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      Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
       Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Váž. pani
Ing. Mária Z.

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Rodinný dom G – zmena stavby pred dokončením
Stavebník: Ing. Pavol Gašparík, Bárdošova č. 26, Bratislava
Miesto stavby: Cesta na Ahoj
Parcely registra C č.: 19227/15, 42 a 67, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 17.01.2018

Zámer rieši zmenu stavby pred dokončením - rodinného domu s jedným podzemným a dvomi
nadzemnými podlažiami s plochou strechou, povolenej stavebným povolením č.: ÚKaSP-2014-
13/1636/KON/SP-63 zo dňa 04.07.2014, ktorá spočíva v zmene osadenia stavby – vzdialenosť domu od
cesty parc. č. 19227/5 je 1,70 m /pôvodne bolo 5,0 m/, v zmene dispozičného riešenia 1. PP zmenou jeho
funkčného využitia miestností, ďalej v zrušení pôvodne navrhnutej garáže na 1. PP pre 2 automobily
a prestrešenej spevnenej plochy pred domom a vybudovaní garáže pre 3 automobily na 1. PP po hranicu
pozemku, ďalej spočíva v drobných dispozičných zmenách na 1. NP /posun priečky, zmena miesta
osadenia dverných otvorov a pod/.

Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia  špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto konštatujeme, že osadenie stavby je v rozpore s Územným plánom zóny
Podhorský pás, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Nové Mesto č. 22/10
z 13.06.2006 a so Všeobecne záväzným nariadením MČ B-NM č. 2/2006, lebo nerešpektuje podružnú
stavebnú čiaru, ktorá je stanovená na 3,0 m od hranice pozemku, ani hlavnú stavebnú čiaru 5,0 m.

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská,
vyjadrenia, povolenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.
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Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317
DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00
Piatok         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00


