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Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
investičný zámer:

IWG TRUST s.r.o.
„Technická infraštruktúra pre 25 RD, ul. Vinohradnícka - Hydinárska
Podunajské Biskupice“
žiadosť zo dňa:
03.04.2019
typ konania podľa stavebného
územné konanie
zákona:
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
R – PROJECT INVEST s.r.o., Ing. Peter Žák, Ing.
Richard Urban,
dátum spracovania dokumentácie:
december 2018
Predložená dokumentácia rieši:
výstavbu technickej infraštruktúry a komunikácie triedy D1, ktorá zabezpečí prístup pre 25
plánovaných rodinných domov. Predmetná lokalita sa nachádza na okraji Podunajských Biskupíc a
je vymedzená Hydinárskou a Vinohradníckou ul.. Navrhovaná komunikácia bude napojená na
miestnu komunikáciu Hydinárska ul.. Komunikácia bude mať šírku dopravného priestoru 7 m (3 m
obojsmerný jazdný pruh a 2 x 2 m pásy pre chodcov). Dĺžka komunikácie je 311,582 m, na konci
bude zaslepená s obratiskom pre otáčanie vozidiel do 9 m. Predmetom projektovej dokumentácie
sú stavebné objekty SO-101 Miestna komunikácia, SO-501 Vodovod, SO-502 Splašková
kanalizácia, SO-601 Verejné osvetlenie miestnej komunikácie, SO-602 Káblové distribučné NN
vedenie, SO-603 Prípojka slaboprúdu.
Riešenie parcelácie a umiestnenia plánovaných 25 rodinných domov nie je predmetom predloženej
projektovej dokumentácie.
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
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zákona a § 4 ods. 3 písm. d) a písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
Posúdenie stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007,
v znení zmien a doplnkov:
Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové parc. č. xxxxxxxxxxx; stanovuje funkčné využitie
územia:
• málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, kód C
Podmienky funkčného využitia plôch:
územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a
k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby
občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a
technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. V stabilizovaných
územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. Premiešané
formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach,
málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou
bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby.
Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti
zástavby funkčnej plochy. Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné
ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy
predchádzajúceho podlažia.
Intenzita využitia územia:
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie. V rámci rozvojového
územia je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách, zásadná zmena funkčného
využitia, alebo zmena spôsobu zástavby veľkého rozsahu. V danom území územný plán stanovuje
nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, viažuce sa k určenému funkčnému využitiu:
málopodlažná zástavba obytného územia , kód regulácie C
Kód IPP Kód
Názov urbanistickej Priestorové usporiadanie
regul. max. funkcie funkcie
C
0,6
102
Málopodlažná
RD - pozemok 480 - 600m2
bytová zástavba
RD - pozemok 600 - 1000 m2
radové RD - pozemky 300 - 450 m2
átriové RD - pozemky 450 m2
bytové domy

IZP
max.
0,25
0,22
0,32
0,50
0,30

KZ
min.
0,40
0,40
0,25
0,20
0,35

Poznámka:
index podlažných plôch (IPP) udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej výmere
vymedzeného územia. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera využitia územia.
index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer plôch zastavaných objektami vo vymedzenom území k celkovej výmere vymedzeného
územia.
koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a celkovou výmerou vymedzeného územia.

Posúdenie investičného zámeru vo vzťahu k UPN hl.m. z hľadiska funkčného využitia a intenzity
využitia územia:
Konštatujeme: prístupová komunikácia je umiestnená vo funkčnej ploche málopodlažná zástavba
obytného územia, číslo funkcie 102, kde sú prípustné k územiam slúžiacim pre bývanie v rodinných
domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží umiestňovať k nim prislúchajúce
nevyhnutné zariadenia v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia,
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zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie,
garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu.
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:
na parcele číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

„Technická infraštruktúra pre 25 RD, ul.
Vinohradnícka - Hydinárska Podunajské Biskupice“
xxxxxxxxxx
Podunajské Biskupice
Vinohradnícka - Hydinárska ul.

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 architektonicko – urbanistického riešenia:
• projektová dokumentácia uvádza v textovej časti, že sa v území predpokladá výstavba 25
rodinných domov, avšak návrh parcelácie a ich umiestnenia nie je jej súčasťou;
• konkrétny návrh architektonického, technického a dopravného riešenia rodinných domov
bude zahrnutý v samostatných konaniach o umiestnení jednotlivých stavieb.
z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:
Stanovisko:
• v zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stavba
nie je v kolízii so žiadnym výhľadovým zámerom dopravy
• navrhnuté dopravné riešenie pre 25 RD akceptujeme
• z pohľadu funkčno-prevádzkových väzieb v dotknutom území nepovažujeme za účelné
predmetnú komunikáciu zaradiť do siete miestnych komunikácii hl. mesta ako miestnu
komunikáciu I. resp. II. Triedy
Poznámky:
1. V dotknutom území evidujeme aj PD na stavbu „Technická infraštruktúra pre 8 rodinných
domov – SO 101 Prístupová komunikácia“ z r. 2013; riešenie nie je zhodné s aktuálne
predloženou DUR.
2. Javí sa, že predmetná komunikácia zodpovedá komunikácii, ktorá je podľa VZN hl. mesta č.
1/2015 pomenovaná ako „Kapsičková ul.“
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
z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov:
• v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a
správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre
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stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej
dokumentácie tohto stupňa
UPOZORNENIE:
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako
prípadného vlastníka pozemku, resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov, pričom
v takomto prípade je žiadateľ povinný usporiadať si vzťah k pozemok vo vlastníctve hl. m. SR
Bratislavy v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon pred stavebným konaním
(nájomnou zmluvou, zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zmluvou o zriadení
vecného bremena a pod.).
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

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
Prílohy:
Co:

potvrdená situácia
MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, Stavebný úrad + potvrdená situácia
Magistrát – OUIC, ODI

