HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MAGS OUIC 45856/18 – 335838

Vybavuje/linka
Ing. Petrová / kl.491

Bratislava
17.1.2019

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
„Bytový dom Staré Grunty Viladom 2“, pozemky parc. č. xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx k.ú. Karlova Ves
žiadosť zo dňa:
18.05.2018, doplnenie podania zo dňa 22.10.2018, 23.10.2018
a 16.1.2019 (DUR 02/2018 – rev.)
typ konania podľa stavebného zákona: územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. arch. Michal Tačovský, * 1922AA*
dátum spracovania dokumentácie:
02/2018 – rev.

Predložená dokumentácia rieši novostavbu izolovaného, dvojpodlažného bytového domu, bez
podpivničenia, so 4 bytovými jednotkami, v mierne svahovitom území Starých Gruntov. Hlavný,
(spoločný) vstup, je na SV strane 1.NP objektu; vstupy do bytov sú riešené so spoločného
schodiskového priestoru. K bytom na 1.NP sú na JZ a čiastočne na JV a SZ fasáde bytového domu
navrhované terasy; k bytom na 2.NP sa navrhujú balkóny. Prestrešenie bytového domu sa navrhuje
plochu strechou. Súčasťou riešenia sú aj spevnené plochy (parkovisko, chodníky); oporné múry
a napojenie na dopravnú a technickú infraštruktúru v území.
V rámci novostavby sa navrhuje rozšírenie verejnej technickej infraštruktúry v území (plynovod,
vodovod, kanalizácia a NN) z navrhovaných (umiestňovaných) zariadení a rozvodov v rámci
samostatných konaní v kontaktnom území. Navrhuje sa rozšírenie verejného vodovodu DN 150
v dĺ. 91,6m; na trasovaní sa navrhujú podzemné hydranty DN 80 (každých 160 m). Z navrhovaného
rozšírenia vodovodu DN 150 sa navrhujú 3 vodovodné prípojky DN 32 – DN 50 pre ďaľšie
plánované objekty. Vodovodná prípojka pre novostavbu bytového domu sa navrhuje HDPE
D63x5,8, dĺ. 6,5m s ukončením vo VŠ na pozemku investora; z VŠ sa navrhuje areálový rozvod
vody HDPE D63x5,8 dĺ. 5,45m. Kanalizácia sa navrhuje ako delená. Splaškové vody z novostavby
budú odvádzané cez areálové rozvody splaškovej kanalizácie DN 200, dĺ. 20,7m a prípojku DN
200 dĺ. 6,55 m, ktorá je napojená do KŠ na verejnej kanalizácii DN 400. Odvod dažďových vôd sa
navrhuje do vsakovacích blokov v severnej časti a vsakovacieho vpustu v západnej časti
záujmového pozemku. Odvodnenie cesty sa navrhuje cez systém uličných vpustí ACO s vtokovou
mrežou s kalovým košom, ktorý tvorí súčasť vsakovacieho systému ACO StormBrixx. Zásobovanie
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el energiou sa navrhuje NN prípojkou (zemným vedením) z TS vo výstavbe (severne od
záujmového územia). Zásobovanie plynom bude zabezpečené cez areálový rozvod plynu a prípojku
plynovodu, napojenú na rozšírenie plynovodu v komunikácii, (riešené v samostatnom konaní),
južne od záujmového pozemku.
Nároky na statickú dopravu v celkovom počte 8 p.m. sú zabezpečené na pozemku investora na
navrhovanej spevnenej ploche, čiastočne prestrešenej (bez stojok) pozdĺž JZ fasády bytového
domu. Vjazd a výjazd na navrhované parkovisko je riešený priamo z navrhovaného predĺženia
vetvy komunikácie Staré Grunty. Predĺženie komunikácie nadväzuje na navrhovanú komunikáciu
Staré Grunty (FT C3, kat. MO 6,5/30 s ľavostranných chodníkom o š. 2,0m – stavebný objekt SO
05 s územným rozhodnutím o umiestnení stavby, vydaným mestskou časťou Bratislava – Karlova
Ves, pod č. KV/SU/31/2018/95/Zb zo dňa 25.1.2018). V týchto šírkových parametroch sa
navrhuje ďalšie predĺženie komunikácie v dĺ. 74,7 m, kat. MO 6,5/30 s prechodom pre chodcov,
v koncovej časti ukončenej dočasným obratiskom; v priečnom sklone 2% a v pozdĺžnom sklone od
2,0 – 5,5 %; s ľavostranných chodníkom o š. 2,0m.
Bilancie intenzity využitia územia, uvedené v projektovej dokumentácii :
- výmera pozemkov: 680,926 m2
- zastavaná plocha: 199,755 m2
- plochy zelene: 170,3 m2
- spevnené plochy: 310,871 m2
: intenzita využitia územia: IZP=0,29, IPP = 0,587, KZ = 0,25
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 pozemky parc. č.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, k.ú. Karlova Ves, stanovuje Územný plán hlavného mesta SR
Bratislava, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, (ďalej ÚPN) funkčné využitie územia:
málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, kód reg. C
Funkčné využitie územia:
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.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: rôzne formy zástavby rodinných domov
Prípustné: v území je prípustné umiestňovať najmä - bytové domy do 4 nadzemných podlaží, zeleň
líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene,
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
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Intenzita využitia územia : záujmový pozemok je súčasťou územia, ktoré je definované ako
rozvojové územie vnútorného mesta. Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom územný plán
navrhuje novú výstavbu na doteraz nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia,
zmenu spôsobu zástavby veľkého rozsahu. V danom území územný plán stanovuje nasledovné
regulatívy intenzity využitia územia, viažuce sa k určenému funkčnému využitiu: kód regulácie C
Kód
regul.

Kód

IPP
max.

funkcie

Názov urbanistickej funkcie

Priestorové usporiadanie
RD - pozemok 480 – 600
RD - pozemok 600 – 1000 m2
radové RD - pozemky 300 - 450 m2
átriové RD - pozemky 450 m2
bytové domy – rozvoľnená zástavba
m2

C

0,6

102 Málopodlažná bytová zástavba

IZP

KZ

max.

min.

0,25
0,22
0,32
0,50
0,30

0,40
0,40
0,25
0,20
0,25

Z hľadiska navrhovanej funkcie (bývanie) a typologického druhu zástavby (bytový dom) patrí
stavba bytového domu a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti medzi „prípustné spôsoby
využitia funkčnej plochy“ : málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102.
Z hľadiska navrhovanej intenzity využitia územia (IZP=0,29, IPP = 0,587, KZ = 0,25) novostavba
bytového domu rešpektuje ÚPN regulované prvky intenzity využitia územia viažuce sa ku kódu reg.
C pri priestorovom usporiadaní: bytové domy – rozvoľnená zástava (IZP: 0,30, IPP:0,6, KZ: 0,25).
Navrhovaný investičný 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 pozemkoch parc. č. :
v katastrálnom území:
miesto stavby:

„Bytový dom Staré Grunty Viladom 2“
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karlova Ves
Staré Grunty

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
využitia územia funkčnej ploche 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,
z hľadiska urbanisticko – architektonického riešenia:
• územie, kde sa navrhuje predmetná stavba je súčasťou územia, pre ktoré bola spracovaná
Urbanistická štúdia zóny Bratislava – Karlova Ves, Staré Gruntu – Líščie údolie ( Ing. arch.
Dinaj , júl 2004 ). Uvedená štúdia bola podkladom pre návrh zmeny funkčného využitia územia
v pôvodnej platnej celomestskej územnoplánovacej dokumentácii. Novonavrhovaný úsek
komunikácie – predĺženie komunikácie Staré Grunty má mať charakter miestnej komunikácie,
• navrhovaná komunikácia o š. 5,5m s vedením chodníka pre peších o šírke 2,0m, ako predĺženie
miestnej obslužnej komunikácie Staré Grunty ( f.t. C3 ), bude mať charakter verejnej miestnej
komunikácie,
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• v dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme riešiť navrhované dopravné napojenie predĺženie miestnej obslužnej komunikácie Staré Grunty, ako samostatný stavebný objekt,
• užívanie stavby bytového domu podmieňujeme vybudovaním prístupovej komunikácie, ako
pokračovanie miestnej obslužnej komunikácie f.tr. C3 Staré Grunty,
• z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia odporúčame
ploché strechy v ďalšom stupni dokumentácie riešiť ako vegetačné strechy, nepochôdzne strechy
ako extenzívne (s min. hrúbkou substrátu 5-25 cm) a pochôdzne (strešné terasy) ako tzv.
intenzívne vegetačné strechy (s min. hrúbkou substrátu 25 cm),
• spevnené plochy, vrátane parkovacích plôch riešiť v maximálnej možnej miere materiálom
priepustným pre zrážkovú vodu, (napr. zatrávňovacími tvárnicami); oporné múry nechať obrásť
popínavou zeleňou,
• vhodnosť navrhovaného odvádzania dažďových vôd do vsaku požadujeme overiť inžinierskogeologickým a hydrogeologickým posúdením vhodnosti záujmového územia,
• v ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme riešiť projekt sadových úprav
vyváženou kombináciou zelene a najneskôr ku kolaudácii preukázať realizáciu navrhnutých
sadových úprav,
• parkovacie miesta musia byť odvodnené na vlastnom pozemku,
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
stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie
tohto stupňa
UPOZORNENIE:
Informujeme Vás, že vo vymedzenom území Hlavné mesto SR Bratislava, vydalo Záväzné
stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti, pod č. MAGS
OUIC 33246/16 - 351826 zo dňa 13.7.2016, na stavbu: „ Rodinný dom “ – novostavba, ul. Staré
Grunty“, na časti pozemkov parc.č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k.ú. Karlova Ves, pre
žiadateľov: Ing. Richard Vika, Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava a Ing. Tomáš Vika, Bullova 15,
841 01 Bratislava. Pozn. : rodinný dom bol navrhovaný v mieste dnes navrhovaného bytového
domu Viladom 2.
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

Prílohy: koordinačná situácia, pohľady,
Co:
MČ Bratislava – Karlova Ves + potvrdené prílohy
MAGS - OUIC archív

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

