
      MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
      MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
      Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
       Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Váž. pán
          Marián P.

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Novostavba rodinného domu
Stavebník: MUDr. Igor T. s manželkou
Miesto stavby: Kramáre – Vlárska ulica
Parcely registra „C“ č.: 5993/5, 5997/1, 23 a 24, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 12.02.2018
PD zo dňa: 10/2017

Zámer rieši umiestnenie stavby rodinného domu o základných rozmeroch 24,85 x 14,625 m,
s udanou zastavanou plochou 150 m2, s jedným podzemným a jedným nadzemným podlažím s plochou
zelenou strechou, s vonkajšou terasou a bazénom o pôdorysných rozmeroch 8,60 x 4,25 m,; ďalej rieši
vybudovanie 4 vonkajších parkovacích stojísk a  ostatných spevnených plôch, domovej ČOV,
vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky. Podľa predloženej projektovej dokumentácie je
vstup na pozemok riešený z Vlárskej ulice, pokračovaním účelovou komunikáciou medzi rodinnými
domami o šírke 2,5 m.

Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia  s Územným plánom zóny Kramáre –
Horný Kramer, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Nové Mesto č.
II/19/08 z 01.07.1997 v znení neskorších zmien a doplnkov, schválenými uznesením č. 7/17 zo
07.12.1999 a so Všeobecne záväzným nariadením MČ Bratislava – Nové Mesto č. 2/1997 konštatujeme,
že pre navrhovanú investičnú činnosť – novostavbu rodinného domu sú relevantné záväzné regultívy :
§ 3 Vymedzenie pojmov

(1) Záväzné regulatívy sú :
a/ zásady pre usporiadanie územia,
b/ limity využitia územia, ktorými sa určujú medzné hraničné hodnoty využitia územia, okrem iného aj
ods. (4) Z hľadiska priestorového usporiadania je stanovené územné vymedzenie plôch pre stavbu
objektov, a to stanovenie :
a/ uličnej čiary,
b/ stavebnej čiary,
c/ hraníc zástavby v rámci plochy pozemku.
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 (5) Limity využitia sú stanovené medznými hodnotami využitia pozemkov, a to :
a/ stanovením maximálneho koeficientu zastavanej plochy,
b/ stanovením maximálnej podlažnosti.

§ 7 Limity využitia územia
(3) Maximálny koeficient zastavanej plochy je daný pomerom zastavaných častí pozemku k jeho
celkovej ploche a je stanovený pre každý navrhovaný stavebný pozemok vo výkrese č. 6 územného
plánu a v prílohe č. 4 vyššie uvedeného VZN.

Nakoľko sú v projektovej dokumentácii nezrovnalosti medzi textovou a grafickou časťou, ako aj
nie sú uvedené všetky zastavané plochy pozemku konštatujeme, že maximálny koeficient zastavanej
plochy 0,2 nebol dodržaný.

Zároveň konštatujeme, návrh predmetného rodinného domu nespĺňa §3 ods.(4) nakoľko
nedodržuje hranicu zástavby v rámci plochy pozemku, ako aj navrhnutú dopravnú obsluhu.

Starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto žiada
dodržanie stanovených záväzných regulatívov, schválených Všeobecne záväzným nariadením mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/1997 zo dňa 1.7.1997 o záväzných častiach Územného plánu zóny
Kramáre – Horný Kramer v znení zmien a doplnkov.

Na vedomie
odd. ÚKaSP

    Mgr. Rudolf  K u s ý
                                 starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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