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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

ARMATRADE GRP  s.r.o.
Mliekárenská 15
821 09  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
07.04.2020 23103/5210/2020/ZP/ZBOZ Zbončáková Zuzana Ing.

02/49253361/zuzana.zboncakova@banm.sk
24.06.2020

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: 2 SOVY – DOM 2
Stavebník:
Miesto stavby: Sovia ul.
Parcely č.:  k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 07.11.2019, doplnená 07.04.2020
PD zo dňa: 06/2019, situácia z 04/2020

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie stavby rodinného domu nepravidelného pôdorysného tvaru písmena Y
s jedným podzemným, jedným nadzemným a jedným ustúpeným podlažím s plochou strechou, s maximálnymi rozmermi
16,76 x 14,94 m, s udanou zastavanou plochou 169,50 m2; ďalej rieši vybudovanie vonkajšej terasy, vonkajších schodísk
a ostatných spevnených plôch, prípojok inžinierskych sietí a oplotenia. Parkovanie v počte 3 parkovacích stojísk bude zabez-
pečené na pozemku stavebníka.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov sú pozemky
s parc. č. 18177/3, 18177/13, 18168/21, 18167/7 KN-C, k. ú. Vinohrady súčasťou stabilizovaného územia určeného pre má-
lopodlažnú zástavbu obytného územia (kód 102).

Na základe predložených podkladov a ich odborného posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu
Bratislava – Nové Mesto a na základe súladu navrhovanej stavby s  funkčným využitím pozemku v zmysle Územného plánu
hlavného mesta SR Bratislava, schváleného uznesením č. 123/2007 z 31.05.2007 v znení neskorších zmien a dodatkov,
starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto súhlasí s investičným zámerom
a žiada dodržanie podmienky :
- Zabezpečiť doriešnie majetkoprávnych vzťahov – zámenu pozemkov medzi investormi projektov 2 SOVY – DOM 1
a DOM 2 tak, aby parkovanie pre DOM 2, ktoré je navrhnuté na pozemku investora DOMu 1, bolo vo vlastníctve stavebníka
DOMu 2 s tým, že tento pozemok bude prepojený s pozemkom stavebníka DOMu 2 tak, aby bolo dodržané ustanovenie § 45,
ods. 1 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

   Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné stanoviská,
vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Príloha
1 x Siruácia
Na vedomie
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


