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

Dagital Legal, s.r.o.
Nové Záhrady I/9
821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
16.08.2021
MAGS OUIC 61012/21-468517

Vybavuje/linka
Ing. arch. Simonidesová

Bratislava
02.11.2021

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
investičný zámer: Five Star Residence, Námestie slobody 13
Zmena účelu využitia bytu č. xxxx
parc. č. xxxxxx, xxxxxx, k. ú. Staré Mesto, Bratislava
žiadosť zo dňa :
03.09.2021, doplnená 22.10.2021
typ konania podľa stavebného zákona: konanie o zmene účelu využitia stavby
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre zmenu účelu využitia stavby
spracovateľ dokumentácie:
MArch. MAUD. Andrej Alan Daniel Gajdoš
autorizovaný architekt 1885AA
dátum spracovania dokumentácie:
09/2021
Predmetom projektovej dokumentácie je zmena účelu využitia jestvujúceho bytu č. xxxxx
na 6. NP deväťpodlažného bytového domu Five Star Residence na Námestí slobody v Bratislave.
Riešený byt je situovaný v juhovýchodnej časti objektu, orientovaný je smerom do ulice
Námestie slobody. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností (izieb) a príslušenstva.
Príslušenstvo bytu tvoria: kúpeľňa, WC, chodba, kuchyňa a špajza. Celková výmera podlahovej
plochy bytu je 132,26 m2. K bytu prislúcha aj lodžia o výmere 9,30 m2.
Zámerom investora je užívanie nehnuteľnosti na podnikateľské účely. Zmena účelu využitia
na administratívne priestory nevyžaduje podľa grafickej prílohy: Pôdorys – navrhovaný stav,
M 1:100 zásadné dispozičné úpravy ani stavebné zásahy do nosných konštrukcií.
Ako administratévne priestory budú užívané miestnosti č. 1.04 – kancelária a 1.06 – zasadačka.
Minimálne stavebné úpravy súvisiace so zmenou funkčnej náplne existujúcich priestorov
sú: vytvorenie nového stavebného otvoru z miestnosti 1.01 (chodba) do 1.05 (sklad)
a uzatvorenie jestvujúceho stavebného otvoru z miestnosti 1.06 (zasadačka) do 1.05 (sklad).
Zmenou účelu využitia bytového priestoru na nebytový nevznikajú nové nároky na riešenie
statickej dopravy. Tieto budú naďalej zabezpečené tromi parkovacími miestami v podzemnej
garáží bytového domu, ktoré patria k susednému bytu č. xxxxx vo vlastníctve rovnakého
investora.
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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 zmeny účelu využitia vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05 a 06 (ďalej len „ÚPN“).
Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky reg. „C“ parc. č. xxxxxxxxxxxxx
stanovuje územný plán reguláciu funkčného využitia plôch zmiešané územia, zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti, kód funkcie 501.
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.
Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán
v stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení. Merítkom a limitom
pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie
konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné 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.
Regulatívy urbanistickej kompozície a dotvárania obrazu mesta:
záujmové parcely sú súčasťou územia kompaktného mesta (územie zóny B, ktorá tvorí
obalový priestor zóny A) kde je potrebné:
• rešpektovať maximálne zachovanie charakteru zástavby s adekvátnou funkčnou adaptáciou.
Zmena funkčného využitia jestvujúceho bytového priestoru na nebytový s podlahovou plochou
132,26 m2 je, z hľadiska funkčného, v súlade s ÚPN. Pozemky parc. č. xxxxxxxxxxxxx
sú súčasťou funkčného využitia plôch: zmiešané územia, zmiešané územia bývania a občianskej
vybavenosti, kód funkcie 501. Zariadenia administratívy, správy a riadenia patria medzi
prevládajúce spôsoby využitia funkčných plôch s kódom funkcie 501; zaradené sú medzi
zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier
a mestských tried.
Posudzovaná zmena účelu využitia neovplyvňuje stabilizovanú zástavbu ulice ani jestvujúcej
urbanistickej štruktúry. Riešená je v rámci existujúcich priestorov. Index podlažných plôch,
index zastavaných plôch ani koeficient zelene sa oproti ich pôvodným hodnotám nemenia.
Navrhovaná zmena účelu využitia je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.
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Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
so zmenou účelu využitia:

Five Star Residence, Námestie slobody 13
Zmena účelu využitia bytu č. xxxx
parc. č. xxxxxxxxxxxxx, k. ú. Staré Mesto, Bratislava
na pozemkoch reg. „C“ parc. č.: xxxxxxxxxxxx
v katastrálnom území:
Staré Mesto
miesto stavby:
Námestie slobody, Bratislava
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 dosahovania cieľov územného plánovania:
• stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného
stanoviska hlavného mesta, predložiť hlavnému mestu každý projekt zmeny stavby
pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej hmotovo priestorové
usporiadanie alebo účel jej využitia;
z hľadiska urbanisticko – architektonického riešenia:
• objekt je súčasťou územia zóny B, ktorá tvorí obalový priestor pamiatkovej zóny centrálnej
mestskej oblasti (zóny A); k prípadnej zmene okenných otvorov a výplní je potrebné
vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného mesta
SR Bratislavy, vydávané v rámci iných konaní.
Ďalej Vás upozorňujeme, že záväzné stanoviská hlavného mesta k investičnej činnosti
nenahrádzajú stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy ako prípadného vlastníka pozemku,
resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov.
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 1x sme si ponechali.
S pozdravom
Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Príloha: 1 x potvrdené – Situácia – poloha bytu, M 1:500; Pôdorys - skutkový stav, M 1:100; Pôdorys –
navrhovaný stav, M 1:100;
Co:
MČ Bratislava – Staré Mesto, Odd. územného rozhodovania a stavebného poriadku + príloha –
1 x potvrdené – Situácia – poloha bytu, M 1:500; Pôdorys - skutkový stav, M 1:100; Pôdorys –
navrhovaný stav, M 1:100;
Magistrát archív

