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

INGPROJECT s.r.o.
Dunajská 48
811 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
05.05.2021
MAGS OUIC 51802/21-350494

Vybavuje/linka
Ing. Galiňska /294

Bratislava
24.05.2021

Vec
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
Lidl Slovenská republika, v.o.s. v zastúpení spoločnosťou
INGPROJECT s.r.o., Dunajská 48, 811 08 Bratislava
investičný zámer:
Prístavba k predajni LIDL, Saratovská ul., Bratislava – rozšírenie
mraziaceho boxu, pozemok reg. „C“ KN parc. č. xxxxxx k.ú.
Dúbravka
žiadosť zo dňa:
05.05.2021
typ konania podľa stavebného
územné konanie
zákona:
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre vydanie záväzného stanoviska
spracovateľ dokumentácie:
.team ABJ, s.r.o., Bratislavská 80, 931 01 Šamorín,
zodp. proj. Ing. arch. Tomáš Javorka, č. aut. osvedč.
*0321AA*
dátum spracovania dokumentácie:
03/2021
doložené doklady:
projektová dokumentácia
investor:

Predložená dokumentácia rieši:
Prístavbu k existujúcemu bočnému obslužnému modulu (pekáreň s mraziacim boxom) existujúceho
supermarketu LIDL na Saratovskej ulici v Bratislave. Prístavbou bude existujúci mraziaci box
predĺžený o 3,160 m, v šírke existujúceho mraziaceho boxu t.j. 5,580 m. Navrhovanou prístavbou
nedochádza k zmene predajnej plochy ani k zmene účelu objektu. K pôvodnej prístavbe pekárne
vrátane mraziaceho boxu bolo vydané záväzné stanovisko pod č. MAGS ORM 42027/13-41728 dňa
04.04.2013.
Bilancie intenzity využitia územia (uvedené v projektovej dokumentácii):
- celková plocha pozemku: 6944,00 m2
- zastavaná plocha pôvodná : 1954,44 m2
- zastavaná plocha nová : 1972,07 m2
- plocha novej prístavby : 17,63 m2
- predajná plocha predajne : nezmenená 1286,40 m2
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intenzita využitia pozemku:
• IZP: 0,28 < 0,30 vyhovuje
• IPP: 0,283 < 2,1, vyhovuje
• KZ: nezmenený 0,25 vyhovuje

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 je pozemok registra „C“ KN parc.č. xxxxxxx k.ú. Dúbravka,
reguláciu funkčného využitia plôch:
- zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, kód H rozvojové
územie
Funkčné využitie územia:
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.
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
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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
Intenzita využitia územia:
Záujmový pozemok parc. č. xxxxxx k.ú. Dúbravka 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: kód regulácie H
Tab.3 Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vonkajšie mesto – mestské časti: Podunajské Biskupice,
Vrakuňa, Rača, Vajnory, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce ,
Čuňovo
Kód
regul.
H

IPP
max.
2,1

Kód
funkcie
501

Názov urbanistickej funkcie

Priestorové usporiadanie

Zmiešané územia bývania a
občianskej vybavenosti*

zástavba mestského typu

IZP
KZ
max.
min.
0,30
0,25
0,26
0,30

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

Kategória zelene

Požadovaná
hrúbka
substrátu

Koeficient
zápočtu

bez
obmedzenia

1,0

Komplexné
sadovnícke úpravy

Poznámka

Zeleň na rastlom
teréne

Výsadba zelene na rastlom teréne,
s pôvodnými vrstvami pôdotvorného
substrátu, prípadne s kvalitatívne
vylepšenými vrstvami substrátu

Zeleň na úrovni
terénu nad
podzemnými
konštrukciami

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

nad 2,0 m

0,9

Trávnik, kríky,
stromy s veľkou
korunou

Zeleň na úrovni
terénu nad
podzemnými
konštrukciami

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

nad 1,0 m

0,5

Trávnik, kríky,
stromy s malou
korunou

nad 0,5 m

0,3

Trávnik – kvetiny,
kríky

min. 70%

max. 30%

Charakter výsadieb
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V území je prípustné umiestňovať zariadenia obchodu a služieb. Predložený investičný zámer
spĺňa stanovenú reguláciu a funkčné využitie pre dané územie.
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:

Prístavba k predajni LIDL, Saratovská ul.,
Bratislava – rozšírenie mraziaceho boxu
xxxxxxxxxxxxxxxx
Dúbravka
Saratovská ul.

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 stavebnotechnického a urbanistického riešenia:
• po ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy, prípadne
komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu
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 len „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 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,

UPOZORNENIE:
Hlavné mesto v záujme dosahovania cieľov územného plánovania žiada, aby bol každý projekt
zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorý mení jej hmotovo priestorové
usporiadanie alebo účel využitia stavby, predložený na posúdenie súladu s územným plánom
a vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta.
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Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako
prípadného vlastníka nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou, s ktorými investičný zámer
uvažuje, prípadne sú susediacimi nehnuteľnostiam, ani nezakladá právo na odpredaj, prípadne
uzatvorenie nájomného resp. iného právneho vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam
vo vlastníctve mesta.
V prípade, ak stavebník nadobudne 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.
1x projektovú dokumentáciu sme si ponechali.

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
Prílohy: potvrdená situácia
Co: MČ Bratislava – Dúbravka, stavebný úrad + potvrdená príloha

