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PETRING s.r.o.
Nám. Hraničiarov 6/B
851 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MAGS ORM 35827/13-36025

Vybavuje/linka
Ing. arch. Tomašáková/413

Bratislava
26.6.2013

Vec: Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
stavba:
Rodinný dom s kanceláriou, Jeséniova ulica
žiadosť zo dňa:
18.2. 2013
typ konania podľa stavebného zákona:
územné konanie
druh podanej dokumentácie:
projekt stavby
spracovateľ dokumentácie:
Ing. arch. Daniel Bartoš, 1817 AA,
autorizovaný architekt
dátum spracovania dokumentácie:
10/2012
Predložená dokumentácia rieši: novostavbu s názvom ,,Rodinný dom s kanceláriou“ na rohovom pozemku, v strede dvoch ulíc - Jeséniova a Strážna ulica. SO 04 Objekt rodinného domu; SO 05 Garáž; SO
06 Oplotenie pozemku. SO 04 Objekt rodinného domu - mobilný dom MOBILEHOUSE je samostatne
stojaci jednopodlažný objekt s plochou strechou pôdorysných rozmerov 12,6m x 4,2m, ktorý je umiestnený 0,3m nad úrovňou upraveného terénu. Dispozičné riešenie rodinného domu: vstup z exteriéru je priamo do obývacej izby s kuchynským kútom (20m2), z ktorej sú prístupné tri miestnosti: spálňa (8,8m2),
kancelária (11m2) a kúpeľňa s WC (4,2m2). SO 05 Garáž je polozapustený objekt pod úrovňou
,,upraveného terénu s nasypanou zeminou“ prístupný priamo z ulice a je vymedzený konštrukciami oporných múrov a terénneho schodiska. Trojramenné schodisko prekonáva výškový rozdiel cca 6,2m
v upravovanom teréne. Garáž a začiatok schodiska je na kóte -6,600m =225,110m n.m.; RD má+0,00m=
231,77m n.m., strecha rodinného domu +3,045m n.m.. Pozemok je ohraničený konštrukciami betónových
múrov, ktoré sú ukončené tradičným oplotením vysokým cca 1,35-2m. Oporné múry bez oplotenia sú cca
5-6,6m vysoké. Celková plocha pozemku 605m2, zastavaná plocha pre rodinný dom s kanceláriou je
53,30 m2 - 8,8 %, zastavaná plocha garáže je 40,90m2 - 6,7 %, celková zastavanosť podľa projektu je 15,5
%, zeleň nie je vyčíslená. Pre pokrytie nárokov statickej dopravy sú na pozemku investora navrhnuté dve
parkovacie miesta na spevnenej ploche pred garážou a jedno parkovacie miesto v garáži.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 2 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov vydáva záväzné stanovisko podľa § 140a ods. 3, § 140b citovaného zákona a § 4 ods. 3
písm. d) a písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Posúdenie investičného zámeru vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007
v znení zmien a doplnkov:
Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky stanovuje funkčné využitie územia: málopodlažná
zástavba obytného územia, kód funkcie 102, kód regulácie S.
Kód S: rozvojová a stabilizovaná plocha je situovaná na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia
dokumentácia podrobnejšieho stupňa (ÚPN - Z), ktorá obsahuje jej reguláciu.
Laurinská 7 II. poschodie
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Pre predmetné územie bol schválený územný plán zóny Územného plánu zóny Koliba – Stráže, rok 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá pre predmetné záujmové územie stanovuje nasledovnú reguláciu: pre pozemok p.č, 4970/1 plochy s obytnou funkciou - rodinné domy - označenie stavebného pozemku E16; koeficient zastavanej plochy: 0,4; max. počet podlaží: 3 (vrátane podkrovia); plocha parcely
v m2 je 610; a plochy komunikácií.
Regulatívy pre oplotenie pozemkov:
a) súvislá nepriehľadná, technicky vytvorená plocha oplotenia môže byť v max. výške 110 cm od upraveného terénu zo strany komunikácie alebo zo strany nižšej úrovne terénu,
b)v prípade, že oplotenie je súčasťou oporného múru, ktorý je vyšší ako 50 cm súvislá nepriehľadná, technicky vytvorená plocha oplotenia môže byť v max. výške 60 cm od hornej plochy oporného múru.
Z hľadiska priestorového usporiadania je stanovené územné vymedzenie plôch pre stavbu objektov a to
nasledovne: a) uličnej, b) hlavnej stavebnej čiary, c) podružnej stavebnej čiary, d) hranice možnej zástavby.
V území je možné realizovať stavby a ich zmeny v takom rozsahu, aby neboli prekročené limity využitia
územia.
Pozemok je v dotyku s ÚPN Z Podhorský Pás. Pre predmetné územie t.j pre priľahlú komunikáciu - bol
schválený územný plán zóny Podhorský Pás (obstarávateľ: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, rok
2006), ktorý pre predmetné záujmové územie stanovuje nasledovnú reguláciu: komunikácia
C3/MO8/30/b, chodník .
Stavba predmetného rodinného domu s kanceláriou svojím spôsobom zástavby prekračuje limity využitia
územia v zmysle územného plánu zóny Územného plánu zóny Koliba – Stráže, rok 1996 v znení neskorších zmien a doplnkov, a preto
Hlavné mesto SR Bratislava
NESÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
na parcelách číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Rodinný dom s kanceláriou, Jeséniova ulica
4970/1
Vinohrady
Jeséniova a Strážna ulica

Odôvodnenie: Stavba predmetného rodinného domu s kanceláriou nie je v súlade s územným plánom
zóny Územného plánu zóny Koliba – Stráže, rok 1996 v znení neskorších zmien a doplnkov z hľadiska
nedodržania regulatívu pre oplotenie pozemkov, samoúčelne vytvorenými opornými múrmi a neprimeranou zásadnou zmenou terénu. Odporúčame rešpektovať pôvodný terén.
Dokumentáciu sme si ponechali.

S pozdravom
Milan Ftáčnik v. r.
primátor
Co:

MČ Bratislava - Nové Mesto
Magistrát - OUGG, ODI

