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K-ONE REAL s.r.o.,
Furmanská 8
841 03 Bratislava 47

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MAGS OUIC 57378/19-469264

Vybavuje/linka
Ing. arch. Hanulcová/199

Bratislava
15.04.2020

Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
K-ONE REAL s.r.o., Furmanská 8, Bratislava
investičný zámer:
Doplnková stavba k objektu ubytovne
žiadosť zo dňa:
28.10.2019
typ konania podľa stavebného
územné konanie
zákona:
druh podanej dokumentácie:
projekt stavby
spracovateľ dokumentácie:
zodpovedný projektant: Ing. arch. Marián Kašovský,
reg.č.: 2245 AA
dátum spracovania dokumentácie:
05/2019
predložené doklady:
súhlasné stanovisko Mestskej časti Bratislava -Lamač
č. RSUP-2019/939/Ra-6734 zo dňa 02.10.2019
Predložená dokumentácia rieši:
doplnkovú stavbu k ubytovni na Furmanskej ulici v MČ Lamač. Bude určená na rozšírenie
spoločenských aktivít pre používateľov ubytovne a doplnenie priestorov pre uskladnenie letného
zariadenia a nábytku. Jedná sa o prízemný objekt bez podpivničenia o pôdorysných rozmeroch
12,482m x 7,906m. Predloženým zámerom nevznikajú nové nároky na statickú dopravu, nakoľko
ide o doplnkovú stavbu k jestvujúcej ubytovni, pre ktorú boli vybudované parkovacie miesta
v rámci jej areálu.
Základné kapacitné údaje:
Plocha pozemku = 4846m2
Zastavaná plocha doplnkovej stavby = 98,6m2
Zastavaná plocha na pozemku celkom = 787,6m2
Podlažná plocha spolu = 98,6m2
IZP = 0,16252579 = 0,16
Úžitková plocha doplnkovej stavby = 84,34m2
Primaciálny palác, III. poschodie
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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 a ods. 4, § 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 stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007,
v znení zmien a doplnkov:
Pre územie, ktorého súčasťou je navrhnutá stavba, stanovuje funkčné využitie územia:
- zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo funkcie 502
Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb
s príslušnými súvisiacimi činnosťami.
Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické
vybavenie a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.
Spôsoby využitia funkčných plôch:
Prevládajúce: zariadenia obchodu, zariadenia výrobných a nevýrobných služieb
Prípustné:
V území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia veľkoobchodu, výstavné a predvádzacie
priestory, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, 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: byty v objektoch určených pre
inú funkciu, zariadenia občianskej vybavenosti viažuce sa na funkciu (administratíva), zariadenia na
zber odpadov
Neprípustné:
V území nie je prípustné umiestňovať najmä: rodinné domy a bytové domy, areálové zariadenia
občianskej
vybavenosti,
areály
priemyselných
podnikov,
zariadenia
priemyselnej
a poľnohospodárskej výroby, stavebné dvory a zariadenia, stavby pre individuálnu rekreáciu,
zariadenia odpadového hospodárstva okrem zariadení na zber odpadov, tranzitné vedenia technickej
vybavenosti nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou
Intenzita využitia územia:
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie.
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 pre vonkajšie mesto:
kód regulácie D
Kód IPP Kód
regul. max. funkcie
D
0,9
502

Názov urbanistickej Priestorové usporiadanie
funkcie
Zmiešané územia
zástavba areálového charakteru,
obchodu, výrobných a komplexy
nevýrobných služieb

IZP
max.
0,40

KZ
min.
0,15

Poznámka:
• index podlažných plôch (IPP), udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej výmere vymedzeného
územia funkčnej plochy, príp. jej časti. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera využitia územia. Výhodou tohto ukazovateľa je
zrozumiteľnosť a jednoznačnosť stanovenej požiadavky a jednoduchá možnosť vyjadrenia ďalších nadväzných ukazovateľov, kritérií
a odporúčaní,
• index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej plochy, príp. jej časti k celkovej výmere
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•

•

vymedzeného územia. Je stanovený v závislosti na polohe a význame konkrétneho územia, na spôsobe funkčného využitia a na druhu zástavby,
koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými konštrukciami)
a celkovou výmerou vymedzeného územia. V regulácii stanovuje nároky na minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy
a pôsobí vo vzájomnej previazanosti s vlastnou funkciou. Stanovený je najmä v závislosti na spôsobe funkčného využitia a polohe rozvojového
územia v rámci mesta,
podiel započítateľných plôch zelene v území (m2) = KZ x rozloha funkčnej plochy (m2).

Stavba doplnkového objektu k hlavnej stavbe ubytovne je umiestnená vo funkčnej ploche určenej
pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb s príslušnými
súvisiacimi činnosťami. Prevádzkové súbory, ako aj skladové objekty v areáloch patria medzi
prípustné spôsoby využitia danej funkčnej plochy. Doplnková stavba s koeficientom zastavanosti
0,16 umiestnená v areáli ubytovne, ako aj s ohľadom na veľkosť pozemku, okolitú zástavbu
z hľadiska posúdenia funkčného využitia územia a intenzity využitia územia je v súlade s územným
plánom hlavného mesta.
Z uvedeného vyplýva, že 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 parcele číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Doplnková stavba k objektu ubytovne
xxxxxxx
Lamač
Furmanská 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:
z hľadiska ochrany životného prostredia:
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 z 07. 09. 2018 o starostlivosti
o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta
Slovenskej republiky 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 budúcich majetkovo - 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
z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia Hlavné mesto
SR Bratislava odporúča:
- Z dôvodu zaberania v súčasnosti zelených plôch riešiť aj zelené fasády; v kontakte terénu
s budovou navrhnúť v maximálnej možnej miere prírodné plochy, ktoré zlepšujú energetickú
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-

bilanciu budov. V ďalšom stupni dokumentácie predložiť na stavebný úrad projekt sadových
úprav, ktorý bude zohľadňovať uvedené požiadavky.
Zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním alebo retenciou
s ohľadom na inžiniersko-geologické pomery v území.

UPOZORNENIE:
Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme železnice.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného mesta SR
Bratislavy, vydávané v rámci iných konaní.
Hlavné mesto SR 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: potvrdená situácia
Co:

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

