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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 

02.03.2020 11125/4077/2020/ZP/GUNI Gunárová Ildikó, Ing. arch. 

02/49253318/ildiko.gunarova@banm.sk 

13.03.2020 

 

 

Vec 

Stanovisko k investičnej činnosti 

 

 

Názov stavby:  Rodinný dom Ahoj 

Stavebník:  

Miesto stavby:  ul. Na Ahoji 

Parcela č.:    k. ú: Vinohrady 

Žiadosť zo dňa: 02.03.2020 

PD zo dňa:   09/2019, Ing. Arch. Peter Švorc 

 

 

Predložená dokumentácia rieši zámer novostavby rodinného domu na pozemku s parc. č 4460/5; reg. C KN, k.ú: 

Vinohrady, ktorý má celkovú výmeru  687,00 m2. 

 

Navrhovaný rodinný dom s jednou bytovou jednotkou obdĺžnikového pôdorysu s najväčšími rozmermi v nadzem-

nej časti 16,45 m x 10,50 m, má jedno podzemné podlažie, jedno nadzemné podlažie a ustúpené podlažie, zastrešené 

plochou strechou. Dispozícia 1. PP pozostáva: z dvoj-garáže, z práčovne, z technickej miestnosti, z práčovne, z posilňovne, 

zo skladu náradia, zo skladu zeleniny, z miestnosti pre technológiu bazéna, z chodby a zo schodiska. Dispozícia 1. NP 

pozostáva: z predsiene, zo schodiska, zo samostatného wc, zo šatníka, z hosťovskej izby so šatníkom a kúpeľňou, z obýva-

cej izby s krbom, z jedálne a z kuchyne so špajzou. K 1.NP prislúcha terasa s bazénom, prístupná z obývacej izby, alebo 

z jedálne. Dispozícia ustúpeného podlažia pozostáva: zo schodiska, z chodby, z dvoch obytných miestností a z kúpeľne. 

K ustúpenému podlažiu prislúcha strešná terasa, prístupná z oboch obytných miestností.  

 

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

nasledovne: dve parkovacie miesta v garáži rodinného domu na podzemnom podlaží 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:   687,00 m2 

Zastavaná plocha rodinného domu:   138,00 m2        (podľa projektovej dokumentácie  138,00 m2) 

Plocha stúpeného podlažia:                   66,30 m2         (podľa projektovej dokumentácie   66,30 m2) 

Podlažná plocha spolu:                               204,30 m2         (podľa projektovej dokumentácie  204,30 m2) 

Spevnené plochy spolu a bazén:     175,20 m2         (podľa projektovej dokumentácie  175,20 m2) 

Plocha zelene :                   373,80 m2         (podľa projektovej dokumentácie  369,70 m2) 
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Index zastavaných plôch (max. 0,22):            podľa výpočtov a podľa projektovej dokumentácie 0,20 – vyhovuje 

Index podlažných plôch  (max. 0,30):            podľa výpočtov a podľa projektovej dokumentácie 0,30 – vyhovuje 

Koeficient zelene             (min. 0,40):            podľa výpočtov a podľa projektovej dokumentácie 0,54 – vyhovuje  

 

 

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

s parc. č. 4690/5, C KN, k. ú: Vinohrady súčasťou rozvojového územia určeného pre málopodlažnú zástavbu obyt-

ného územia (kód funkcie 102, kód regulácie A). Index podlažných plôch - IPP max:  0,30. Index zastavaných plôch 

- IZP max: 0,22 pri pozemku veľkosti od 500 – 1000 m2. Koeficient zelene – KZ min. 0,40 pri pozemku veľkosti od 

500 - 1000 m2. V rámci rozvojového územia je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách, zásadná 

zmena funkčného využitia alebo zmena spôsobu zástavby veľkého rozsahu. 

 

Podmienky funkčného využitia plôch: Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch 

do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia 

stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické 

vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej 

zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby 

sa preferujú v rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy 

medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby. 

Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej 

plochy. Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná 

plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia. 

 

Navrhovaný rodinný dom spĺňa prevládajúce spôsoby funkčného využitia plôch (rôzne formy zástavby rodin-

ných domov).  

 

 

Na základe odborného posúdenia predložených podkladov konštatujeme, že je navrhovaný investičný zámer 

v danej lokalite v súlade s regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využitia pre predmetné územie, tzn. 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 

Regulácia funkčného využitia plôch (kód funkcie 102) 

Regulatív intenzity využitia územia  (kód regulácie A) 

 

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 
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