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Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MAGS ORM 62447/14-373092

Vybavuje/linka
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Bratislava
13. 02. 2014

Vec: Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:

Homola a Homolová

stavba:
HOMOLA CENTRUM ADMINISTRTÍVNO–PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
žiadosť zo dňa:
02. 12. 2014
typ konania podľa stavebného zákona:
územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
ALEXY & ALEXY s.r.o., Karadžičova 53,
811 07 Bratislava
dátum spracovania dokumentácie:
08. 2014
Predložená dokumentácia rieši: prístavbu administratívno-prevádzkovej budovy k jestvujúcim stavbám
na pozemku investora, k jestvujúcemu objektu predajne a k jestvujúcemu objektu skladu. Navrhovaná
stavba má dve nadzemné podlažia obsahuje jeden veľký centrálny predajno-výstavný priestor a administratívne priestory, ktoré sú funkčne naviazané na jestvujúcu a navrhovanú prevádzku (predaj a servis
strojných zariadení) a školiace priestory. Na 2. n. p. je riešený aj jedna bytová jednotka, tzv. služobný
byt. Zastrešenie je riešené formou plochej strechy. Dopravne je areál, v ktorom sa stavba navrhuje umiestniť, sprístupnený z Krajnej ulice. Nároky na statickú dopravu sú navrhnuté zabezpečiť 29 parkovacími
miestami na spevnených plochách na pozemku stavby. Celková plocha riešeného pozemku je 10 097 m2,
zastavaná plocha jestvujúcich stavieb areálu je 1 499 m2, zastavaná plocha navrhovanej stavby je 1 153
m2, celková zastavaná plocha je 2 652 m2, spevnené plochy 5 046 m2, plocha zelene 2 255 m2.
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 stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení
zmien a doplnkov:
Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové parcely č. 16999/7, 16999/13, 16999/14, 16999/15, 16999/16,
16999/17, 16999/18, 16999/19 a 16999/20, stanovuje funkčné využitie územia:
• priemyselná výroba, číslo funkcie 301 (tabuľka C.2.301 v prílohe) – jestvujúce objekty i navrhovaná
stavby sa nachádzajú v tejto funkčnej ploche.
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Podmienky funkčného využitia plôch: územia slúžiace pre umiestňovanie areálov a stavieb priemyselnej výroby s prípadným rizikom rušivého vplyvu na okolie, vrátane dopravného a technického vybavenia a plôch líniovej a plošnej zelene.
• málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102 (tabuľka C.2.102 v prílohe) – južná časť
areálu (jestvujúce plochy zelene a spevnené plochy).
Podmienky funkčného využitia plôch: územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových
domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť
parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy
nepripúšťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi
viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej
zástavby. Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.
Pozemky, pre ktoré je stanovené funkčné využitie územia priemyselná výroba, číslo funkcie 301, sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v stabilizovanom území
predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom
sa charakter územia zásadne nemení. Meradlom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je
najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné akceptovať, chrániť
a rozvíjať. Prvoradým je zvýšenie kvality prostredia, nielen kvality zástavby ale aj prevádzkovej kvality.
Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre mesta je potrebné vo vnútornom meste, kde sa
vyskytujú stabilizované územia so zástavbou mestského typu, komplexy zástavby, areály a územia izolovanej zástavby, najmä bytové domy sídliskového typu a enklávy rodinných domov, v dotváraní území
rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov existujúcej zástavby.
Parcely, pre ktoré je stanovené funkčné využitie územia málopodlažná zástavba obytného územia, číslo
funkcie 102, sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie. V rámci rozvojového územia je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách, zásadná zmena funkčného využitia,
alebo zmena spôsobu zástavby veľkého rozsahu. V danom území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, viažuce sa k určenému funkčnému využitiu:
Kód

E

IPP

Čís.

max.

funk.

1,1

102

Názov urbanistickej funkcie

Málopodlažná bytová zástavba

Priestorové usporiadanie

bytové domy- zástavba mestského
typu

IZP

KZ

max.

min.

0,30

0,25

Poznámka:
index podlažných plôch (IPP) udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej výmere
vymedzeného územia. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera využitia územia.
index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer plôch zastavaných objektami vo vymedzenom území k celkovej výmere vymedzeného územia.
koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a celkovou výmerou vymedzeného územia.

Navrhovanú stavbu spolu s jestvujúcimi stavbami areálu možno označiť za stavby služieb všetkých druhov, ktoré sú zaradené medzi prevládajúce spôsoby využitia funkčnej plochy priemyselná výroba, číslo
funkcie 301. Služobný byt, ktorý je riešený na podstatne menšej podlažnej ploche v porovnaní s celkovou
podlažnou plochou predmetného areálu, je zaradený medzi spôsoby využitia prípustné v obmedzenom
rozsahu funkčnej plochy priemyselná výroba, číslo funkcie 301. Navrhovaná stavba svojim hmotovopriestorovým riešením akceptuje charakteristický obraz a proporcie dotknutého územia. Prírastok zastavanej plochy a podlažnej plochy v kontexte celej funkčnej plochy predstavuje približne priemernú inten-
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zitu využitia územia. Uvažovaný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,
rok 2007 v znení zmien a doplnkov.
Časť pozemku stavby – južná časť riešeného areálu sa nachádza v urbanistickom bloku XI/b Územného
plánu zóny Trnávka, Krajná – Bočná schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Ružinov č. 465/XXVIII/2014 zo dňa 24. 06. 2014 vyhláseného všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislavy – Ružinov č. 39/2014.
Nakoľko toto územie nie je predmetom riešenia predloženej dokumentácie a zostáva v aktuálnom stave
bez zmeny, neposudzujeme predmetnú navrhovanú stavbu z hľadiska záväznej regulácie uvedeného
územného plánu zóny.
Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
na parcele číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

HOMOLA CENTRUM ADMINISTRTÍVNO–PREVÁDZKOVÁ
BUDOVA
16999/7, 16999/13, 16999/14, 16999/15, 16999/16, 16999/17,
16999/18, 16999/19, 16999/20
Trnávka
Krajná ulica

Na podklade odborného posúdenia oddeleniami magistrátu v zmysle § 14 ods. 1 zákona SNR
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa uplatňujú na základe
súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem tieto podmienky:
z hľadiska ochrany životného prostredia:
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č.8/1993
o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy
• umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za dodržania
hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby obsluha zberného
vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom
z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov:
• v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a správy

Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa

UPOZORNENIE:
Upozorňujeme na výhľadový zámer prestavby Krajnej ulice – jej rozšírenia vrátane dostavby chodníkov.
Riešenie Krajnej ulice spodrobňuje nový Územný plán zóny Trnávka – Krajná, Bočná, ktorý obstarala
Mestská časť Bratislava – Ružinov. V zmysle neho nie je vylúčený priamy dopad prestavby Krajnej ulice
na pozemky spoločnosti – ich časti bezprostredne hraničiace s Krajnou ulicou. Navrhovaná stavba však
z uvedeným dopravným zámerom nekoliduje.
Pri kompletizácii žiadosti o stavebné povolenie, resp. k zlúčenému konaniu, požiadajte oddelenie cestného hospodárstva a oddelenie prevádzky dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko
z hľadiska záujmov cestného hospodárstva a problematiky cestného správneho orgánu, vrátane organizácie dopravy počas výstavby (súčasťou žiadosti musí byť kópia tohto záväzného stanoviska).
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako prípadného
vlastníka pozemku, resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov.
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 dáva
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žiadateľovi do pozornosti, že podľa § 140b ods.3 stavebného zákona, veta prvá, je dotknutý orgán viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k
zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k
podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal.
Dokumentáciu (1 paré) sme si ponechali.

S pozdravom

JUDr. Ivo Nesrovnal v. r.
primátor

Prílohy:

potvrdená situácia
dokumentácia (1 paré)
tabuľka C.2.102, C.2.301

Co:

MČ Bratislava – Ružinov, Stavebný úrad + potvrdená situácia
Magistrát – OUGG, ODI

