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Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Rodinné domy s tromi bytovými jednotkami
Stavebník: Ing. Mgr. Martin K.
Miesto stavby: Sliačska ulica
Parcela č.: 18353/1; 18353/2; 18353/3; 18354; 18355; 18356; reg. “C“ KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 19.06.2017
PD zo dňa:  06/2017, autor: Ing. arch. Pavlína Kašparová

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer výstavby súboru štyroch rodinných domov na pozemkoch s par. č.
18353/1; 18353/2; 18353/3; 18354; 18355; 18356; reg. “C“ KN, k. ú. Vinohrady, s celkovou výmerou pozemkov 5156,00 m2.

Súbor rodinných domov pozostáva zo štyroch objektov s označením RD A, RD B, RD C a RD D, ktoré sú osadené
do svahovitého terénu. V objektoch RD A, RD B a RD C sú deklarované: jedno podzemné, dve nadzemné a tretie ustúpené
podlažie a v RD D sú to: dve podzemné, dve nadzemné a tretie ustúpené podlažie. Každý navrhovaný rodinný dom má
zastavanú plochu 152,49 m2 a nachádzajú sa v ňom 3 bytové jednotky. Deklarovaná celková zastavaná plocha je
612,30 m2a spolu je navrhnutých 12 bytových jednotiek.

Vstup a vjazd na pozemky je riešený z komunikácie Sliačska, pričom jednotlivé rodinné domy sú prístupné
zo spoločnej účelovej komunikácie umiestnenej v rámci pozemkov. Parkovanie bude zabezpečené v podzemnej garáži
 každého objektu, konkrétne bude v RD A, RD B a RD C umiestnených po 6 a v RD D bude 7 parkovacích stojísk, pričom
na exteriérových spevnených plochách sa bude nachádzať 7 spoločných stojísk. Celkovo je navrhnutých 32 parkovacích
stojísk.

Na základe predložených podkladov a ich odborného posúdenia konštatujeme, že zámer nie  je  v súlade
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, z nasledujúcich dôvodov:

- zámer výstavby má byť realizovaný na ploche, pre ktorú platia definície a ukazovatele intenzity využitia
územia záväzné pre celú funkčnú plochu, pričom v konkrétnom bloku je možné riešiť návrh zástavby celého bloku
s vyjadrením etapizácie zástavby, a to na úrovni riešenia ÚPN Z, UŠ Z, resp. dokumentácie pre územné rozhodnutie a tieto
požiadavky predložený zámer nespĺňa

- predloženým zámerom dotknuté pozemky sa nachádzajú v rozsahu riešenia Územný plán zóny Podhorský
pás, pre ktorý sa v súčasnosti spracúvajú Zmeny a doplnky, ktoré obstaráva MČ Bratislava – Nové Mesto, v zmysle
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ktorých posudzovaný zámer nerešpektuje trasovanie a koridor verejnoprospešnej stavby FT D1 2/D1/1.5.4/ba navrhovanej
v uvedených Zmenách a doplnkoch na podklade prerokovanej urbanistickej štúdie

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 situácia zóny

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý
Starosta mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto


