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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Novostavba rekreačnej chaty
Stavebník: Ing. Réka Š., Ing. Ľubomír Š.
Miesto stavby: Vtáčnik
Parcela č.: 18052/16, 18052/17; KN C, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 02.08.2017
PD zo dňa: 07/2017 – projekt pre stavebné povolenie (zodp. projektant: Ing. arch. Martin Krajči, Krajči &

Gaňo architects)

Zámer rieši výstavbu rekreačnej chaty na území vymedzenom predmetnými pozemkami, ktoré je navrhnuté
na rozdelenie na 2 pozemky s výmerami 476 m2 a 305 m2. Navrhnutá rekreačná chata bude umiestnená na pozemku
s navrhnutou výmerou 476 m2. Objekt bude umiestnený na novonavrhnutej hranici pozemku.

Objekt rekreačnej chaty bude mať najväčšie pôdorysné rozmery, uvádzané bez vrstvy tepelnej izolácie, 11,105 m
x 18,415 m a zastavanú plochu udávanú v projektovej dokumentácii 77,2 m2. Objekt bude mať 2 nadzemné podlažia,
prestrešený bude sedlovou strechou s vikierom.

Objekt rekreačnej chaty bude užívaný na rekreačné účely.
Vstup a vjazd na pozemok bude cez susedný novonavrhnutý pozemok z priľahlej komunikácie. Parkovanie bude

zabezpečené na susednom novonavrhnutom pozemku v počte 1 parkovacie miesto.
Projektová dokumentácia nerieši napojenie na inžinierske siete.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia s Územným plánom zóny Podhorský pás, schváleným
uznesením č. 22/10 zo dňa 13. 06. 2006 a so Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č. 2/2006, starosta, ako
štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konštatuje, že zámer nie je v súlade
s predmetnou územnoplánovacou dokumentáciou a vyhláškou č. 532/2002 Z. z. z nasledovných dôvodov:

- v zmysle predmetného územného plánu zóny môže mať chatový objekt max. 1 nadzemné podlažie
a podkrovie – navrhovaným riešením vzniká 2. plnohodnotné podlažie, ktoré nespĺňa charakteristiku
podkrovia v zmysle STN 73 4301,

- umiestnenie stavby nerešpektuje §6 ods. 1 vyhl. č. 532/2002 Z. z. (odstupy stavieb)
- v zmysle STN 73 6110/Z2 a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., §8 ods. 2 („Stavba musí byť vybavená odstavným

a parkovacím stojiskom riešeným ako súčasť stavby alebo ako prevádzkovo neoddeliteľná časť stavby alebo
umiestneným na pozemku stavby, ak tomu nebránia obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpisov.“) je
parkovanie potrebné riešiť na pozemku stavby
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Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, záväzné

stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

S pozdravom

Prílohy
1x Kópia katastrálnej mapy
1x Situácia

Na vedomie
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy – odd. ÚIČ
MČ BNM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


