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Váš list číslo/zo dňa
bez čísla

Naše číslo

MAGS OUIC 60390/19-507096

Vybavuje/linka
Ing. arch. Barutová
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Vec
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
investičný zámer: Rekonštrukcia rodinného domu Bratislava
žiadosť zo dňa :
28.11.2019, doručená dňa 2.12.2019
typ konania podľa stavebného zákona: územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Ivan Hargaš
dátum spracovania dokumentácie:
10-11/2019
Dňa 24.10.2018 bolo pod č. MAGS OUIC 55391/18-448233 vydané záväzné stanovisko Hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislava k stavbe „Rekonštrukcia rodinného domu Bratislava –
Petržalka, Handlovská ulica“, pričom posudzovaná dokumentácia riešila rekonštrukciu, prístavbu
a nadstavbu podkrovia jestvujúceho podpivničeného rodinného domu s 3-mi bytovými jednotkami.
Aktuálne predložená dokumentácia rieši: rekonštrukciu jestvujúceho podpivničeného rodinného
domu s 2 nadzemnými podlažiami a 2 bytovými jednotkami. Časť domu bude vybúraná, smerom do
dvora sa zväčší pôdorysná plocha objektu a upravené schodisko, aby sa dalo vyjsť na strechu.
Dopravná obsluha objektu bude zabezpečená z priľahlej miestnej komunikácie Handlovskej ul.
priamym vjazdom cez chodník na 4 kolmé parkovacie miesta pred objektom.
Údaje k zámeru v zmysle predloženej dokumentácie stavby pre územné konanie, spracovanej a
potvrdenej subjektom odborne spôsobilým (Ing. Ivan Hargaš, 10-11/2019):
Plocha pozemkov
395,00 m2
Zastavaná plocha
156,50 m2
Podlažná plocha
391,00 m2
Plocha zelene
178,50 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 a ods. 4, § 140b
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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, súčasťou ktorého sú záujmové parc. č. xxxxxxxxxxxx je stanovené funkčné využitie
územia: málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, t. j. 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.
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 sú súčasťou územia, definovaného ako stabilizované územie.
Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie,
predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia.
Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a
proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií
alebo pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať.
Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa
uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche.
Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a
vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto
stavbu v stabilizovanom území umiestniť.
Dosahované indexy v zmysle predloženej dokumentácie:
IPP = 0,79
IZP = 0,39
KZ = 0,45
Zámer navrhovanej rekonštrukcie svojou funkciou, zastavanou plochou, architektonickým
stvárnením a spôsobom zástavby nenarúša charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia
(priemerná zastavanosť v dotknutom území je 59 %). Po posúdení konštatujeme, že uvažovaný
zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien
a doplnkov.
Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
na parc. číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Rekonštrukcia rodinného domu Bratislava
xxxxxxxxxxxx
Petržalka
Handlovská ulica

3

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:
•
•

•
•

opraviť text v úvodnej časti sprievodnej správy dokumentácie, kde je zmätočne (v rozpore
s následným textom a riešením) uvedená aj nadstavba podkrovia a 3 b. j.
vzhľadom na to, že navrhnutý počet 4 parkovacích miest nezodpovedá normovým nárokom pre
riešenú stavbu; (podľa aktuálne platnej STN 73 6110/Z2 je v závislosti od podlažnej plochy
navrhovaných bytov potrebných 5 parkovacích miest), je rekonštrukcia rodinného domu možná
len s podmienkou preukázania 5 parkovacích miest, riešených na vlastných pozemkoch ako
súčasť stavby
upozorňujeme, že v prípade realizácie prestrešenia, resp. plného prestropenia navrhovaných
terás, balkónov a parkovacích státí na spevnených plochách by došlo k nárastu celkovej
zastavanej plochy a tým nárastu aj výsledného IZP
vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č.
5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy

ODPORÚČANIE:
z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia Hlavné mesto
SR Bratislava odporúča:
-

-

-

-

parkovacie plochy riešiť materiálom priepustným pre zrážkovú vodu, napr. zatrávňovacími
tvárnicami.
ploché strechy na objektoch riešiť ako vegetačné strechy, nepochôdzne strechy ako extenzívne
(s min. hrúbkou substrátu 5-25 cm) a pochôdzne (strešné terasy) ako tzv. intenzívne vegetačné
strechy (s min. hrúbkou substrátu 25 cm).
z dôvodu zaberania v súčasnosti zelených plôch riešiť aj zelené fasády; v kontakte terénu
s budovou navrhnúť v maximálnej možnej miere prírodné plochy, ktoré zlepšujú energetickú
bilanciu budov. V ďalšom stupni dokumentácie predložiť na stavebný úrad projekt sadových
úprav, ktorý bude zohľadňovať uvedené požiadavky.
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť projekt sadových úprav (vyváženou
kombináciou nízkej a vysokej zelene) a ku kolaudácii preukázať realizáciu navrhnutých
sadových úprav.
zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním alebo retenciou
s ohľadom na inžiniersko-geologické pomery v území.

UPOZORNENIE:
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR
Bratislavy ako prípadného vlastníka nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou, s ktorými
investičný zámer uvažuje, prípadne sú susediacimi nehnuteľnosťami, ani nezakladá právo
na odpredaj, prípadne uzatvorenie nájomného, resp. iného právneho vzťahu k predmetným
nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta.
V prípade, ak stavebník nenadobudne vlastnícke, resp. iné právo k nehnuteľnostiam, s ktorými
uvažoval pri riešení investičného zámeru, hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo
na posúdenie upraveného riešenia investičného zámeru, ktoré vyplynulo z tejto skutočnosti.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného mesta SR
Bratislavy, vydávané v rámci iných konaní.
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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 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.
1 x dokumentáciu sme si ponechali.

S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Príloha: potvrdená situácia
Co: MČ Bratislava – Petržalka
Magistrát – ODI, OUIC – archív

