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Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby : Bytový dom
Stavebník :              Progres projekt s.r.o.,  Haburská 33,  Bratislava
Miesto stavby :  Robotnícka,  Bratislava
Parcela č. : register „C“ KN parc.č. 11359/1,5,6,7,8, k.ú. Nové Mesto – objekt
                                  parc.č. 11359/3, 11359/4, 11360/2, 11360/3, 11375/1, 11376/1, 11377/2,
                                 11379/1, k.ú. Nové Mesto – parkoviská, sadové úpravy a výsadba zelene
Žiadosť zo dňa : 31. 05. 2017, doručená  05. 06. 2017

             Zámer rieši prestavbu a nadstavbu o 2 nadzemné podlažia jestvujúcej administratívnej
budovy, ktorá má 1 podzemné podlažie a 6 nadzemných podlaží na bytový dom s 1 podzemným a 8
nadzemnými podlažiami, ktoré sú od tretieho nadzemného podlažia ustupované. V 1.PP sú navrhnuté
kobky k jednotlivým bytom, technická miestnosť, kuchyňa, spoločenská miestnosť a hygienické
zázemie, v nadzemných podlažiach je navrhnutých spolu 26  bytov, z toho 18 do 60m2,  7 do 90m2 a 1
nad 90m2. Požiadavka na statickú dopravu je 34 parkovacích miest.

             Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto a na základe posúdenia súladu navrhovaného zámeru s Územným
plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007
zo dňa 31.5.2007 v znení zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto oznamuje nasledovné:

V zmysle uvedeného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov
ide o stabilizované územie funkčného využitia viacpodlažná zástavba obytného územia (kód 101)

 z hľadiska hmotovo – priestorového riešenia :
V zmysle záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov (časť C1, kap.1.2
celomestské vzťahy 1.2.2. Urbanistická kompetencia a obraz mesta) pozemky, na ktorých je riešený
investičný zámer – bytový dom sa nachádzajú na území kompaktného mesta a to v území zóny C, pre
ktoré je o.i. stanovené :
- zohľadniť a rešpektovať charakteristickú blokovú štruktúru vytvorenú  založenou uličnou sieťou
  a jej výškové zónovanie;
- rešpektovať homogenitu urbanistických blokov mestského charakteru s predpokladom pre
  umiestňovanie centrotvorných funkcií a vytváranie mestského prostredia s verejne prístupnými
  plochami námestí, zelene a vnútroblokov;

   Gergisak, s.r.o.
Sibírska 12
831 02  Bratislava
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- požadovať zhodnotenie minimálne 1-2 nadzemných podlaží parteru pre funkcie verejne prístupné
  (obchod, služby,...).
       Vzhľadom na uvedené, požadujeme objekt bytového domu riešiť tak, aby boli splnené citované
zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia zo záväznej časti ÚPN
hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov a to dodržaním výškovej hladiny ulice, vytvorením
parteru pre občiansku vybavenosť, čím by sa zhodnotil verejný priestor a podporil založený charakter
mestskej ulice.

z hľadiska riešenia statickej dopravy :
       Alternatívne riešenie parkovania vo vnútrobloku nezohľadňuje  súčasný stav v území, nakoľko
predmetné pozemky sú už teraz  využívané na parkovanie obyvateľmi okolia.
       Nakoľko v zmysle „Akčného plánu adaptácie na zmenu klímy hl. mesta SR Bratislavy na roky
2017 – 2020“ je potrebné zvyšovať podiel zelene v meste za účelom vvtvárania a zlepšenia prijateľnej
mikroklímy v urbanizovanom prostredí neodporúčame všetky okolité pozemky zastavať parkovacími
státiami. Parkovanie navrhujeme riešiť podzemnou garážou.
       Z projektovej dokumentácie vyplýva požiadavka na 34 nových PM, je potrebné zdokladovať
pôvodné parkovacie miesta s prípadným odpočítaním PM, ktoré slúžia pre dotknutú stavbu v
súčasnosti a ktoré sú len preorganizovaním súčasných parkovacích možností s uvedením skutočného
počtu v súčasnosti parkujúcich vozidiel na danej ploche. Konštatujeme, že parkovanie a sadové
úpravy sú navrhnuté aj na pozemkoch vo vlastníctve súkromných osôb.

       Na  základe uvedeného nemožno súhlasiť s predloženým investičným zámerom.
Požadujeme prepracovať projektovú dokumentáciu v zmysle uvedených  pripomienok a dopracovať
riešenie statickej dopravy tak, aby bolo zrejmé konkrétne umiestnenie parkovacích miest určených
podľa STN 73 6110/Z2.
             Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Na vedomie
Odd. územného konania a stavebného poriadku MÚ BNM, MČ BNM

Mgr. Rudolf  Kusý

starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


