HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Mgr. Lucia Gulová
Bajkalská 45B
820105 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
23.04.2020
MAGS OUIC 48692/20-123675

Vybavuje/linka
Ing. Galiňska/294

Bratislava
11.05.202

Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k dodatočnej
legalizácii - nesúhlas
investor:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
811 08 Bratislava v zastúpení Mgr. Luciou Gulovou, Bajkalská 45B,
821 05 Bratislava
stavba:
Administratívno – výrobný objekt, Polianky, pozemok reg. „C“ KN
parc. č. xxxxxxxx k.ú. Dúbravka
žiadosť zo dňa:
23.04.2020
typ konania podľa stavebného
Dodatočná legalizácia
zákona:
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre dodatočnú legalizáciu stavby
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Stanislav Sýkora, čís. aut. osvedč. 2334*A*1
dátum spracovania dokumentácie:
08/2019
doložené doklady:
projektová dokumentácia
Predložená dokumentácia rieši:
Dodatočnú legalizáciu stavby administratívno-výrobného objektu, ktorý sa skladá z dvoch častí
z administratívnej a výrobnej. Objekt je nepravidelného obdĺžnikového tvaru so sedlovou
a pultovou strechou. Šírka objektu je 18,3 m a dĺžka je 44 m, má dve nadzemné podlažia.
Prízemná časť výrobnej časti má 4 výrobné haly, 7 skladov, predsiene a miestnosť kompresorov,
technickú miestnosť, schodisko a šatňu zamestnancov. Na poschodí sa nachádzajú skladovacie
priestory. Prízemná časť administratívnej časti sa skladá z dennej miestnosti, WC, sprchy,
kuchyne, schodiska a kancelárskych priestorov, na poschodí sa nachádzajú 3 kancelárie,
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predsieň, chodba, WC, sprcha a kuchyňa. Statická doprava je zabezpečená prostredníctvom 9
vonkajších parkovacích stojísk pred objektom. Pozemok je prístupný z komunikácie Polianky.
Bilančné údaje uvedené v projektovej dokumentácii:
Celková plocha riešeného pozemku je 1874,00 m2, zastavaná plocha je 745,20 m2, spevnené
plochy 710 m2, plocha zelene 418,80 m2, celková podlažná plocha 1490,40 m2 .
Vyhodnotenie regulatívov intenzity využitia územia pre záujmový pozemok uvedené v PD:
index zastavaných plôch (IZP): 0,40
index podlažných plôch (IPP): 0,80
koeficient zelene (KZ): 0,22
Vyhodnotenie priemerných indexov určených na základe prepočtu celej funkčnej plochy
v projektovej dokumentácii absentuje.

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 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:
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre
územie, ktorého súčasťou sú pozemky registra „C“ KN parc. č. xxxxxxx k.ú Dúbravka, funkčné
využitie územia: ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, stabilizované územie.
Funkčné využitie územia:
• ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, stabilizované územie
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými
účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach
vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je
potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: zeleň líniová a plošná.
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti s ochrannými pásmami.
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä: stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridor plynovodov, vodovodov, produktovodov,
drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, ČSPH, diaľničné odpočívadlá, odstavné státia
a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia,
zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem nebezpečného odpadu.
Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
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Intenzita využitia územia:
Záujmový pozemok je súčasťou územia, ktoré územný plán definuje ako stabilizované.
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.
Z celomestského pohľadu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje
stavba v stabilizovanom území. 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.
Regulácia využitia územia v stabilizovaných územiach vo vonkajšom meste:
• vo vonkajšom meste sa mení v rámci stabilizovaných území charakter zástavby mestského
typu, prevláda uličná zástavba lemujúca mestské komunikácie. Pre vonkajšie územie sú
charakteristické komplexy zástavby, areály, územia bytovej zástavby sídliskového typu a
rozsiahle územia najmä izolovanej zástavby rodinných domov. V dotváraní území je rovnako
ako v predošlých prípadoch potrebné rešpektovať diferencovaný prístup podľa
jednotlivých typov existujúcej zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením
jednotnej regulácie intenzity využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu. Lokalizácia
novej zástavby v stabilizovanom území vonkajšieho mesta musí byť riešená na podrobnejšej
zonálnej úrovni.
Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky
a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality
zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia).
Predmetná stavba zámer nie je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok
2007 v znení zmien a doplnkov.
Hlavné mesto SR Bratislava
NESÚHLASÍ
s dodatočnou legalizáciou stavby :
na parcele číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Administratívno-výrobný objekt
reg.“C“ KN xxxxxxxxxx
Dúbravka
Polianky

Stavba z hľadiska funkčného využitia nepatrí medzi povolené spôsoby využitia funkčnej plochy
v zmysle platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007, v znení zmien
a doplnkov. Naopak je možné konštatovať, že stavba spadá do kategórie neprípustných stavieb
a zariadení nesúvisiacich s funkciou. Z dôvodu nesúladu stavby s funkčným využitím územia neboli
preverované ukazovatele intenzity využitia funkčnej plochy.
Projektovú dokumentáciu sme si ponechali.
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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.

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
Príloha: 1x situácia plôch
Co:
MČ Bratislava – Dúbravka, stavebný úrad + potvrdená príloha
Magistrát – OUIC

