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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rodinné domy Y
Stavebník:
Miesto stavby: Pod Vachmajstrom, Bratislava
Parcela č.: 6713/2, 6713/15-24, 6712/70, 6712/157, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 13.11.2019
PD zo dňa: september 2019, Architektonický návrh, sebastian nagy architects, s.r.o.

Predmetom predloženého zámeru je výstavba 3 rodinných domov (označené: RD1, RD2 a RD3) na ulici
Pod Vachmajstrom. V každom z rodinných domov (RD1 a RD2) sa nachádzajú tri bytové jednotky a šesť parkovacích
miest. V rodinnom dome (RD3) sa nachádzajú dve bytové jednotky a 5 parkovacích miest.

Riešené územie má výmeru 1724 m2, pričom plocha pozemku je 1577,3 m2 a plocha komunikácie, ktorá je ak-
ceptovaná v zmysle Územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení zmien a doplnkov je 146,8 m2. Zastavaná plocha
objektmi rodinných domov a spevnených plôch spolu je 458,2 m2.

Záujmové územie predkladaného zámeru je súčasťou Územného plánu zóny Koliba – Stráže, v znení zmien
a doplnkov (ÚPN Z). Tento stanovuje pre dané územie nasledovné limity využitia územia: maximálny koeficient za-
stavanej plochy je 0,3 a maximálna podlažnosť 2 + podkrovie alebo ustúpené podlažie. ÚPN Z stanovuje z hľadiska
priestorového usporiadania územné vymedzenie plôch pre stavbu objektov.

Predložený investičný zámer „Rodinné domy Y“ je v súlade s Územným plánom zóny Koliba – Stráže,
v znení zmien a doplnkov.

Architektonický návrh ma pobavil
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
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


