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Bratislava

Ing. arch. Barutová

23.2.2017

Vec
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
OZ Pedál, Bratislava
investičný zámer: Pump Park Petržalka
žiadosť zo dňa:
20.6.2017
typ konania podľa stavebného zákona: územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. arch. Michal Poljak
dátum spracovania dokumentácie:
04/2017
Predložená dokumentácia rieši: výstavbu komplexného areálu pre kolesové športy v rámci zmeny
využitia územia súčasnej bikrosovej na pumptrackovú dráhu. Jedná sa o sieť vzájomne prepojených
dráh typu „Pumptrack“, čo je špeciálne navrhnutá dráha, určená predovšetkým pre horské a bmx
bicykle. Dispozične sa jedná o hlavné logické prvky- samostatný detský pumptrack, štartovací
pahorok pre hlavný pumptrack, skillpark – plocha pre umelé tréningové prekážky a výučbu, 20
stopový lodný kontajner
Celkový pôdorys je vpísaný do obdĺžnika 146,5 x 25 m.
plocha riešeného územia
3250 m2
celková spevnená plocha
1887 m2
dĺžka dráh celkom
532,2 m
lodný kontajner
15 m2
Posúdenie zrealizovanej stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy,
rok 2007 v znení zmien a doplnkov:
Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky parc. č. 818/20,21 je stanovené funkčné
využitie územia:
šport, telovýchova a voľný čas, číslo funkcie 401, t. j. územia prevažne areálového charakteru
s využitím pre šport a telesnú výchovu tvorené krytými športovými zariadeniami, športovými
otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami športu slúžiacimi pre organizovanú
telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slúžiace športovým aktivitám vo
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voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické vybavenie a plochy líniovej a plošnej
zelene.
Záujmová lokalita je zároveň súčasťou biocentra.
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované 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 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.
Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky
a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality
zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia).
Dosahované indexy v zmysle predloženej dokumentácie nie sú deklarované.
Predložený investičný zámer nenarúša charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu
zástavbu a nevnáša do zástavby neprijateľný kontrast. Z uvedeného vyplýva, že 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:
Pump Park Petržalka
na parcele číslo:
818/20,21
v katastrálnom území:
Petržalka
miesto stavby:
Haanova 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:
• 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
JUDr. Ivo Nesrovnal v. r.
primátor
Príloha: 1 x potvrdená situácia
Co: MČ Bratislava – Petržalka
Magistrát - OUIC – archív, ODI

