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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rekonštrukcia a prístavba RD
Stavebník: Ivan Šubrt, Priehradná26, 036 01 Martin
Miesto stavby: ul. Svätovojtešská 3
Parcela č.: 22517/1, 22517/2, KN C, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 06.03.2017, doplnené 19.09.2017
PD zo dňa: 03/2015 – dokumentácia pre územné rozhodnutie (zodp. projektant Ing. arch. Lukáš

Kordík, GUTGUT, s.r.o., Ul. 29. augusta 2281/28, 811 09 Bratislava)

K predmetnému zámeru je vydané Územné rozhodnutie, zn. 381/2016/UKSP/POBA/UR-9, zo dňa 02.03.2016,
právoplatnosť nadobudlo dňa 05.05.2016.

Zámer rieši rekonštrukciu a prístavbu existujúceho rodinného domu s rozmermi 6,80 m x 8,58 m a so zastavanou
plochou udávanou v projektovej dokumentácii 58 m2. Predmetný rodinný dom má 1 podzemné podlažie, 2 nadzemné
podlažia a podkrovie, prestrešený je sedlovou strechou s vikierom. Rekonštrukcia spočíva v stavebných
a dispozičných zmenách na jednotlivých podlažiach, výmene výplní otvorov, výmene strešnej krytiny a v zateplení
obvodových konštrukcií. Navrhnutá prístavba k rodinnému domu bude mať rozmery 2,60 m x 12,36 m a zastavanú
plochu udávanú v projektovej dokumentácii 33,80 m2. Po ukončení stavebných prác bude celková zastavaná plocha
91,80 m2. Objekt prístavby bude funkčne prepojený s existujúcim rodinným domom na všetkých podlažiach.
V rodinnom dome budú 2 bytové jednotky.

Vstup a vjazd na pozemok sú zo Svätovojtešskej ulice. Parkovanie je zabezpečené na pozemku stavebníka
na spevnenej ploche so 4 parkovacími miestami.

Objekt je napojený na inžinierske siete. Existujúca prípojka elektrickej energie bude zmenená zo vzdušnej
na podzemnú a hlavný elektromerový rozvádzač bude osadený v oplotení. Existujúca prípojka plynu bude
rekonštruovaná. Objekt rodinného domu bude na verejnú kanalizáciu napojený novovybudovanou prípojkou
splaškovej kanalizácie. Dažďová kanalizácia bude riešená vsakmi. Existujúca prípojka vody zostáva bez zmeny.
Objekt bude vykurovaný primárne tepelnými čerpadlami vzduch / voda.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu stavby v danej lokalite 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, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto, žiada dodržanie nasledujúcich podmienok:
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Z hľadiska urbanisticko – architektonicko – stavebného riešenia:
Dodržať požiadavky Mestského ústavu ochrany pamiatok v zmysle Odborného stanoviska, vydaného dňa

15.05.2015.

Z hľadiska ochrany životného prostredia:
Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich

maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.
Nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky objektu je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska dopravného vybavenia:
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v znení

neskorších predpisov.
Zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku v zmysle STN 73 6110/Z2.
Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených

plôch na verejnú komunikáciu.
O zriadení, úprave alebo odstránení vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť musí rozhodnúť

podľa ustanovenia §-u 3b (ods. 1,3 a 4) zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení (alebo sa vyjadrí v záväznom
stanovisku pre potreby územného konania) príslušný cestný správny orgán – v tomto prípade Mestská časť Bratislava
– Nové Mesto.

Z hľadiska technickej infraštruktúry:
Zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov.

Z hľadiska majetkoprávnych vzťahov:
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

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 Celková situácia

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


