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Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Polyfunkčný dom Stromová
Stavebník: Universal Development s.r.o., Bajkalská č. 9, Bratislava
Miesto stavby: Kramáre, Stromová - Limbová - Vresová ul.
Parcely registra C č.: 5440/29, 50, 51, 68 a 72, 5750/3 a 79, 21647/3, 21648/4, 22409, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 27.07.2017
PD zo dňa: 03/2017

Zámer rieši umiestnenie polyfunkčného domu s udanou zastavanou plochou 880,57 m2,  s 3
podzemnými a 10 nadzemnými /z toho 2 ustúpenými/ podlažiami s plochou strechou, v ktorom sa budú
nachádzať 1- až 4-izbové byty s celkovým počtom 86, podzemné garáže so 149 parkovacími stojiskami
a technickým zázemím situované na 1. až 3. PP, bytové a nebytové priestory na 1. NP, nebytové priestory
na 2. NP, bytové a nebytové priestory na 3. až 10. NP s balkónmi a terasami. Ďalej rieši vybudovanie
spevnených plôch a prípojok inžinierskych sietí.

            Podľa Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, schváleného uznesením č. 123/2007 zo
dňa 31.05.2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, sú predmetné pozemky súčasťou územia určeného
pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu (kód funkčného využitia
územia č. 201), stabilizované územie.
Podmienky funkčného využitia plôch č. 201 sú:
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.

Podľa kap. 2. Definovanie vybraných pojmov súvisiacich s reguláciou (str. 26 úplne znenie
záväznej časti) platí: „Pre posúdenie investičného zámeru nachádzajúceho sa len v časti funkčnej plochy
platia na ploche, na ktorej má byť realizovaný zámer zástavby, definície a ukazovatele intenzity
využitia územia záväzné pre celú funkčnú plochu.“
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Ďalej pre reguláciu využitia územia v stabilizovaných územiach /také územie mesta, v rámci
ktorého sa nemení charakter stabilizovaného územia/ - platí bod 2.2.2
„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.
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).“

Z hľadiska hmotovo – priestorového riešenia osadenie 10–podlažného polyfunkčného objektu,
orientovaného hlavnou osou kolmo na Stromovú ulicu, vo vzdialenosti hrany nadzemnej časti garáže
menej ako 2 m od existujúceho objektu a vo vzťahu k zástavbe rodinných domov, hodnotíme ako
predimenzované. Taktiež dopravnú obsluhu garáže s počtom 149 parkovacích miest cez Vresovú ulicu
medzi rodinnými domami považujeme za neúmerné zaťaženie existujúcej zástavby

Na základe vyššie uvedeného predmetný investičný zámer polyfunkčného domu hodnotíme ako
nevhodný nielen z hľadiska nedodržania funkčného kódu, ale aj z hľadiska hmotovo-priestorového
riešenia nerešpektujúc kontext okolitej zástavby stabilizovaného územia.

Príloha
1 x Koordinačná situácia
Na vedomie
odd. ÚKaSP

                                                                      Mgr. Rudolf  K u s ý
                                                                        starosta Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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