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Váš list číslo/zo dňa
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Vec: Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
GAS produkt and services a.s., Bratislava
investičný zámer:
Čerpacia stanica pohonných hmôt, Lamačská cesta
žiadosť zo dňa:
10.07.2013
typ konania podľa stavebného zákona:
územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
doplnenie dopravného riešenia (rozdelenie stavby na
dočasnú a trvalú, doplnenie chodníka k zastávke MHD)
spracovateľ dokumentácie:
Ing.Štefan Klementovič
dátum spracovania dokumentácie:
07/2013
Predložená dokumentácia rieši:
umiestnenie stavby čerpacej stanice pohonných hmôt na Lamačskej ceste, v úseku medzi križovatkami
s Furmanskou ul. a ul. J.Alexyho. Dopravné napojenie je navrhované pravým odbočením a pravým pripojením na Lamačskú cestu.
K dokumentácii pre územné rozhodnutie predmetnej stavby bolo vydané nesúhlasné záväzné stanovisko
hlavného mesta k investičnej činnosti č. MAGS ORM 60366/10-382398 zo dňa 01.04.2011, nakoľko
umiestnenie čerpacej stanice bolo v kolízii s výhľadovým rozšírením Lamačskej cesty plánovaným
v zmysle Územného plánu hl.m.SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.
Aktuálne predložené podanie obsahuje výkresy umiestnenia a dopravného napojenia čerpacej stanice 2a,
2b, 2c, ktoré sú doplnením pôvodnej dokumentácie z r.2010. Čerpacia stanica v pôvodnej dokumentácii
so 4 výdajnými miestami je upravená do 5 výdajných miest pre dočasný stav (výkres 2a), bude vo výhľadovom stave po rozšírení Lamačskej cesty zmenšená na 3 výdajné miesta (výkres 2c). Rozsah dočasnej
stavby je vyznačený vo výkrese 2b. Do dopravného riešenia bol doplnený chodník šírky 1,75m v dĺžke
86m, ktorý spojí existujúci chodník na Lamačskej ceste s autobusovou zastávkou MHD na Furmanskej
ulici.
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, ktorého súčasťou je záujmový pozemok stanovuje územný plán reguláciu funkčného využitia
plôch: ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130:
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
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technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické
podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem.
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridorov 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.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že investičný 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:

ČS PHM Lamačská cesta, Bratislava
1826/8
Lamač
Lamačská cesta

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 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
UPOZORNENIE:
V prípade, že súčasťou stavby je zriadenie nového vjazdu (pripojenia), resp. úprava alebo zrušenie jestvujúceho vjazdu z dotknutej komunikácie na susednú nehnuteľnosť, je pre územné konanie potrebné doložiť
záväzné stanovisko príslušného cestného správneho orgánu.
V prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento v projektovej dokumentácii pre stavebné konanie rieši samostatne vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie.
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 – Lamač + potvrdená situácia
Magistrát – ODP

