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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 

18.12.2019 518/690/2020/ZP/GUNI Gunárová Ildikó, Ing. arch. 

02/49253318/ildiko.gunarova@banm.sk 

07.01.2020 

 

 

Vec 

Stanovisko k investičnej činnosti 

 

 

Názov stavby:   Rodinný dom Rača 

Stavebníci:   

Miesto stavby:  lokalita Slanec, ul. Leánska 

Parcela č.:                            k.ú: Vinohrady 

Žiadosť zo dňa: 18.12.2019 

PD zo dňa:   07/2019 – Dokumentácia pre stavebné povolenie, Ing. Alfréd Takáč1 

 

 

 

Predložená dokumentácia rieši zámer novostavby rodinného domu na pozemku s parc. č 4466/32; reg. C KN, k.ú: 

Vinohrady, ktorý má celkovú výmeru  942,49 m2. 

 

Navrhovaný rodinný dom s jednou bytovou jednotkou obdĺžnikového pôdorysu s najväčšími rozmermi 

v nadzemnej časti 20,10 m x 15,00 m má jedno nadzemné podlažie s neobytným podkrovím, zastrešeným  valbovou 

strechou. Dispozícia 1. NP pozostáva: z predsiene, zo samostatného wc, z chodby, z otvoreného obytného priestoru vráta-

ne kuchyne a jedálne s krbom, zo špajze, z modlitebne, z pracovne, z troch obytných miestností, z dvoch kúpeľní, zo šat-

níka a z garáže. 

 

Vstup a vjazd na pozemok sú z komunikácie Leánska. Parkovanie bude zabezpečené na pozemku stavebníkov 

nasledovne: jedno parkovacie miesto v garáži rodinného domu a ďalšie dve parkovacie miesta na spevnenej ploche 

pred garážou.  

 

Bilancie plôch a koeficienty na základe výpočtov a na základe projektovej dokumentácie: 

 

Plocha riešeného pozemku:   942,49 m2 

Zastavaná plocha rodinného domu:   284,73 m2        (podľa projektovej dokumentácie 285,37 m2) 

Spevnené plochy:                     78,79 m2 

Plocha zelene :                   578,97 m2        (podľa projektovej dokumentácie 578,33 m2) 

 

Koeficient zastavaných plôch max. 0,3:        podľa výpočtov a podľa projektovej dokumentácie 0,30 - vyhovuje 

Koeficient voľnej zelenej plochy min. 0,6:     podľa výpočtov: 0,61 - vyhovuje  
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V zmysle Územného plánu zóny Podhorský pás z r. 2006 v znení neskorších zmien a doplnkov je pozemok 

s parc. č. 4466/32, reg. C KN, k.ú: Vinohrady súčasťou územia určeného ako obytné územie rodinných domov 

s maximálnou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie, prípadne povala alebo ustúpené podlažie 

(v zmysle § 9 príslušného VZN) s koeficientom zastavanej plochy max. 0,3 a s  koeficientom voľnej zelenej plochy 

min. 0,6. Kópiu § 8 a § 9 uvedeného VZN a schému z Územného plánu zóny Podhorský pás Vám zasielame 

v prílohe. 

 

V zmysle § 7 ods. 4 uvedeného VZN je obytné územie rodinných domov územie pozemkov zastavané ob-

jektmi rodinných domov (podľa § 43b novely zákona č. 50/76 Zb. - stavebný zákon, ods. 1 písm. b a ods. 3) ale-

bo je na zastavanie rodinnými domami určené. Celý objekt rodinného domu môže byť využitý aj pre malé škol-

ské a zdravotnícke zariadenia ako jasle, škôlka, súkromná ambulancia lekára a pod. s podmienkou zabezpečenia 

potrebných parkovacích miest na pozemku, prináležiacemu k  objektu a s podmienkou, že prevádzkou zariadenia 

nebude zhoršená kvalita obytného prostredia. 

 

V zmysle § 8 ods. 2 uvedeného VZN musia byť nové objekty v riešenom území umiestňované a povoľované 

v rámci plochy vymedzenej na pozemkoch regulačnými prvkami priestorového usporiadania. Regulačné prvky pries-

torového usporiadania v zmysle uvedeného Územného plánu zóny Podhorský pás predstavujú: uličná čiara, hlavná 

stavebná čiara, podružná stavebná čiara, hranica možnej zástavby. Hlavná stavebná čiara pre hlavné stavby 

v predmetnom území je definovaná vo vzdialenosti min. 6 m od komunikácie Leánska, podružná stavebná čiara pre 

doplnkové stavby vo vzdialenosti min. 3 m od uvedenej komunikácií. Hranice možnej zástavby sú definované vo 

vzdialenosti min. 3 m od hranice pozemku. 

 

Podľa § 8 ods. 3 uvedeného VZN je prekročenie uvedených čiar a hraníc možné v prípade podružnej stavebnej 

čiary, keď súčasťou uličnej čiary je oporný múr vo výške min. 2000 mm a v prípade hranice možnej zástavby, 

v prípadoch stanovených vo vyhláške č. 532/2002 Z. z. a v prípade vzájomnej písomnej dohody susediacich vlastní-

kov pozemkov. 

 

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 záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2006, v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

 

Stanovisko mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné sta-

noviská, 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 
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