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

SLOVREAL – CS, s.r.o.
Rajecká 40
821 07 Bratislava 214

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MAGS ORM 56686/12-447426

Vybavuje/linka
Ing. arch. Nagyová/59356697

Bratislava
23. 01. 2013

Vec: Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
H. P. Real s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava
investičný zámer:
ČSPH Vajnory – Rybničná ulica
žiadosť zo dňa:
4. 12. 2012
typ konania podľa stavebného zákona:
územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
AA Architektonická kancelária s.r.o., Moyzesova 7,
811 05 Bratislava
dátum spracovania dokumentácie:
11/2012
doložené doklady:
• Stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu
k projektu pre územné konanie,
č. KRPZ-BA-KDI3-10-226/2012, zo 17. 12. 2013
• Stanovisko ku štúdii ČS PHM Bratislava - Rybničná,
MAGS ORM 38042/12-56381, zo 17. 05. 2012
Predložená dokumentácia rieši: výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt (ČS) umiestnenej na pravej
strane Rybničnej ulice v smere Vajnory – Rača, za vodným kanálom, severne od areálu Vojenského
útvaru. Súčasťou ČS je prízemná prevádzková budova (SO 30 Kiosk a autoumyváreň), v ktorej sa
nachádza: predajňa (autopotreby, potraviny, rýchle občerstvenie), verejné hygienické zariadenie, riadiaca
miestnosť, technologická miestnosť, šatňa, sklady a autoumyváreň. Priestor troch výdajných stojanov
pohonných hmôt kolmo orientovaných na budovu kiosku je prestrešený, pôdorysná plocha tohto
prestrešenia je 212,40 m2. Zastavaná plocha Kiosku a autoumyvárne je 223,00 m2, spevnené plochy (SO
105, Areálové komunikácie) sú 1537,00 m2, plochy zelene (SO 106 Sadové úpravy) sú 1180,00 m2.
Celková rozloha riešeného územia je 7300 m2.
Dopravne je stavba ČS napojená na Rybničnú ulicu vjazdom a výjazdom, pričom pri výjazde sa dočasne
uvažuje aj s možnosťou odbočenia vľavo, a to do doby realizácie rozšírenia Rybničnej ulice na štvorpruh.
Pre odbočenie na ČS je navrhnutý vyraďovací pruh, pre pravý výjazd z ČS je navrhnutý zaraďovací pruh
a dočasný ľavý výjazd bude riešený cez stop čiaru. Vjazd na ČS je uvažovaný pre všetky vozidlá bez
obmedzenia. Pre osobné vozidlá zamestnancov a návštevníkov je navrhnuté na pozemku stavby
parkovisko v počte 9 parkovacích miest, z toho jedno parkovacie miesto pre imobilných. V projektovej
dokumentácii vo výkrese „situácia stavby I.“ je preukázané zachovanie územnej rezervy pre výstavbu
cyklotrasy (Vajnorská cyklotrasa) v zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien
a doplnkov, dobudovanie objazdnej komunikácie okolo ČS pre sprístupnenie zostávajúcich voľných
plôch na stranách vjazdu a výjazdu ako aj výhľadové rozšírenie Rybničnej ulice, ktoré bude nevyhnutné
v budúcnosti zrealizovať.
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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 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. 2094/11 a 2096/2, stanovuje
funkčné využitie územia: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód
funkcie 201
Podmienky funkčného využitia plôch: územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského významu s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného
zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické
vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť
30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.
Spôsoby využitia funkčných plôch: prevládajúce, prípustné, prípustné v obmedzenom rozsahu,
neprípustné - podľa tabuľky tabuľka C.2. 201 v prílohe listu.
Pozemky 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 vonkajšom meste, kde prevládajú komplexy zástavby, areály, bytová zástavba sídliskového
typu a rozsiahle územia zástavby rodinných domov, v dotváraní území rešpektovať diferencovaný prístup
podľa jednotlivých typov zástavby.
Čerpacia stanica pohonných hmôt ako zariadenie a vedenie technickej a dopravnej infraštruktúry je
zaradená medzi prípustné spôsoby využitia danej funkčnej plochy. 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 parcele číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

ČSPH Vajnory – Rybničná ulica

2094/11 a 2096/2
Vajnory
Rybničná 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 riešenia dopravného vybavenia:
• ľavé odbočenie pri výjazde z čerpacej stanice na Rybničnú ulicu bude zriadené len ako dočasné, do
doby realizácie výhľadového rozšírenia Rybničnej ulice na štvorpruh.
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
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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:
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
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.
Časť dokumentáciu - sprievodnú správu, výkresovú časť a stavebnú časť sme si ponechali.
S pozdravom
Milan Ftáčnik v.r.
primátor

Prílohy:

potvrdená situácia
časť dokumentácie: B, B1, C, E, F, G
tabuľka C.2.201

Co:

MČ Bratislava – Vajnory, Stavebný úrad + potvrdená situácia
Magistrát – OUP, ODP

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

SLOVREAL – CS, s.r.o.
Rajecká 40
821 07 Bratislava 214

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MAGS ORM 56686/12-447426

Vybavuje/linka
Ing. arch. Nagyová/59356697

Bratislava
23. 01. 2013

Vec: Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
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H. P. Real s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava
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ČSPH Vajnory – Rybničná ulica
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Predložená dokumentácia rieši: výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt (ČS) umiestnenej na pravej
strane Rybničnej ulice v smere Vajnory – Rača, za vodným kanálom, severne od areálu Vojenského
útvaru. Súčasťou ČS je prízemná prevádzková budova (SO 30 Kiosk a autoumyváreň), v ktorej sa
nachádza: predajňa (autopotreby, potraviny, rýchle občerstvenie), verejné hygienické zariadenie, riadiaca
miestnosť, technologická miestnosť, šatňa, sklady a autoumyváreň. Priestor troch výdajných stojanov
pohonných hmôt kolmo orientovaných na budovu kiosku je prestrešený, pôdorysná plocha tohto
prestrešenia je 212,40 m2. Zastavaná plocha Kiosku a autoumyvárne je 223,00 m2, spevnené plochy (SO
105, Areálové komunikácie) sú 1537,00 m2, plochy zelene (SO 106 Sadové úpravy) sú 1180,00 m2.
Celková rozloha riešeného územia je 7300 m2.
Dopravne je stavba ČS napojená na Rybničnú ulicu vjazdom a výjazdom, pričom pri výjazde sa dočasne
uvažuje aj s možnosťou odbočenia vľavo, a to do doby realizácie rozšírenia Rybničnej ulice na štvorpruh.
Pre odbočenie na ČS je navrhnutý vyraďovací pruh, pre pravý výjazd z ČS je navrhnutý zaraďovací pruh
a dočasný ľavý výjazd bude riešený cez stop čiaru. Vjazd na ČS je uvažovaný pre všetky vozidlá bez
obmedzenia. Pre osobné vozidlá zamestnancov a návštevníkov je navrhnuté na pozemku stavby
parkovisko v počte 9 parkovacích miest, z toho jedno parkovacie miesto pre imobilných. V projektovej
dokumentácii vo výkrese „situácia stavby I.“ je preukázané zachovanie územnej rezervy pre výstavbu
cyklotrasy (Vajnorská cyklotrasa) v zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien
a doplnkov, dobudovanie objazdnej komunikácie okolo ČS pre sprístupnenie zostávajúcich voľných
plôch na stranách vjazdu a výjazdu ako aj výhľadové rozšírenie Rybničnej ulice, ktoré bude nevyhnutné
v budúcnosti zrealizovať.
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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 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. 2094/11 a 2096/2, stanovuje
funkčné využitie územia: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód
funkcie 201
Podmienky funkčného využitia plôch: územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského významu s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného
zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické
vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť
30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.
Spôsoby využitia funkčných plôch: prevládajúce, prípustné, prípustné v obmedzenom rozsahu,
neprípustné - podľa tabuľky tabuľka C.2. 201 v prílohe listu.
Pozemky 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 vonkajšom meste, kde prevládajú komplexy zástavby, areály, bytová zástavba sídliskového
typu a rozsiahle územia zástavby rodinných domov, v dotváraní území rešpektovať diferencovaný prístup
podľa jednotlivých typov zástavby.
Čerpacia stanica pohonných hmôt ako zariadenie a vedenie technickej a dopravnej infraštruktúry je
zaradená medzi prípustné spôsoby využitia danej funkčnej plochy. 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 parcele číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

ČSPH Vajnory – Rybničná ulica

2094/11 a 2096/2
Vajnory
Rybničná 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 riešenia dopravného vybavenia:
• ľavé odbočenie pri výjazde z čerpacej stanice na Rybničnú ulicu bude zriadené len ako dočasné, do
doby realizácie výhľadového rozšírenia Rybničnej ulice na štvorpruh.
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
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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:
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
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.
Časť dokumentáciu - sprievodnú správu, výkresovú časť a stavebnú časť sme si ponechali.
S pozdravom
Milan Ftáčnik v.r.
primátor

Prílohy:

potvrdená situácia
časť dokumentácie: B, B1, C, E, F, G
tabuľka C.2.201

Co:

MČ Bratislava – Vajnory, Stavebný úrad + potvrdená situácia
Magistrát – OUP, ODP

