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 Oddelenie životného prostredia a územného plánovania 
 

 
 
 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

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

21.01.2020 5014/2845/2020/ZP/LUKP Lukáč Peter Mgr. 

02/49253378/peter.lukac@banm.sk 

12.02.2020 

 

 

Vec 

Stanovisko k investičnej činnosti 

 

 

Názov stavby: Stavebné úpravy rodinného domu (rekonštrukcia) 

Stavebník: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Miesto stavby: ul. Pod Strážami 

Parcela č.: xxxxxxxxx KN-C v k. ú. Vinohrady  

Žiadosť zo dňa: 21.01.2020 

PD zo dňa:  Projekt pre stavebné povolenie (zodp. projektant: Ing. Ivan Hnát, december 2019) 

 

 

Zámer rieši stavebné úpravy – rekonštrukciu rodinného domu. Stavba je situovaná v zastavanom území na po-

zemku s parc. č. xxxxxxxxxxxx KN-C v k. ú. Vinohrady na mierne svahovitom teréne. Rodinný dom pozostáva z 1 

PP a 2 NP. Ide o stavbu rozmerov 13,2 x 9,0 m a výšky + 9,185 m. Na 1. NP sa nachádza kúpeľňa, technická 

miestnosť, sklad, obývacia miestnosť, kuchyňa a izba. Z chodby je prístup do jednotlivých miestností a na schodisko 

do 1. PP a 2. NP. Na 1. PP sa nachádzajú 3 pivnice. Na 2. NP sa nachádza kúpeľňa, 3 izby, 2 šatníky a terasa. Objekt 

bude zastrešený sedlovou strechou. Elektrická prípojka bude realizovaná prostredníctvom zemného kábla 

z navrhovaného elektrického rozvádzača, ktorý bude umiestnený v oplotení. Kanalizačná, vodovodná a plynová prí-

pojka je existujúca. Statická doprava bude vyriešená samostatne na pozemkoch vlastníka cez existujúci vjazd. Na po-

zemku sú navrhnuté 3 parkovacie miesta. 

Základné parametre: 
Starý stav:      Nový stav: 

Zastavaná plocha: 106,10 m2  Zastavaná plocha: 109,38 m2 

Úžitková plocha: 191,24 m2  Úžitková plocha:  201,76 m2 

Obytná plocha: 75,37 m2  Obytná plocha:  89,39 m2 

Obstavaný priestor: 853,92 m2  Obstavaný priestor: 971,99 m2 

Počet podlaží:  1 PP a 2 NP  Počet podlaží:  1 PP a 2 NP 

Počet obyt. miestn.: 5   Počet obyt. miestn.: 6 

Počet byt. jednotiek: 1   Počet byt. jednotiek: 1 

Výška stavby:  +7,930 m  Výška stavby:  +9,185 m 

Výmera dotknutého pozemku: 312 m2 

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len 

„ÚPN BA“) sú pozemky s parc. č. xxxxxxxxx KN-C, k. ú. Vinohrady súčasťou stabilizovaného územia určeného pre 
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málopodlažnú zástavbu obytného územia (kód 102). Prevládajúcim spôsobom funkčného využitia územia sú rôzne 

formy zástavby rodinných domov, pričom prípustné je umiestňovať najmä: 

 bytové domy do 4 nadzemných podlaží; 

 zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov; 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene; 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia. 

Na základe predložených podkladov a ich posúdenia konštatujeme, že je predmetný investičný zámer v danej 

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

s ÚPN BA.  

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 umiestnenia 

 

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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