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

Váž. pani
Ing. Tatiana Linkayová
Stanekova 17
841 03 Bratislava

Váš list
zo dňa 07.06.2022

VEC:

Naše poradové číslo
MAGS OUIC 54767/2022424775

Vybavuje / Linka
Ing. Zuzana Kuchtová
+421 2 59356225

V Bratislave
27.07.2022

Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti

investor:

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A,
843 10 Bratislava v z. Ing. Tatiana Linkayová, Stanekova 17,
814 03 Bratislava
investičný zámer:
Multifunkčné ihrisko K-PARK, Bystrická ul., parc. č. 2292/195,
k.ú. Devínska Nová Ves
žiadosť zo dňa:
07.06.2022 doplnená 20.07.2022,
26.07.2022
typ konania podľa stavebného zákona:
územné rozhodnutie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Tibor Taraba
č. oprávnenia 5152*I1
dátum spracovania dokumentácie:
04/2022
Predložená projektová dokumentácia rieši: návrh multifunkčného ihriska na nezastavanom
pozemku v blízkosti radovej zástavby rodinných domov v k.ú. Devínska Nová Ves. Adaptácia
pozemku je založená na zemných prácach, ktoré upravia pozemok na betónové, EPDM
a trávnaté plochy. Mobiliár tvoria exteriérový stolnotenisový stôl, atypické prefarbikované
betónové kocky natreté epoxidovými farbami, boulderingová stena tvorená oceľovou
konštrukciou a preglejkovými doskami, odpadkové koše, skateboardové solitéry,
skateboardová rampa, 6-miestny stojan na bicykle, basketbalový kôš.
Plošné bilancie a kapacitné údaje stavby uvedené v predloženej projektovej dokumentácii
(za správnosť údajov zodpovedá jej spracovateľ):
- výmera riešeného územia:
30 706,69 m2
- výmera riešeného územia (funk. plocha 502):
26 006,69 m2
- výmera riešeného územia (funk. plocha 1110):
4 700,00 m2
- výmera ihriska:
392,00 m2
- výmera ihriska (funk. plocha 502):
75,60 m2
- výmera ihriska (funk. plocha 1110):
316,40 m2
- spevnené plochy (športový povrch, betónová plocha):
256,00 m2
- spevnené plochy (funk. plocha 502):
51,20 m2
- spevnené plochy (funk. plocha 1110):
204,80 m2
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- trávnatá plocha:

136,00 m2

- trávnatá plocha (funk. plocha 502):
- trávnatá plocha (funk. plocha 1110):

27,20 m2
108,80 m2

Investičný zámer z hľadiska dopravného riešenia:
Na stavbu nevznikajú nároky z hľadiska statickej dopravy.
Hlavné mesto Slovenskej republiky 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 Slovenskej národnej rady
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 01, 02, 03, 05, 06 a 07 (ďalej len „ÚPN“).
Pre územie, ktorého súčasťou je záujmový pozemok reg. „C“ parc. č. 2292/195,
k. ú. Devínska Nová Ves ÚPN stanovuje funkčné využitie územia:
1.

parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód funkcie 1110, rozvojové územie

Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia parkovej a sadovnícky upravenej
lesoparkového charakteru.

zelene, ale aj plochy zelene s úpravou

Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: parky, sadovnícka plošná a líniová zeleň, lesoparkové úpravy.
Prípustné:
V území je prípustné umiestňovať najmä: vodné plochy.
Prípustné v obmedzenom rozsahu:
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: pobytové lúky, ihriská
a hracie plochy, drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, náučné chodníky,
turistické a cyklistické trasy, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti
pre obsluhu územia funkčnej plochy.
Neprípustné: parkinggaráže nad terénom, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
Intenzita využitia územia:
Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie.
Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom ÚPN navrhuje novú výstavbu na doteraz
nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu zástavby
veľkého rozsahu.
2. Zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, kód funkcie 502,
rozvojové územie, kód D
Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb
s príslušnými súvisiacimi činnosťami. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy
ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie a zariadenia pre požiarnu a civilnú
obranu.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: zariadenia obchodu, zariadenia výrobných a nevýrobných služieb.
Prípustné:
V území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia veľkoobchodu, výstavné a predvádzacie
priestory, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, zeleň líniovú a plošnú, vodné
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plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu územia.
Prípustné v obmedzenom rozsahu:
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: byty v objektoch určených
pre inú funkciu, zariadenia občianskej vybavenosti viažuce sa na funkciu (administratíva),
zariadenia na zber odpadov.
Neprípustné:
V území nie je prípustné umiestňovať najmä: rodinné domy a bytové domy, areálové zariadenia
občianskej vybavenosti, areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej
a poľnohospodárskej výroby, stavebné dvory a zariadenia, stavby pre individuálnu rekreáciu,
zariadenia odpadového hospodárstva okrem zariadení na zber odpadov, tranzitné vedenia
technickej vybavenosti nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
Intenzita využitia územia:
Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie.
Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom ÚPN navrhuje novú výstavbu na doteraz
nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu zástavby
veľkého rozsahu. V danom území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity
využitia územia, viažuce sa k určenému funkčnému využitiu pre vonkajšie mesto - regulačný
kód D:
Kód
regul.

IPP
max.

Kód
funkcie

D

0,9

502

Názov urbanistickej
funkcie
Zmiešané územia
obchodu, výrobných
a nevýrobných služieb

Priestorové usporiadanie
Zástavba areálového
charakteru, komplexy

IZP
max.
0,40

KZ
min.
0,15

Poznámka:
• index podlažných plôch (IPP), udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti
zástavby k celkovej výmere vymedzeného územia funkčnej plochy, príp. jej časti. Je formulovaný ako
maximálne prípustná miera využitia územia. Výhodou tohto ukazovateľa je zrozumiteľnosť
a jednoznačnosť stanovenej požiadavky a jednoduchá možnosť vyjadrenia ďalších nadväzných
ukazovateľov, kritérií a odporúčaní,
• index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území
funkčnej plochy, príp. jej časti k celkovej výmere vymedzeného územia. Je stanovený v závislosti
na polohe a význame konkrétneho územia, na spôsobe funkčného využitia a na druhu zástavby,
• koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne,
zeleň nad podzemnými konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia. V regulácii
stanovuje nároky na minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy a pôsobí
vo vzájomnej previazanosti s vlastnou funkciou. Stanovený je najmä v závislosti na spôsobe
funkčného využitia a polohe rozvojového územia v rámci mesta, podiel započítateľných plôch zelene
v území (m2) = KZ x rozloha funkčnej plochy (m2).

-

-

Na základe výsledkov posúdenia vo vzťahu k ÚPN uvádzame:
z hľadiska funkčného využitia:
vo funkčnej ploche parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110 je navrhovanie
ihrísk, hracích plôch ako aj cyklistických trás prípustné v obmedzenom rozsahu. Do funkčnej
plochy zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo funkcie 502,
súčasťou ktorej majú byť aj plochy zelene, zasahuje predložený zámer zanedbateľnou
výmerou. Pri zachovaní prevažujúcej plochy zelene celého riešeného pozemku ho s ohľadom
na jeho navrhovanú funkčnú náplň považujeme za prípustný.
z hľadiska intenzity využitia záujmového územia (podľa metodiky ÚPN na základe
vykonaných prepočtov pri posudzovaní stavby – vyhodnotenie je vzťahované k samotnej

výmere ihriska, nie k výmere riešeného územia, prislúchajúceho každej funkčnej ploche):
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vyhodnotenie pre funkčnú plochu 502 D

- výmera ihriska:
- započítateľná zeleň:

plošné
bilancie
75,60 m2
27,20 m2

intenzita využitia
záujmové územie
KZ = 0,36

intenzita využitia regulatívy určené ÚPN
0,15

vyhodnotenie pre funkčnú plochu 1110

- výmera ihriska:
- započítateľná zeleň:

plošné
bilancie
316,40 m2
108,80 m2

intenzita využitia
záujmové územie
KZ = 0,34

intenzita využitia regulatívy určené ÚPN
-

Ostatná plocha pozemku parc. č. 2292/195 zostáva v pôvodnom stave – trávnatá plocha;
v zmysle údajov dostupných z katastrálneho portálu – pozemok využívaný pre rastlinnú
výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné
poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu.
Posudzovaný investičný zámer považujeme vzhľadom na jeho charakter a zachovanie
vysokého podielu zelene v riešenom území za prípustný.
Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
na pozemku reg. „C“ parc. č.:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Multifunkčné ihrisko K-PARK
2292/195
Devínska Nová Ves
Bystrická 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 dosahovania cieľov územného plánovania:
• stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného
stanoviska hlavného mesta, predložiť hlavnému mestu každý projekt zmeny stavby pred jej
dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej priestorové usporiadanie alebo
účel jej využitia;
z hľadiska tvorby verejných priestorov a z hľadiska ochrany životného prostredia:
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 zo dňa 07.09.2018
o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín (ďalej len „VZN“), ktoré sú súčasťou
verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, najmä
s ustanovením § 7 ods. 4 písm. c) spomenutého VZN, podľa ktorého je osoba vykonávajúca
akékoľvek zásahy do verejnej zelene v zmysle zabezpečenia ochrany drevín povinná
v odôvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku viesť výkopovú ryhu
v koreňovej zóne stromu minimálne vo vzdialenosti štvornásobku obvodu kmeňa meraného
vo výške 1,3 m, najmenej však 2,5 m od päty kmeňa;
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z hľadiska budúcich majetkovo - 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:
Pozemok je zaradený do zoznamu zarezervovaných pozemkov pre výstavbu nájomných
bytov.
K zásahu do komunikácií/chodníkov je potrebný súhlas príslušného správcu komunikácie/
chodníka.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného
mesta SR Bratislavy, vydávané v rámci iných konaní.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR
Bratislavy ako prípadného vlastníka nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou, pričom
v takomto prípade je žiadateľ povinný usporiadať si vzťah k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona
(nájomnou zmluvou, zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zmluvou
o zriadení vecného bremena a pod.) ku konaniu na príslušnom stavebnom úrade.
Zároveň upozorňujeme, že toto záväzné stanovisko nezakladá právo na odpredaj, prípadne
uzatvorenie nájomného, resp. iného právneho vzťahu k predmetným pozemkom
a nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta.
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.
Príloha: potvrdené výkresy: Situácia 1:1000

Co:

MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
potvrdené výkresy: Situácia 1:1000
Magistrát ODI, OUIC – archív
S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
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