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

(/fax
02 / 49 253 111
02 / 45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: podatelna@banm.sk
www.banm.sk

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

Vážený pán
Marián P.

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
- / 07.03.2018 9249/4140/2018/ZP/MRAZ Ing. arch. Zdenka Mrázová

/0249253335/ zdenka.mrazova@banm.sk
14.03.2018

Vec
Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru - odpoveď

Názov stavby: Hotel Blue - nadstavba
Stavebník: HOTEL BLUE, s.r.o., Riazanská 38, 831 03 Bratislava
Miesto stavby: Riazanská 38
Parcela č.: 12594, 12595, reg. KN C, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 07.03.2018
PD - dátum: projekt na stavebné povolenie, február 2017, S - Form, spol. s r. o. (zodpovedný projektant:

Ing. arch. Juraj Šimek, Ing. arch. Otto Grossmann)

Dňa 07.03.2018 bola na Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto doručená Vaša žiadosť o stanovisko
k investičnému zámeru „Hotel Blue - nadstavba – zmena dokončenej stavby“ na Riazanskej ulici č. 38, par. č. 12594,
12595, reg. KN C, k. ú. Nové Mesto.

Plocha pozemku je 517,00 m², z toho má zastavaná plocha hotela rozlohu 248,29 m².
Zámer rieši jednopodlažnú nadstavbu nad plochou strechou objektu hotela. Nadstavba – prekrytie terasy je

navrhnuté z ľahkej oceľovej konštrukcie s preskleným obvodovým plášťom, s plytko zošikmenou strechou
formovanou limitom svetlo-technického výpočtu. Dôvodom navrhovanej zmeny je vytvoriť samostatnú jedáleň
na raňajky výlučne pre hotelových hostí. Pôdorysné rozmery 6. NP sa rozšíria z pôvodných 17,45 m² na 113,67 m².

Všetky ostatné podlažia ostanú bez zmien. Lôžková kapacita Hotela Blue ostane po navrhovanej nadstavbe
rovnaká, t.j. 48 lôžok. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná nadstavba – raňajková jedáleň bude slúžiť iba ubytovaným
hosťom a nemení sa kapacita hotela, nemení sa ani potreba parkovacích miest.

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:

Z hľadiska urbanisticko – architektonicko – stavebného riešenia:
Dodržať zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších

predpisov, a vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie.

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.
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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.
Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených

plôch na verejnú komunikáciu.

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 Schéma – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy
1x Situácia

Na vedomie
MČ BNM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


