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Predložená dokumentácia rieši:
Dopravné napojenie a napojenie na inžinierske siete pre plánovanú výstavbu rodinných domov,
ktoré nie sú predmetom predloženej projektovej dokumentácie, v lokalite prístupnej z ul.
K Horánskej studni. V súčasnosti sa na záujmových pozemkoch nachádzajú záhrady.
Navrhované členenie stavby na stavebné objekty je nasledovné:
SO 201 až SO 209 Prípojky NN pre rodinné domy
SO 301 Vonkajšie rozvody NN
SO 302 Verejné osvetlenie
SO 400 Predĺženie verejného vodovodu
SO 401 až SO 409 Prípojky vody pre rodinné domy
SO 500 Verejná splašková kanalizácia
SO 501 až SO 509 Prípojky splaškovej kanalizácie pre rodinné domy
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SO 601 Dažďová kanalizácia
SO 700 Predĺženie verejného plynovodu
SO 701 až SO 709 Prípojky plynu pre rodinné domy
SO 801 Spevnené plochy a komunikácie
SO 901 Oporné múry
Pre dopravnú obsluhu nových rodinných domov je navrhnutá príjazdová komunikácia
s obojsmerným napojením – vjazd a výjazd na ulicu K Horánskej studni a jednosmerným
napojením – výjazd na ulicu Kajerka. Komunikácia je navrhnutá vo funkčnej triede D1 – obytná
zóna, slúžiaca na priamu obsluhu všetkých objektov. Obytná zóna bude vyznačená dopravným
značením a širokým priečnym prahom. Navrhovaná komunikácia tvorí v hornej časti križovatku
tvaru „T“ pričom v napojení na ulicu K Horánskej studni je riešená ako dvojpruhová obojsmerná
o šírke 2*2,75 m, dopravný priestor je o šírke 6,50 m. V napojení na ul. Kajerka ide
o jednopruhovú jednosmernú komunikáciu o šírke 1*3,00 m s voľným dopravným priestorom
4,00 m. Následne je trasa navrhovanej komunikácie vedená stredom lokality, určenej na
výstavbu rodinných domov. Ide o dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu 2*2,75 m
s dopravným priestorom 6,50 m. Komunikácia je rozdelená do dvoch vetiev A a B. Vetva A
začína v napojení na ulicu K Horánskej studni a končí pri poslednom dome. Komunikácia je
ukončená ako slepá s obratiskom. Celková dĺžka je 144,18 m. Vetva B začína v križovatke
s vetvou A a končí v napojení na ul. Kajerka. Celková dĺžka je 38,24 m.
Konštrukcia komunikácií je navrhovaná s betónovým krytom s ohraničením cestným betónovým
obrubníkom. Odvodnenie je pomocou pozdĺžneho a priečneho sklonu vozovky do uličných
vpustov, následne sú dažďové vody odvádzané kanalizáciou do retenčnej nádrže.
Výstavba parkovacích miest
bude súčasťou projektovej dokumentácie jednotlivo pri
plánovaných rodinných domoch.
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:
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre
územie, ktorého súčasťou sú pozemky reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx k.ú. Dúbravka a pozemky reg. „E“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxx k.ú
Dúbravka, nasledovné funkčné využitia územia:
- Málopodlažná zástavba obytného územia , číslo funkcie 102, rozvojové územie , kód B
( pozemky reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a časť pozemku parc. č. xxxxxx a pozemok reg. „E“ KN parc.
č. xxxxxxxx k.ú. Dúbravka)
- Málopodlažná zástavba obytného územia , číslo funkcie 102, stabilizované územie
( pozemky reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k.ú Dúbravka)

3

-

-

Šport, telovýchova a voľný čas, číslo funkcie 401, stabilizované územie
(pozemky reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxx a časť pozemku parc. č. xxxxx
a pozemok reg. „E“ KN parc. č. xx k.ú. Dúbravka)
Námestia a ostatné komunikačné plochy (biele plochy), bez číselného kódu
(pozemky reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pozemky reg. „E“ KN parc. č. xxxxxxxx k.ú. Dúbravka)

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.
Intenzita využitia územia:
Pozemky reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx a časť pozemku parc. č. xxxxxxx a pozemok reg. „E“ KN parc. č. xxxxxx k.ú.
Dúbravka sú súčasťou územia, ktoré územný plán definuje ako rozvojové územie, regulačný
kód B.
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 B
Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vonkajšie – mestské časti: Dúbravka
Kód IPP Kód
Názov
Priestorové usporiadanie
IZP
KZ
urbanistickej
regul. max. funkcie
max.
min.
funkcie
B
0,4 102
Málopodlažná
RD – pozemok 480-600 m2
0,25
0,40
bytová zástavba RD – pozemok 600-1000 m2
0,23
0,40
RD – pozemok nad 1000 m2
0,15
0,60
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
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).

Započítateľné plochy zelene-tabuľka zápočtov:
Požadovaný
podiel

min.70%

Kategória
zelene

Charakter výsadieb

Požadovaná
hrúbka
substrátu
Zeleň na
Výsadba zelene na rastlom
bez
rastlom teréne
teréne,
obmedzenia
s pôvodnými vrstvami
pôdotvorného substrátu,
prípadne s kvalitatívne
vylepšenými vrstvami
substrátu
Zeleň na úrovni Výsadba zelene nad
nad 2,0 m
terénu
podzemnými
nad
konštrukciami s riešením
podzemnými
ako u zelených striech(t.j.
konštrukciami
s drenážno-izolačnou
fóliou, pôdnymi
kondicionérmi
a závlahovým systémom)

Koeficient
zápočtu

Poznámka

1,0

Komplexné
sadovnícke
úpravy

0,9

Trávnik,
kríky,
stromy
s veľkou
korunou

5

max.30%

Zeleň na úrovni
terénu nad
podzemnými
konštrukciami

Výsadba zelene nad
podzemnými
konštrukciami s riešením
ako u zelených striech (t.j.
s drenážno-izolačnou
fóliou, pôdnymi
kondicionérmi
a závlahovým systémom

nad 1,0 m

0,5

nad 0,5 m

0,3

Trávnik,
kríky,
stromy
s malou
korunou
Trávnik –
kvetiny,
kríky

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.
Intenzita využitia územia:
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Pozemky reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k.ú Dúbravka sú
súčasťou územia, ktoré územný plán definuje ako stabilizované.
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.
Z celomestského pohľadu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje
stavba v stabilizovanom území. 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.
Regulácia využitia územia v stabilizovaných územiach vo vonkajšom meste:
• vo vonkajšom meste sa mení v rámci stabilizovaných území charakter zástavby mestského
typu, prevláda uličná zástavba lemujúca mestské komunikácie. Pre vonkajšie územie sú
charakteristické komplexy zástavby, areály, územia bytovej zástavby sídliskového typu a
rozsiahle územia najmä izolovanej zástavby rodinných domov. V dotváraní území je rovnako
ako v predošlých prípadoch potrebné rešpektovať diferencovaný prístup podľa
jednotlivých typov existujúcej zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením
jednotnej regulácie intenzity využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu. Lokalizácia
novej zástavby v stabilizovanom území vonkajšieho mesta musí byť riešená na podrobnejšej
zonálnej úrovni.
Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky
a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality
zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia).
Funkčné využitie územia:
Šport, telovýchova a voľný čas, číslo funkcie 401
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia prevažne areálového charakteru s využitím pre šport a telesnú výchovu tvorené krytými
športovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými
zariadeniami športu slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport
a územia slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické
vybavenie a plochy líniovej a plošnej zelene.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály športu, telovýchovy a voľného času.
Prípustné:
V území je prípustné umiestňovať najmä – špecifické športové zariadenia jazdeckého,
cyklistického, motoristického, vodáckeho, leteckého, modelárskeho športu, zimných športov a iné,
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 zariadenia občianskej
vybavenosti, ktoré neprekročia 10% funkčnej plochy, byty v objektoch funkcie – služobné byty.
Neprípustné:
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V území nie je prípustné umiestňovať najmä – bývanie okrem prípustného v obmedzenom rozsahu,
areálové zariadenia občianskej vybavenosti , zariadenia a areály výroby, skladové areály,
distribučné centrá a logistické parky, stavby na individuálnu rekreáciu, tranzitné vedenia technickej
vybavenosti nadradeného významu, zariadenia odpadového hospodárstva, stavby a zariadenia
nesúvisiace s funkciou.
Intenzita využitia územia:
Pozemky reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxx a časť pozemku parc. č. xxxxx a pozemok reg.
„E“ KN parc. č. xxx k.ú. Dúbravka sú súčasťou územia, ktoré územný plán definuje ako
stabilizované územie.
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.
Z celomestského pohľadu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje
stavba v stabilizovanom území. 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.
Regulácia využitia územia v stabilizovaných územiach vo vonkajšom meste:
• vo vonkajšom meste sa mení v rámci stabilizovaných území charakter zástavby mestského
typu, prevláda uličná zástavba lemujúca mestské komunikácie. Pre vonkajšie územie sú
charakteristické komplexy zástavby, areály, územia bytovej zástavby sídliskového typu a
rozsiahle územia najmä izolovanej zástavby rodinných domov. V dotváraní území je rovnako
ako v predošlých prípadoch potrebné rešpektovať diferencovaný prístup podľa
jednotlivých typov existujúcej zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením
jednotnej regulácie intenzity využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu. Lokalizácia
novej zástavby v stabilizovanom území vonkajšieho mesta musí byť riešená na podrobnejšej
zonálnej úrovni.
Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky
a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality
zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia).
Funkčné využitie územia:
Námestia a komunikačné plochy (biele plochy, bez číselného kódu)
Podmienky funkčného využitia plôch
Námestia a ostatné komunikačné plochy sú verejne prístupné nezastavané plochy v meste
ohraničené inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia
a vedenia technickej infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre chodcov,
prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. Súčasťou plôch námestí
a koridorov sú spravidla zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky dopravného
značenia, výtvarné umelecké diela.
Navrhovaná stavba „Technická infraštruktúra pre rodinné domy ulica K Horánskej studni“ je
zaradená medzi prípustné spôsoby využitia, funkčných plôch, ktorými prechádza.
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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 parcelách číslo:

v katastrálnom území:
miesto stavby:

Technická infraštruktúra pre rodinné domy ulica
K Horánskej studni“
pozemky reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx k.ú. Dúbravka a pozemky reg. „E“ KN
parc. č. xxxxxxxxx a xxxxxx k.ú. Dúbravka
Dúbravka
K Horánskej studni, Kajerka

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:
• po ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy, prípadne
komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu
z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia:
• nie je účelné, aby bola navrhovaná komunikácia funkčnej triedy D1 zaradená do siete
miestnych komunikácií
• odporúčame, aby navrhované jednopruhové pripojenie na ul. Kajerka bolo navrhnuté ako
jednosmerný vjazd a nie výjazd
z hľadiska riešenia technickej infraštruktúry:
• upozorňujeme, že dažďové vody zo striech budúcich rodinných domov musia byť
zachytávané na jednotlivých pozemkoch
z hľadiska ochrany životného prostredia:
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 zo dňa 07.09. 2018 o starostlivosti
o verejnú zeleň a ochrane drevín (ďalej jen „VZN“), ktoré sú súčasťou verejnej zelene na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, najmä s ustanovením § 7 ods. 4 písm.
c) spomenutého VZN, podľa ktorého je osoba vykonávajúca akékoľvek zásahy do verejnej

9

zelene v zmysle zabezpečenia ochrany drevín povinná v odôvodnených prípadoch po
písomnom súhlase vlastníka pozemku viesť výkopovú ryhu v koreňovej zóne stromu
minimálne vo vzdialenosti štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo výške 1,3 m, najmenej
však 2,5 m od päty kmeňa,
• všetky plochy zasiahnuté navrhovanou stavebnou činnosťou bezodkladne po ukončení prác
uviesť do pôvodného stavu,
• v novourbanizovaných územiach je potrebné vykonať také technické opatrenia, aby z územia
odtekalo len také množstvo vôd, aké z územia odtekalo pred zástavbou. Prívalové dažďové
vody je potrebné zachytiť v retenčných nádržiach s následným regulovaným odtokom do
vsaku ( vsakovacie priekopy, drenážne vsakovacie zariadenia) s maximálnym zadržiavaním
týchto vôd v riešenom území. Podmienkou pre návrh vsakovacích dažďových vôd je
hydrogeologický posudok, s posúdením vsakovacích schopností horninového prostredia.
z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia Hlavného
mesta SR Bratislavy:
• spevnené a parkovacie plochy riešiť materiálom priepustným pre zrážkovú vodu, napr.
zatrávňovacími tvárnicami,
• zrážkovú vodu neodvádzať lokálnou dažďovou kanalizáciou, ale zadržiavať v území,
odvodnenie riešiť prirodzenými spôsobmi pod alebo na teréne (lokálne vsakovanie),
• vzhľadom na aktívne zadržiavanie zrážkovej vody v území vytvárať čo najkompaktnejšie
plochy prírodnej zelene,
• zrážkovú vodu zo spevnených plôch na pozemku odvádzať do retenčných nádrží resp.
prirodzených vsakov, odporúčame následné hospodárenie so zrážkovými vodami - polievanie,
využitie tzv. šedej vody a pod.;
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 ako
prípadného vlastníka pozemku, resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov, pričom
v takomto prípade je žiadateľ povinný usporiadať si vzťah k pozemkom vo vlastníctve hl. m. SR
Bratislavy v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. – stavebný zákon ( 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.
Projektovú dokumentáciu sme si ponechali.
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S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
Prílohy: potvrdená situácia
Co:
MČ Bratislava – Dúbravka, stavebný úrad + potvrdené prílohy
Magistrát – OUIC, ODI, RTI

