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MADING s.r.o.
Drieňová 1 H/16940
821 01 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MAGS ORM 53109/13-322826

Vybavuje/linka
Ing. arch. Tomašáková/413

Bratislava
15.10.2013

Vec: Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
Real Progress Group, s.r.o.
stavba:
Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Račianska 72
žiadosť zo dňa:
16.8.2013
typ konania podľa stavebného zákona:
územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Soňa Ridillová,
2195 Z A2, autorizovaný stavebný inžinier
dátum spracovania dokumentácie:
07/2013
Predložená dokumentácia rieši: celkovú rekonštrukciu spevnených plôch a rozšírenie existujúceho parkoviska (23 parkovacích miest s pozdĺžnym alebo kolmým radením) o nové spevnené plochy
a vybudovanie nového vjazdu na pozemok. Celkový počet parkovacích miest sa po rekonštrukcii zvýši na
55, čím sa vyrieši problém s nedostatkom parkovacích plôch pre klientov a návštevníkov priľahlého existujúceho administratívneho objektu. Súčasťou rekonštrukcie je aj nový parkovací systém s NN prípojkou
pre automatické závory, oplotenie, dažďová kanalizácia, osvetlenie parkoviska, ochrana telekomunikačných káblov a káblového vedenia VN 22 kV. Priestor parkoviska bude doplnený výsadbou 8 vzrastlých
drevín a existujúce stromoradie v šírke cca 1,44 m pozdĺž Račianskej v dotknutom priestore zostane zachované. V mieste vjazdu a výjazdu z parkoviska budú realizované bezbariérové úpravy.
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 sú záujmové parcely stanovuje funkčné využitie
územia: priemyselná výroba, kód 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.
V území je prípustné umiestňovať :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.
Pozemok je v dotyku s komunikáciou a plochami pre námestia a ostatné komunikačné plochy, t.j.
námestia a ostatné komunikačné plochy sú verejne prístupné nezastavané plochy v meste ohraničené
inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej
infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre chodcov, prevádzky občianskej
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vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. Súčasťou plôch námestí a koridorov sú spravidla: zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky dopravného značenia, výtvarné umelecké diela.
Územie čiastočne zasahuje ochranné pásmo železničných tratí.
Pozemok je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Z uvedeného vyplýva, že Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska ako dopravné a technické vybavenie je v
súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, a preto
Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
na parcelách číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Račianska 72
13196/33,66,61,62,63,56, 22001/28
Nové Mesto
Račianska 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 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;
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako prípadného
vlastníka pozemku, resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov ani záväzné stanoviská hlavného
mesta vydávané v rámci iných konaní.
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.
S pozdravom

Milan Ftáčnik v. r.
primátor
Príloha: potvrdená situácia
Co:
MČ Bratislava – Nové Mesto + potvrdená situácia
Magistrát - OUGG, ODI

