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Vec: Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
MŠK ISKRA Bratislava
investičný zámer:
Revitalizácia školského dvora Základná škola Budatínska
žiadosť zo dňa
5.6.2012, doplnená dňa 30.7.2013
typ konania podľa stavebného zákona:
územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Juraj Brhlovič
dátum spracovania dokumentácie:
09/2012
Predložená dokumentácia rieši: revitalizáciu jestvujúceho školského dvora a výstavbu nových športových ihrísk – futbalové ihrisko, futbalová tréningová plocha, 2 tenisové kurty (vrátane nafukovacej haly),
plážový volejbal, umelé osvetlenie, zavlažovací systém
Pozemok, resp. ihriská budú využívané v zmysle nájomnej zmluvy na organizovanú rekreačnú a športovú
činnosť ako i pre účely školy.
Dopravná obsluha komplexu je riešená bez zmeny jestvujúceho dopravného riešenia v území.
futbalové ihrisko
8136 m2
tenisové ihriská
1337,73 m2
plážový volejbal
211,41 m2
futbalová tréningová plocha
684 m2
chodníky a spevnené plochy
1322 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 investičného zámeru vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok
2007 v znení zmien a doplnkov:
Pre územie, súčasťou ktorého je záujmová parcela č. 2411, je stanovené funkčné využitie územia: občianska vybavenosť lokálneho významu, číslo funkcie 202, t.j. územia občianskej vybavenosti slúžiace
pre umiestňovanie stavieb a zariadení lokálneho významu, predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce
v spádovom území. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné
a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.
Pozemok je súčasťou územia, definovaného ako stabilizované územie.
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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.
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:

Revitalizácia školského dvora Základná škola Budatínska
2411
Petržalka
Budatínska 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:
• športoviská budú slúžiť aj pre potreby organizovanej telesnej výchovy základnej školy,
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č.8/1993
o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy.
UPOZORNENIE:
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.
Dokumentáciu sme si ponechali.
S pozdravom

Milan Ftáčnik v. r.
primátor

Príloha – potvrdená situácia
Co:
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