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

04.12.2019 3653/2582/2020/ZP/LUKP Lukáč Peter Mgr. 

02/49253378/peter.lukac@banm.sk 

29.01.2020 

 

 

Vec 

Stanovisko k investičnej činnosti 

 

Názov stavby: Rodinný dom, Bratislava – Nové mesto, parc. č. xxxxxxx 

Stavebník: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Miesto stavby: Koziarka 

Parcela č.: xxxxxxx reg. C-KN v k. ú. Vinohrady (príp. NN - xxxxxx reg. C-KN v k. ú. Vinohrady) 

Žiadosť zo dňa: 04.12.2019 

PD zo dňa:  DSP (zodp. projektant: Ing. arch. Ronald Ružička, november 2019) 

 

 

Zámer rieši výstavbu novostavby rodinného domu s jednou bytovou jednotkou a garážou s rozmermi jedného 

nadzemného a jedného podzemného podlažia v tvare obdĺžnika cca 11 x 16 m a s plochou strechou. Objekt sa nachá-

dza v Bratislave na Koziarke na pozemku s parc. xxxxxxx reg. C-KN v k. ú. Vinohrady.  

Základné parametre: 

Výmera dotknutého pozemku 937 m2  

Zastavaná plocha objektu  176,0 m2 

Celková podlažná plocha 1. NP 176,0 m2 

Celková podlažná plocha 1. PP 176,0 m2 

Úžitková plocha spolu  287,24 m2 

Spevnené plochy a oplotenie 181 m2 

Plochy zelene    580 m2 

Parkovanie    pre 4 vozidlá (2 PM v garáži a 2 PM na teréne) 

Index zastavaných plôch 0,188 

Index podlažných plôch  0,188 

Index spevnených plôch 0,19 

Koeficient zelene  0,62 

 

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

„ÚPN BA“) je pozemok s parc. č. xxxxxxx reg. C-KN v k. ú. Vinohrady súčasťou rozvojového územia určeného pre 

málopodlažnú zástavbu obytného územia (kód funkcie 102, kód regulácie A). 

Podmienky funkčného využitia: 

Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim pri-

slúchajúce nevyhnutné zariadenia – v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, 
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ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre po-

žiarnu ochranu a civilnú obranu.  

Prevládajúcim spôsobom využitia funkčných plôch sú rôzne formy zástavby rodinných domov. 

Regulatívy intenzity využitia: 
Kód 

regulácie 

IPP max. Kód  

funkcie 

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie IZP 

max. 

KZ 

min. 

A 0,3 102 Málopodlažná bytová zástav-

ba služieb 
RD - pozemok 500 – 1000 m2 0,22 0,40 

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.  

V súvislosti s Vašou žiadosťou o súhlas s vyňatím pozemku s parc. č. xxxxxxx reg. C-KN v k. ú. Vinohrady 

z pôdneho fondu a k zmene druhu pozemku pre potreby vydania rozhodnutia OkÚ – OPaL, Mestská časť Bratislava-

Nové Mesto uvádza, že nemá námietky s trvalým odňatím poľnohospodárskej pôdy v zmysle uvedených regulatívov 

na pozemku s parc. č. xxxxxxx reg. C-KN v k. ú. Vinohrady. 

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 

koordinačná 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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