovou strechou s vikiermi. Zá-
mer prestavby objektu navrhuje umiestnenie samostatne stojaceho objektu, ktorý bude čiastočne podpivničený, dvoj-
podlažný a s 1 ustúpeným podlažím. V objekte sú navrhnuté celkovo 3 bytové jednotky (1x 4-izbová bytová jednotka
a 2x 2-izbová bytová jednotka). V suteréne je navrhnuté technicko-hospodárske zázemie domu. Na prízemí sa nachá-
dzajú dva dvojizbové byty s terasami, vstupné priestory s vonkajším schodiskom, chodba a vnútorné schodisko. Na 2.
a 3. ustúpenom podlaží je navrhnutý mezonetový byt so 4 terasami, ktorý bude zastrešený plochou strechou
o celkovej výške +12,00 m.

Druhý objekt – rodinný dom pre rodičov je riešený ako samostatne stojací objekt, nepodpivničený, dvojpodlaž-
ný a zastrešený plochou strechou, o celkovej výške +7,80 m. Na prízemí sa nachádza vstup so vstupným schodiskom,
chodba, kuchyňa s komorou, jedáleň, obývacia izba, spálňa, kúpeľňa, schodisko a vonkajšia terasa. Na 2. NP sa na-
chádza obývacia izba, spálňa, kúpeľňa, šatník a 3 terasy.

Obidva objekty budú napojené na inžinierske siete prípojkami, a to na verejný vodovod a kanalizáciu, elektric-
ké vedenie a plyn. Dažďové vody z rodinného domu budú odvádzané do vsakovacej nádrže umiestnenej na pozemku
investora a dažďové vody z rodičovského domu budú odvádzané do kanalizácie. Statická doprava je riešená na po-
zemku investora, v celkovom počte 8 PM na spevnenej ploche pri jednotlivých objektoch, pričom pre rodinný dom je
navrhnutých 5 PM a pre rodičovský dom 3 PM.
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Celková plocha pozemkov je 1224 m2. Celková výmera stavebnej časti A rodinného domu je 796,5 m2, celková
zastavaná plocha je 163,1 m2, celková nadzemná podlažná plocha objektu je 317,80 m2, spevnené plochy majú cca
312,90 m2 a plochy zelene tvoria 320,5 m2; pre rodinný dom sú vypočítané indexy: IZP = 0,205, IPP = 0,399, KZ =
0,402. Celková výmera stavebnej časti B pre rodičovský dom je 427,50 m2, celková zastavaná plocha je 94,50 m2,
celková nadzemná podlažná plocha objektu je 170,50 m2, spevnené plochy majú cca 157,20 m2 a plochy zelene tvoria
175,80 m2; pre rodičovský dom sú vypočítané indexy: IZP = 0,221, IPP = 0,399, KZ = 0,411.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
„ÚPN BA“) je pozemok s parc. č. 6726/9, 6727/2 a 6727/3 C-KN v k. ú. Vinohrady súčasťou rozvojového územia
určeného pre málopodlažnú zástavbu obytného územia (kód 102, kód regulácie B).  Podľa ÚPN BA ide o územia
slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží  a k nim prislúchajúce nevy-
hnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné
plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a
civilnú obranu.

Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70 % z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby
funkčnej plochy. Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho
zastavaná plocha je menšia ako 50 % zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.

Prevládajúcim spôsobom využitia funkčných plôch sú rôzne formy zástavby rodinných domov.
Podľa ÚPN BA sú stanovené nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, viažuce sa k určenému funk-

čnému využitiu:
Kód
regulácie

IPP
max.

Kód funkcie Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie Index zast. plôch
max.

Koeficient
zelene min.

RD – pozemok 400 – 600 m2 0,25 0,40B 0,4 102 Málopodlažná bytová zástav-
ba RD – pozemok 600 – 1000 m2 0,23 0,40

Na základe predložených podkladov a ich posúdenia konštatujeme, že je predmetný investičný zámer v danej
lokalite v súlade s regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využitia pre predmetné územie, tzn. je súlade
s ÚPN BA.

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 koordinačná 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


