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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 

15.01.2020 7731/2355/2020/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch. 

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk 

18.02.2020 

 

 

Vec 

Stanovisko k investičnej činnosti 

 

 

Názov stavby:  Rekonštrukcia rodinného domu na Makovického ulici 

Stavebník:   

Miesto stavby:  Makovického 5, Bratislava 

Parcela č.:     k. ú. Nové Mesto 

Žiadosť zo dňa: 15.01.2020 

PD zo dňa:   PD pre stavebné povolenie, 01/2020, Ing. arch. Ľudmila Saudreau, 0874 AA, doplnená 

21.02.2020 o bilancie plôch 

 

 

Predložený zámer rieši rekonštrukciu a prístavbu rodinného domu na pozemkoch s par. č. 12565/1, 12564, 

reg. C KN, k. ú. Nové Mesto na Makovického ulici, ktorý so susedným objektom vytvára dvojdom. Po rekonštrukcii 

budú mať oba domy rovnakú strechu s vikierom do dvorovej časti pozemkov, rovnakú strešnú krytinu i farebný odtieň 

omietky. Objekt obdĺžnikového pôdorysu je čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím a valbovou stre-

chou, ktorej hrebeň je rovnobežný s Makovického ulicou. V nadzemnej časti má rozmery 10,7 x 12,0 m. Vstup 

a vjazd na pozemok je z Makovického ulice, parkovanie pre tri autá je zabezpečené na pozemku investora. 

 

Projekt s jednou bytovou jednotkou počíta s rozšírením stavby v úrovni prízemia smerom do záhrady prístav-

bou s pultovou strechou (rozmery prístavby 4,1 x 4,9 m). Na prízemí sú navrhnuté vstupná chodba, dve technické 

miestnosti, kuchyňa, jedáleň, obývacia izba, malé WC, kúpeľňa a spálňa so šatníkom v prístavbe. V podkroví sú 

umiestnené dve izby s kúpeľňou a chodba s galériou nad obývacou izbou. Izba orientovaná do záhrady bude mať vi-

kier, rovnaký ako na susednom objekte. 

 

Plošné bilancie (podľa projektovej dokumentácie): 

• plocha pozemku (parc. č. 12564, 12565/1, 12565/2, k. ú. Nové Mesto)  343,91 m2 

• zastavaná plocha pôvodná / návrh      125,30 / 145,37 m2 

• plocha zelene pôvodný stav / návrh      159,29 / 85,68 m2 

• IZP riešeného pozemku pôvodný stav / návrh     0,36 / 0,42 

• KZ riešeného pozemku pôvodný stav / návrh     0,46 / 0,25 

 

• priemerný IZP (celá funkčná plocha)      0,47 

• priemerný KZ (celá funkčná plocha)      0,19 
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V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov sú predmet-

né pozemky súčasťou stabilizovaného územia určeného pre málopodlažnú zástavbu obytného územia (kód 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, presta-

vieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Mierkou a limitom pre novú výstav-

bu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri 

hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Ak prípadný nový návrh nereš-

pektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný 

kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. 

Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území je uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného 

dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kva-

lity územia). 

 

 

Na základe predložených podkladov, ich odborného posúdenia a súladu stavby v danej lokalite s Územným plá-

nom 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: 

• z hľadiska ochrany životného prostredia a  mikroklímy vzhľadom na zredukovaný koeficient zelene zvážiť zní-

ženie podielu spevnených plôch, 

• spevnené plochy riešiť materiálom priepustným pre zrážkovú vodu. 

 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, záväzné sta-

noviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov. 

 

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania. 

 

 

 

Prílohy 

1x 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 
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