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Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MAGS ORM 55358/13-343072

Vybavuje/linka
Ing. arch. Tomašáková/413

Bratislava
19.11.2013

Vec: Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
Ing. Rudolf Štanga
stavba:
Záhradná chatka
žiadosť zo dňa:
26.9.2013
typ konania podľa stavebného zákona:
konanie o dodatočnom povolení stavby
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia skutočného vyhotovenia
spracovateľ dokumentácie:
Mgr. art. Marián Štefanco
dátum spracovania dokumentácie:
12/2010
Predložená dokumentácia rieši: prízemnú záhradnú chatku s rovnou strechou (spád strechy je
2,5%). Chatka má jednu izbu so zádverím a 2 sklady prístupné z exteriéru. Objekt nie je vybavený kanalizáciou, vykurovaním, elektroinštaláciou ani rozvodom vody. Zastavaná plocha chatky je 25,54 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, ktorého súčasťou sú záujmové parcely p.č. 23068/124,3 stanovuje funkčné využitie územia:
distribučné centrá sklady, stavebníctvo, kód funkcie 302, t.j územia slúžiace pre umiestňovanie skladových areálov, distribučných a logistických centier ako aj trvalé stavebné dvory a zariadenia, vrátane
dopravného a technického vybavenia a plôch líniovej a plošnej zelene.
Územie zasahuje ochranné pásmo železničných tratí.
Prevládajúce spôsoby využitia funkčných plôch pre distribučné centrá sklady, stavebníctvo:
- zariadenia a areály veľkoobchodných skladov a distribučných centier
- logistické parky
- areály stavebnej výroby vrátane stavebných dvorov a zariadení
V území je prípustné umiestňovať:
- zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb a súvisiacej distribúcie
- zariadenia administratívy a vedeckého výskumu súvisiace s funkciou
- zariadenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu:
- zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou
- byty v objektoch určených pre inú funkciu – služobné byty
- zeleň líniovú a plošnú
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného systému
- zariadenia na zber odpadov
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V území nie je prípustné umiestňovať najmä:
- bývanie okrem prípustného v obmedzenom rozsahu
- zariadenia občianskej vybavenosti presahujúce význam územia funkcie :
- zariadenia veľkoobchodu a veľkoplošného maloobchodu
- obchodné centrá a veľkoobchodné strediská
- zariadenia školstva
- ubytovacie a stravovacie zariadenia cestovného ruchu
- kongresové a veľtržné areály
- zariadenia pre kultúru, zábavu a cirkev
- zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
- areálové a kryté zariadenia športu a voľného času
- areály priemyselných podnikov
- stavby pre individuálnu rekreáciu
- zariadenia pre poľnohospodársku výrobu
- zariadenia odpadového hospodárstva okrem zariadení na zber odpadov
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Predmetná stavba záhradnej chaty nie je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok
2007, v znení zmien a doplnkov, nakoľko v predmetnom území nie je prípustné umiestňovať stavby pre
individuálnu rekreáciu, a preto
Hlavné mesto SR Bratislava
NESÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
na parcelách číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Záhradná chata
p.č. 23068/124 na pozemku p.č. 23068/3
Nové Mesto
ulica Stará Vajnorská, Žabí majer

Odôvodnenie: V území s funkčným využitím pre distribučné centrá sklady, stavebníctvo nie je prípustné
umiestňovať stavby pre individuálnu rekreáciu - t.j. záhradnú chatu.
S pozdravom
Milan Ftáčnik v. r.
primátor
Co:

MČ Bratislava – Nové Mesto
Magistrát - OUGG, ODI

