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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

K.T.Plus, s.r.o.

Kopčianska 15
851 01  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
16.10.2019 5190/1792/2020/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
04.02.2020

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Radový rodinný dom, Považská 18, Bratislava
Stavebník:
Miesto stavby: Bratislava
Parcela č.: XXXXX, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 16.10.2019
PD zo dňa: štúdia, 20.09.2019, Ing. arch. Tomáš Bezchleba,

zodp. projektant Ing. arch. Peter Srpoň, 0713AA

Predmetom predloženej dokumentácie je prestavba existujúceho radového rodinného domu nachádzajúceho sa
na pozemkoch s parc. č. XXXXXX, C-KN, k. ú. Nové Mesto s celkovou výmerou 323 m2.

Navrhovaná prestavba a dostavba zahŕňa zmeny dispozičného a prevádzkového riešenia, zateplenia obvodové-
ho plášťa vrátane výmeny výplne okenných otvorov, rekonštrukcie strešnej konštrukcie a výmeny strešného plášťa.
Podlažnosť rodinného domu s jednou bytovou jednotkou sa nemení, zostáva jedno podzemné a dve nadzemné po-
dlažia. Výraznejšia zmena sa bude týkať podkrovia so šikmou strechou, kde pribudnú dva vikiere. Vstup a vjazd
na pozemok zostáva z komunikácie Považská, pričom vstup do domu bude riešený cez pristavané zádverie zo záhrady
a parkovanie bude zabezpečené pre 1-2 automobily vedľa domu na pozemku investora. S jestvujúcou garážou
v dvorovej časti pozemku sa výhľadovo nepočíta.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov sú pred-
metné pozemky súčasťou stabilizovaného územia určeného pre málopodlažnú zástavbu obytného územia (kód
funkcie 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
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-
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čného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzko-
vej kvality územia).

Na základe predložených podkladov, ich odborného posúdenia a súladu zámeru v danej lokalite s Územným
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľ-
stvom v znení neskorších zmien a doplnkov starosta ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Brati-
slava-Nové Mesto žiada splnenie nasledujúcich podmienok:
· dodržať požiadavky Mestského ústavu ochrany pamiatok v zmysle odborného stanoviska vydaného dňa

08.01.2020 (zn. 289/2019/Št.),
· riešiť podkrovie v súlade s ustanoveniami STN 73 4301 Budovy na bývanie.

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
1 x 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


