
 
 

/fax 

02 / 49 253 512 

02 / 45 529 459 

Bankové spojenie 

Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu 

SK08 5600 0000 0018 0034 7007 

 

IČO 

603317 

 

DIČ   

2020887385 

Stránkové dni 

Pondelok    8 - 12,00 

Streda         8 - 12,00 

 

13 – 17,00 

13 – 17,00 

 e-mail: podatelna@banm.sk 

www.banm.sk  

up_stanovisko_DEN20200010061 Strana 1 z 2 

 
 

 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 

22.01.2020 10061/2732/2020/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch. 

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk 

05.03.2020 

 

 

Vec 

Stanovisko k investičnej činnosti 

 

 

Názov stavby:  Rodinný dom a oplotenie 

Stavebník:   

Miesto stavby:  Bratislava III, Ahoj Briežky 

Parcela č.:      k. ú. Vinohrady 

Žiadosť zo dňa: 22.01.2020 

PD zo dňa:   PD pre stavebné povolenie, zodp. projektant Ing. Irena Hýbalová, 11/2019 

 

 

 

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer novostavby rodinného domu na pozemku s parc. č 4690/3, C-KN, 

k. ú. Vinohrady s celkovou výmerou 656 m2. Predmetný pozemok je súčasťou novorozparcelovaného územia Ahoj – 

Briežky v k. ú. Vinohrady, v ktorom sú vybudované obslužné komunikácie napojené na Sliačsku ul. Zrealizované sú aj 

prípojky inžinierskych sietí. 

 

V 1. PP na úrovni prístupovej komunikácie sú situované dvojgaráž a vstupné a komunikačné priestory (zádverie so 

schodiskom), WC a sklad. Na 1. NP je umiestnený vstup z balkóna prístupného z vonkajšieho schodiska, zádverie, scho-

disko, dve kúpeľne, obývacia izba s jedálňou a kuchyňou, pracovňa a herňa. Na 2. NP sú situované dve detské izby s kú-

peľňou, chodba, spálňa so šatníkom a kúpeľňou, technická miestnosť a skleník. 

 

Vstup a vjazd na pozemok je orientovaný z komunikácie súbežnej so severovýchodnou hranicou pozemku. Par-

kovanie bude zabezpečené na pozemku investora, 2 PM na teréne a 2 PM v garáži (potrebný počet 3 PM). Navrhovaný 

rodinný dom s jednou bytovou jednotkou nepravidelného pravouhlého pôdorysu s najväčšími rozmermi 11.65 m x 15,05 

m má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. Celková zastavaná plocha je podľa projektovej dokumentácie 

148 m2, spevnené plochy zaberajú 101 m2, plocha zelene 407 m2 (IZP = 0,226 a KZ = 0,622). 

 

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov je pozemok 

s parc. č. 4690/3, C-KN, k. ú. Vinohrady súčasťou rozvojového územia určeného pre málopodlažnú zástavbu obytného 

územia (kód funkcie 102, kód regulácie A). 
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Regulácia pre RD na pozemkoch s veľkosťou 500 – 1000 m2 podľa uvedeného územného plánu: 

IPP = max. 0,3; IZP = max. 0,22; KZ = min. 0,4. 

 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy definuje zastavanú plochu stavby ako plochu ortogonálneho priemetu 

obvodu zvislých konštrukcií najrozsiahlejšej časti stavby vnímateľnej nad terénom do vodorovnej roviny. Po prepočítaní 

podľa uvedenej definície predstavuje zastavaná plocha objektom 207,5 m2 (IZP = 0,32), hrubá podlažná plocha 273,43 

m2 (IPP = 0,42), spevnené plochy zaberajú 119,26 m2, plochy zelene 329,2 m2 (KZ = 0,50).w 

 

 

Na základe predložených podkladov a ich odborného posúdenia konštatujeme, že uvedená investičná činnosť v da-

nej lokalite nie je v súlade 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. 

 

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 
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