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Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
14.02.2019
MAGS OUIC 40016/19-75044

Vybavuje/linka
Ing. Mosná /59356508

Bratislava
24.04.2019

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
investičný zámer:
„Nadstavba prevádzkovej budovy správy garáží a umývacej linky“,
lokalita Račianskej ul. a Skalickej cesty, kat. úz. Nové Mesto
žiadosť zo dňa:
14.02.2019 a doplnená dňa 21.02.2019
typ konania podľa stavebného
územné konanie
zákona:
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. arch. Ing. Ján Kováč, reg. č. 2152 AA a Ateliér
Csölley, Ing. Csölley Július, Horný Bar 212, 930 33
Horný Bar
dátum spracovania dokumentácie:
december 2018
Predložená dokumentácia rieši:
zmenu dokončenej stavby, ktorá pozostáva z nadstavby 2.NP a stavebných úprav existujúcej
prevádzkovej stavby, ktorá je nepodpivničená, jednopodlažná a zastrešená pultovou strechou.
Existujúci objekt má pôdorysný tvar obdĺžnika, o celkových rozmeroch 12,15 m x 6,25 m a
o celkovej výške strechy cca +3,40 m. Objekt je umiestnený na mieste odstránených 4 garáží, ktoré
boli postavené v radovej zástavbe pri ul. Skalická cesta, v území, ktoré spadá do ochranného pásma
železničných tratí. Predmetnou nadstavbou o jedno podlažie sa na 2.NP navrhujú priestory pre
administratívu. Stavebnými úpravami sa na 1.NP vybuduje oceľové schodisko, ktoré povedie na
2.NP. Na poschodí je navrhnutá kúpeľňa, chodba a 3 kancelárie. Objekt bude zastrešený pultovou
strechou o max. výške strechy +7,000 m. Objekt je toho času napojený na inž. siete, a to na verejný
vodovod, kanalizáciu a elektrické vedenie. Objekt je dopravne pripojený na komunikáciu Skalickej
cesty a následne na komunikáciu Račianskej ul. Statická doprava je riešená na pozemku investora,
v počte 2 stojiská. Celková výmera pozemkov je 129 m2, celková zastavaná plocha objektu je 75,95
m2, celková nadzemná podlažná plocha má 151,9 m2, spevnené plochy majú 53,05 m2 a plochy
zelene tvoria 0 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:
Primaciálny palác, III. poschodie
TELEFÓN
BANKOVÉ SPOJENIE
02/59 35 64 35
ČSOB: 25829413/7500
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Posúdenie stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007
v znení zmien a doplnkov:
Pre územie, ktorého súčasťou je záujmová parc. č. xxxxxxxx, stanovuje funkčné využitie územia:
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, stabilizované územie.
Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej
vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom
na vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú
komplexitu prostredia centier a mestských tried. Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne
viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho mesta málopodlažná zástavba. Podiel bývania je
v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.
Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané zariadenia
v polyfunkčných objektoch. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru,
dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.
Spôsoby využitia funkčných plôch:
Prevládajúce: polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: bytové domy, zariadenia občianskej
vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier a mestských tried: zariadenia
administratívy, správy a riadenia, zariadenia kultúry a zábavy, zariadenia cirkví a na vykonávanie
obradov, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, zariadenia verejného stravovania, zariadenia
obchodu a služieb, zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, zariadenia školstva, vedy
a výskumu, zeleň líniovú a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia
a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä: rodinné domy, zariadenia športu, účelové zariadenia verejnej a štátnej správy, zariadenia
drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie, zariadenia na separovaný
zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom
škodlivín z domácnosti
Neprípustné: V území nie je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia s negatívnymi účinkami na
stavby a zariadenia v ich okolí, areálové zariadenia občianskej vybavenosti s vysokou
koncentráciou osôb a nárokmi na obsluhu územia, zariadenia veľkoobchodu, autokempingy, areály
priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladové areály,
distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory, stavby na individuálnu rekreáciu, zariadenia
odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu, tranzitné vedenia technickej
vybavenosti nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v
stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení. Meradlom a limitom pre
novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho
územia, ktoré je nevyhnutné akceptovať, chrániť a rozvíjať. Prvoradým je zvýšenie kvality
prostredia, nielen kvality zástavby ale aj prevádzkovej kvality.
Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre mesta je potrebné vo vnútornom meste, kde
sa vyskytujú stabilizované územia so zástavbou mestského typu, komplexy zástavby, areály
a územia izolovanej zástavby, najmä bytové domy sídliskového typu a enklávy rodinných domov,
v dotváraní území rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov existujúcej
zástavby.
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Konštatujeme, že navrhovaný zámer nerešpektuje charakter existujúcej zástavby a vnáša do lokality
neprimeraný kontrast, neúmerne zaťažuje predmetné pozemky, zásadne mení charakter
stabilizovanej plochy, a preto nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť.
Z uvedeného vyplýva, že uvažovaný zámer je v rozpore s Územným plánom hlavného mesta SR
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.
Hlavné mesto SR Bratislava
NESÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
na parc. č.:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

„Nadstavba prevádzkovej budovy správy garáží
a umývacej linky“
xxxxxxxxx
Nové Mesto
ul. Skalická cesta a Račianska ul.

Odôvodnenie :
Umiestnenie stavby je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,
konštatujeme, že z hľadiska hmotovo-priestorového riešenia predmetný zámer vnáša do lokality
neprimeraný kontrast a zásadne mení charakter predmetného stabilizovaného územia. 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.
Uvádzame, že ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú
existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast, resp. neúmerné zaťaženie pozemku,
nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť.
Konštatujeme, že zámer svojou mierkou a objemom zastavania nezodpovedá proporciám
existujúcej zástavby, čo v danej lokalite znamenajú prízemné - jednopodlažné zástavby radových
garáži, ktoré majú max. výšku strechy +2,80 m. Predmetná lokalita je práve reprezentovaná touto
stavebnou štruktúrou, (radovou zástavbou jednopodlažných garáží), ktorú je potrebné v území
jednoznačne rešpektovať.
Ďalej konštatujeme, že predmetné územie spadá do ochranného pásma železničných tratí,
s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia pre výstavbu, ako je hluk, vibrácie, prašnosť a
vplyv prevádzky trakcie spôsobené železničnou prevádzkou.
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.
1x fotokópiu situácie, pôdorysov, rezov a pohľadov sme si ponechali.
S pozdravom
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Ing. arch. Matúš Vallo v.r
primátor

Prílohy: 1x dokumentácia
Co:
MČ Bratislava – Nové Mesto
Magistrát – OUP, ODI, archív

