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

PROJA architecture, s.r.o.
Krušovská 1831/9
955 01 Topoľčany

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MAGS OUIC
47260/20-107425

Vybavuje/linka
Ing. arch. Labanc / 213

Bratislava
28. 09. 2020

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

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
stavba:
Rodinný dom
žiadosť zo dňa:
30. 03. 2020; doplnená dňa: 10. 06. 2020, 16. 06. 2020
typ konania podľa stavebného zákona:
územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
PROJA architecture, s.r.o., Krušovská 1831/9,
955 01 Topoľčany
zodpovedný projektant: Ing. Jana Mihaliková
(číslo autorizačného osvedčenia: 6150*I1)
dátum spracovania dokumentácie:
06. 2020
Predložená dokumentácia rieši: výstavbu rodinného domu s 2 nadzemnými podlažiami.
Navrhovaná stavba má pôdorysné rozmery 10 m x 9,15 m, obsahuje 1 byt. Zastrešenie je riešené
formou sedlovej strechy.
Pre účely statickej dopravy sa na pozemku stavby, a v súlade s aktuálne platnou STN 73 6110,
zabezpečujú 3 parkovacie miesta, dopravne prístupnej z priľahlej prístupovej komunikácie
pripojenej na ul. Domové role.
Celková plocha riešeného územia je 804 m2, zastavaná plocha je 91,5 m2, spevnené plochy 181,65
m2, plocha zelene (vo funkčnej ploche málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102)
566,9 m2, celková podlažná plocha je 183 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 a ods. 4, § 140b
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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 sú záujmové parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, stanovuje funkčné
využitie územia:
• málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102
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.
Prípustné v obmedzenom rozsahu:
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä zariadenia občianskej
vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané, zariadenia telovýchovy
a voľného času rozptýlené v území, solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu
územiu, zariadenia drobných prevádzok služieb, zariadenia na separovaný zber komunálnych
odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností.
Neprípustné:
V území nie je prípustné umiestňovať najmä - zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby
a zariadenia v ich okolí, málopodlažné bytové domy v stabilizovaných územiach rodinných
domov, bytové domy nad 4 nadzemné podlažia, stavby občianskej vybavenosti areálového typu
s vysokou koncentráciou návštevníkov a nárokov na obsluhu územia, stavby na individuálnu
rekreáciu, areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby,
skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory, ČSPH s umyvárňou
automobilov a plničkou plynu, zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných
v obmedzenom rozsahu, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu stavby
a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
• zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501
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.
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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.
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:
Kód

IPP

Čís.

Reg.

max.

funk.

C

0,6

102

Názov urbanistickej
funkcie

Priestorové usporiadanie

Málopodlažná bytová
zástavba

IZP

KZ

max.

min.

RD - pozemok 480 - 600 m2

0,25

0,40

2

0,22

0,40

radové RD - pozemky 300 - 450 m2

0,32

0,25

átriové RD - pozemky 450 m

0,50

0,20

bytové domy – rozvoľnená zástavba

0,30

0,25

zástavba mestského typu

0,34

0,25

RD - pozemok 600 - 1000 m

2

G

1,8

501

Zmiešané územia
bývania a občianskej
vybavenosti
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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.
Navrhovaný rodinný dom je riešený v dotknutej funkčnej ploche málopodlažná zástavba obytného
územia, číslo funkcie 102, v ktorej sú rôzne formy zástavby rodinných domov zaradené medzi
prevládajúce spôsoby využitia funkčnej plochy. Ukazovatele intenzity využitia územia
ovplyvnené navrhovanou stavbou vzťahujúce sa na časť riešeného územia nachádzajúceho sa
v dotknutej funkčnej ploche málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, dosahujú
nasledovné hodnoty: IPP = 0,25; IZP = 0,12; KZ = 0,75; tieto nepresahujú stanovené limitné
hodnoty pre dotknuté rozvojové územie. V tejto dotknutej funkčnej ploche sú veľké plošné rezervy
– výrazná časť tejto funkčnej plochy je poľnohospodársky využívaná pôda resp. nevyužitá
nezastavaná pôda, preto nie je účelné vypočítať ukazovatele intenzity využitia územia vo vzťahu
k celej dotknutej funkčnej ploche. 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:

Rodinný dom
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ružinov
Domové role

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 urbanisticko – architektonického riešenia:
• V ďalších konaniach stavebného úradu požadujeme zachovať navrhovaný paralelný vjazd/výjazd
na/z pozemok len pre 2 automobily, resp. šírka vjazdu nesmie presiahnuť 6 m.
z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:
• Požadujeme zachovať umiestnenie oplotenia 1,5 m od hranice pozemku priľahlej komunikácie.
Dôvodom je skutočnosť, že územie, kde sú lokalizované pozemky navrhovanej stavby,
nedisponuje nielen kapacitným komunikačným systémom s vhodným technickým vyhotovením,
obsluhou MHD, pešími ťahmi, ale ani koncepciou usporiadania komunikačnej siete a ostatných
dopravných systémov (bývajú súčasťou územnoplánovacích podkladov, resp. územnoplánovacej
dokumentácie zonálnej úrovne). Priestor vjazdu v šírke odpovedajúcej min. normovej šírke
chodníka (t.j. 1,5m) môže v budúcnosti, po realizácii aj ostatných chýbajúcich úsekov,
zabezpečovať túto funkciu .
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
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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 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:
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR
Bratislavy ako prípadného vlastníka nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou, s ktorými
investičný zámer uvažuje, prípadne sú susediacimi nehnuteľnosťami, ani nezakladá právo
na odpredaj, prípadne uzatvorenie nájomného, resp. iného právneho vzťahu k predmetným
nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta.
V prípade, ak stavebník nenadobudne vlastnícke, resp. iné právo k nehnuteľnostiam, s ktorými
uvažoval pri riešení investičného zámeru, hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo
na posúdenie upraveného riešenia investičného zámeru, ktoré vyplynulo z tejto skutočnosti.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného mesta SR
Bratislavy, vydávané v rámci iných konaní.
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 (aktuálnu) sme si ponechali.
S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Prílohy:
• potvrdená kópia výkresu č. 1 (Situácia)
• dokumentácia (neaktuálna)
Co:
• MČ Bratislava – Ružinov, Stavebný úrad + potvrdená kópia uvedeného výkresu
• Magistrát – OUP, ODI

