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

Bory a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
,,AUTOCENTRUM TODOS, BRATISLAVA“
parc. č.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
k.ú. Devínska Nová Ves
parc. č.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k.ú. Lamač
žiadosť zo dňa :
06.08.2020
typ konania podľa stavebného zákona:
Územné konanie
druh podanej dokumentácie:
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Sven Szokolay, reg. č. 0715 AA
dátum spracovania dokumentácie:
Júl 2020
Predložená dokumentácia rieši výstavbu Autocentra TODOS s dvomi nadzemnými podlažiami,
ktorý bude osadený na mierne svažitom teréne. V rámci oboch podlaží budú vstavané mezonetové
medzipodlažia. Na prvom nadzemnom podlaží bude klampiarska dielňa, lakovňa, pneuservis,
autoumyváreň a skladovacie priestory. Na druhom nadzemnom podlaží bude priestor showroomu,
predajne, miesto vyhradené pre príjem vozidiel do servisu, kaviareň, sociálne zariadenie.
Strecha objektu bude riešená vo forme členitej viackrát zalomenej strešnej konštrukcie s vegetáciou.
Pre statickú dopravu bude zabezpečených 37 parkovacích miest. Pre zamestnancov bude 20 stojísk,
4 stojiská pre návštevy a 13 stojísk bude voľne využiteľných.
Plošné bilancie a indexy posudzovanej stavby uvedené v predloženej PD
celková plocha stavebníka
6339 m2 (z toho funkčná plocha E 201 predstavuje 5538 m2)
zastavaná plocha
2657 m2
celkovo spevnené plochy

neuvedené
(podľa výpočtu v PD predstavujú spevnené plochy cca 764,4 m2)

celková plocha zelene
celková podlažná plocha

2116,6 m2
5315,7 m2

index podlažných plôch (IPP) 0,96
index zastavaných plôch (IZP) 0,48
koeficient zelene (KZ)
0,38

Primaciálny palác, III. poschodie
TELEFÓN
BANKOVÉ SPOJENIE
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ČSOB: 25829413/7500

IČO
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
primator@bratislava.sk
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Členenie na stavebné objekty
SO.01 Hlavný objekt – novostavba showroomu a servisu, SO.02 Príjazdová komunikácia,
SO.03 Parkovisko a spevnené plochy, SO.04 Sadové úpravy, SO.05 Prípojka vody, SO.06 Prípojka
splaškovej vody, SO.07 Prípojka dažďovej vody, SO.08 Prípojka plynu, SO.09 Prípojka VN,
SO.10 Telekomunikačná prípojka, SO.11 Trafostanica
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 sú záujmové pozemky parc. č.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v k.ú. Devínska Nová Ves a záujmové pozemky parc. č.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k.ú. Lamač, je stanovené
funkčné využitie územia:
•

územia občianskej vybavenosti - občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu, číslo funkcie 201

Funkčné využitie územia: územia občianskej vybavenosti
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu
s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia
sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže
a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť
30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.
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 využitiu pre vonkajšie mesto:
kód regulácie E, Devínska Nová Ves, Lamač
Kód IPP Kód
Názov urbanistickej
regul. max. funkcie funkcie
E

1,1

201

Priestorové usporiadanie

OV celomestského
komplexy OV nákupné,
a nadmestského významu obslužné a voľnočasové
areály školstva

IZP KZ
max. min.
0,55 0,10
0,28 0,35

Poznámka:
index podlažných plôch (IPP) udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby
k celkovej výmere vymedzeného územia funkčnej plochy, prípadne jej časti. Je formulovaný ako maximálne prípustná
miera využitia územia.
index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej plochy,
prípadne 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.
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koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň
nad podzemnými konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia.

Upozorňujeme, že navrhovaná stavba je situovaná v tesnom dotyku
verejnoprospešnou stavbou dopravného vybavenia D54 - nosný systém MHD.

s výhľadovou

Hodnotenie
Autocentrum TODOS, Bratislava je umiestnený na hraniciach v k.ú. Devínska Nová Ves
a v k.ú. Lamač vo funkčnej ploche občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
charakteru, kde sú podľa spôsobov využitia funkčných plôch prevládajúce zariadenia obchodu
a služieb. Objekt svojou funkciou, podlažnosťou, maximálnou výškou objektu, zastavanou plochou,
architektonickým stvárnením a spôsobom zástavby nenarúša charakteristický obraz a proporcie
konkrétneho územia. Pozitívne hodnotíme použitie vegetačnej strechy. Navrhovaná miera využitia
záujmového pozemku: index podlažných plôch (IPP)=0,96, index zastavaných plôch (IZP)=0,48
a koeficient zelene (KZ)=0,38 je v súlade z hľadiska stanovenej regulácie intenzity využitia územia
(IPP max.=1,1, IZP max.=0,55, KZ min.=0,10).
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:

,,AUTOCENTRUM TODOS, BRATISLAVA“
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Devínska Nová Ves, Lamač
Bory

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
č.5/2018 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 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
Z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia Hlavné mesto
SR Bratislava odporúča:
• parkovacie plochy riešiť materiálom priepustným pre zrážkovú vodu, napr. zatrávňovacími
tvárnicami
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• zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním, alebo retenciou
s ohľadom na inžiniersko-geologické pomery v území
• v ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť projekt sadových úprav (vyváženou
kombináciou nízkej a vysokej zelene) a ku kolaudácii preukázať realizáciu navrhnutých
sadových úprav
• 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
bilanciu budov. V ďalšom stupni dokumentácie predložiť na stavebný úrad projekt sadových
úprav, ktorý bude zohľadňovať uvedené požiadavky
UPOZORNENIE
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR
ako prípadného vlastníka pozemku, resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov.
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 sme si ponechali.
S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
Príloha: potvrdená situácia
Co:

MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, Lamač, Stavebný úrad + potvrdená situácia
Magistrát – OUIC/archív, ODI

