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 Oddelenie životného prostredia a územného plánovania 
 

 
 
 

eurohouse.sk s.r.o. 

 

Radlinského 28 

81107 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje//@ Bratislava 

10.05. 2019 8426/3677/2020/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch. 

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk 

25.02.2020 

 

Vec 

Stanovisko k investičnej činnosti 

 

 

Názov stavby:  Výstavba 2 RD Jaskový rad 

Stavebník:   

Miesto stavby:  Jaskový rad, Bratislava 

Parcela č.:      k. ú. Vinohrady 

Žiadosť zo dňa: 10.05.2019, doručená 15.05.2019 

PD zo dňa:   11/2017, DUR spracovateľ Ing. arch. Štefan Húsenica, Ing. arch. Juraj Klaučo,  

Ing. arch. Daniel Bobok 

 

 

Zámer rieši novostavbu dvoch samostatne stojacich rodinných domov „A“ a „B“. Obidva objekty majú jedno 

podzemné podlažie, dve nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie. V každom rodinnom dome sú navrhnuté 3 by-

tové jednotky. Celková zastavaná plocha rodinného domu „A“ a taktiež rodinného domu „B“  je 208,68 m2, celková 

úžitková plocha rodinného domu „A“ a taktiež rodinného domu „B“ je 411,23 m2. Objekty budú napojené novými 

prípojkami na existujúce inžinierske siete vedené v komunikácii Jaskový rad. Parkovacie státia v celkovom počte 14 

státí sú riešené v počte 5 státí na 1.PP rodinného domu „A“ a 9 státí na pozemku stavebníkov. Dopravné napojenie je 

navrhnuté z ulice Jaskový rad. 

 

Bilancie plôch uvádzané v projektovej dokumentácii: 

• celková plocha pozemkov investora (vrátane pozemku s parc. č. 6121/6, C-KN, k. ú. Vinohrady s rozlohou 

124 m2, ktorý má investor prenajatý od mestskej časti Bratislava-Nové Mesto) je 1222 m2, 

• zastavaná plocha domami je 2x 208,68 m2, čo je spolu 417,35 m2 

• spevnené plochy vrátane parkovacích miest na teréne 330,16 m2, 

• zeleň 670,86 m2 (naviac uvádza zápočet zelených striech v rozsahu 50 %, t. j. 103,74 m2; zelené strechy sa však 

do bilancií zelene nepočítajú, v zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy sú istým dielom započítateľné 

iba plochy zelene na úrovni terénu nad podzemnými konštrukciami), 

• plocha stojiska komunálneho odpadu 11,20 m2 

• z toho vypočítané IZP = 0,34 a KZ = 0,55. 

 

Po kontrolnom súčte uvádzaných položiek (zastavaná plocha, spevnené plochy a plochy zelene, spolu 1429,57 

m2) je zrejmé, že čísla nezodpovedajú pravde. Podhodnotené sú spevnené plochy (reálne zaberajú cca 400 m2, 

plochy zelene sú naopak vysoko nadhodnotené, reálne zaberajú cca 393 m2, vrátane prenajatého pozemku s parc. č. 

6121/6, k. ú. Vinohrady, ktorý však predstavuje rezervu pre predĺženie Sudovej ulice z dôvodu dopravnej obsluhy su-
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sedných pozemkov. Jediným správnym údajom je objektmi zastavaná plocha. Z opravených údajov vypočítané IZP = 

0,34 a KZ = 0,32. 

 

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov sú po-

zemky s parc. č. 6121/2, 6121/8, k. ú. Vinohrady súčasťou stabilizovaného územia určeného pre málopodlažnú zá-

stavbu obytného územia (kód 102). Časť predmetných pozemkov leží v ochrannom pásme železníc. 

 

Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie, predpo-

kladá 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 nevyhnutné pri hodnotení novej výstavby v 

stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Ak prípadný nový návrh nerešpektuje charakteristické pri-

ncípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťa-

ženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. Základným princípom pri stano-

vení regulácie stabilizovaných území je uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie 

kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia). 

 

 

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava-

Nové Mesto a na základe súladu navrhovaného zámeru v danej lokalite s Územným plánom hlavného mesta SR 

Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom v znení neskorších 

zmien a doplnkov starosta ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto požaduje 

splnenie týchto podmienok: 

 

• Prepočítať plošné bilancie uvádzané v projektovej dokumentácii. 

• Reparcelovať pozemky vo vlastníctve investora tak, aby každý z rodinných domov mal svoj pozemok, v prípa-

de pozemku pre dom „A“ s ťarchou prejazdu pre obyvateľov domu „B“. 

• Navrhnúť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov od železničnej prevádzky, t. j. zabezpečiť, aby v chrá-

nených priestoroch stavby neboli prekročené povolené limity hladiny hluku a vibrácií zo železničnej dopravy. 

• V súlade s Akčným plánom adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bra-

tislavy aplikovať v čo najširšej miere vodozádržné opatrenia (spevnené plochy riešiť ako priepustné pre dažďo-

vú vodu, použiť zelené strechy, dažďové záhrady a vsakovanie dažďovej vody na pozemku namiesto jej odvá-

dzania do kanalizácie) a opatrenia na zmiernenie efektu tepelných ostrovov (predovšetkým zachovať vysokú 

zeleň, resp. zabezpečiť jej novú výsadbu). 

• Odstrániť nezrovnalosti v projektovej dokumentácii, napr. zosúladiť pôdorysy domov s pohľadmi (chýbajúce 

okná na západnej fasáde), nekresliť stromy pod konštrukciu lodžií... 

 

 

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 
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