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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
05.08.2019 42369/9350/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
17.12.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rekreačný objekt
Stavebník:
Miesto stavby: Sovia ulica, Vtáčnik
Parcela č.: 18052/5; C-KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 05.08.2019
PD zo dňa: štúdia, 08/2019, Ing. arch. Andrej Oláh, 16.12.2019 doložená upravená dokumentácia

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer novostavby rekreačného objektu so zastavanou plochou 60 m2, na
pozemku s parc. č. 18052/5; C-KN, k. ú. Vinohrady, s celkovou výmerou 307 m2. Navrhovaný rekreačný dom má jedno pod-
zemné a jedno nadzemné podlažie s podkrovím, zastrešeným sedlovou strechou. Vstup a vjazd na pozemok bude riešený
z priľahlej komunikácie Sovia. Parkovanie bude zabezpečené na pozemku stavebníka, konkrétne na spevnených plochách s 2
parkovacími miestami.

V zmysle Územného plánu zóny Podhorský pás z r. 2006 v znení neskorších zmien a doplnkov je pozemok s
parcelným č. 18052/5, C-KN k. ú. Vinohrady súčasťou územia určeného pre plochy individuálnej rekreácie.

Pre reguláciu zástavby plôch individuálnej rekreácie platí diferencovaný regulatív zástavby (zastavanej plo-
chy) rekreačných objektov v závislosti od rozlohy pozemkov:

a) ak je rozloha pozemku 400 m2 a viac, max. zastavaná plocha rekreačného objektu je 80 m2,
b) ak je rozloha pozemku od 300 m2 do 400 m2, max. zastavaná plocha rekreačného objektu je 60 m2,
c) ak je rozloha pozemku do 300 m2, max. zastavaná plocha rekreačného objektu je 40 m2,
d) ak je rozloha pozemku do 200 m2, max. koeficient zastavanej plochy rekreačného objektu je 0,15.

Na základe predložených podkladov a ich odborného posúdenia konštatujeme, že uvedená investičná činnosť je
v súlade s Územným plánom zóny Podhorský pás, schváleným uznesením č. 22/10 zo dňa 13.6.2006 a Všeobecným záväz-
ným nariadením Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2006 v znení neskorších zmien a doplnkov.
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Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, záväzné stanovi-
ská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
1 x situácia

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

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


