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Vec: Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
Bernina Real v.o.s., Bratislava
investičný zámer:
Karimpol Park
žiadosť zo dňa
9.8.2013, doplnená dňa 10.10.2013
typ konania podľa stavebného zákona:
územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Martin Karovič
dátum spracovania dokumentácie:
10/2008
Predložená dokumentácia rieši: umiestnenie 3-och multifunkčných vzájomne prepojených výrobno –
vývojových výskumných objektov (sklady, logistika a plochy pre vývoj a testovanie softvéru s príslušnou
administratívou) s 1 podzemným a 4 nadzemnými podlažiami. Súčasťou dopravného riešenia je pripojenie na jestvujúci vjazd (z miestnej komunikácie „malej“ Kopčianskej ul.) susednej firmy, vnútroareálová
sieť komunikácií s parkoviskami a parkovanie v podzemných hromadných garážach.
zastavaná plocha
7.120 m2
zeleň
11.038 m2
podlažná plocha
24.590 m2
výmera územia
24.758 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. 5788/1, 5789/6-10, je stanovené funkčné využitie
územia: priemyselná výroba, číslo funkcie 301, t.j. územia slúžiace pre umiestňovanie areálov a stavieb
priemyselnej výroby s prípadným rizikom rušivého vplyvu na okolie, vrátane dopravného a technického
vybavenia a plôch líniovej a plošnej zelene.
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 hodLaurinská 7 II. poschodie
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notení 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.
V území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia administratívy, vedeckého výskumu a vedecko –
technologické parky súvisiace s funkciou, dopravné vybavenie, ktorého dimenzie musia byť v súlade
s potrebami na zabezpečenie požiadaviek parkovania, prepravy osôb, tovaru a surovín, zariadenia
a vedenia technickej vybavenosti slúžiace pre obsluhu územia
Dosahované indexy deklarované v predloženej dokumentácii:
IPP
1,01
IZP
0,29
KZ
0,45
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:
Karimpol Park
na parcele číslo:
5788/1, 5789/6-10
v katastrálnom území:
Petržalka
miesto stavby:
Kopčianska 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:
• vzhľadom na veľké počty odstavných státí na teréne, požadujeme parkoviská riešiť v kombinácii s
kvalitnou vysokou zeleňou, ktorá zlepšuje mikroklimatické podmienky veľkých spevnených plôch
• rešpektovať ochranné pásmo nadzemného vedenia 2 x 110 kV – 15 m na obe strany od krajného vodiča
• 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:

MČ Bratislava – Petržalka
Magistrát - ORM – archív, ODI

