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Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : Zmena dokončenej stavby Administratívno, skladové a obchodné centrum
Stavebník : M-LACHOT, spol. s r.o.,  Roľnícka 123,  Bratislava
Zastúpený :
Miesto stavby : Stará Vajnorská, Bratislava
Parcela : register „C“ KN parc.č. 23079/74, k.ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa : 20. 02. 2018, doručená 26. 02. 2018
PD zo dňa : 01/2018

            Zámer rieši prestavbu 2. nadzemného podlažia administratívno, skladového a obchodného
centra, jestvujúcich skladových priestorov haly „C“ na 8 malometrážnych služobných bytov
s celkovou úžitkovou plochou 320 m2.

Na základe predložených podkladov 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 Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení
je predmetná stavba súčasťou územia určeného reguláciou funkčného využitia kódom č. 302 a to
distribučné centrá, sklady, stavebníctvo, v zmysle ktorej je prípustné v obmedzenom rozsahu
umiestňovať byty v objektoch určených pre inú funkciu ako služobné byty.
            Stavba „ Administratívno, skladové a  obchodné centrum“ sa nachádza na pozemku
v priemyselnej časti mesta, kde sú umiestnené prevažne sklady a distribučné centrá v blízkosti
železničnej trate.
             Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy je základným územnoplánovacím dokumentom
pre celé územie Bratislavy, spracovaný v mierke  M 1:10 000, ktorý rieši návrh funkčného využitia
územia mesta s určením prevládajúcich funkčných plôch. Pre dané územie nie je spracovaný územný
plán zóny, resp. územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni riešenia, ktorý by stanovil využitie
pozemku.
               Na základe predložených podkladov je zrejmé, že 8 bytových jednotiek je navrhnutých
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v objekte na pozemku registra „C“ KN  parc.č. 23079/74, k.ú. Nové Mesto, ktorý je vo vlastníctve
navrhovateľa a tvorí 1/3 administratívno, skladového a  obchodného centra. Navrhované bytové
jednotky  nemajú  charakter služobného bytu v zmysle ust. §1 zákonač.189/1992 Zb. o úprave
niektorých pomerov súvisiacich  s  nájmom bytov a  s  bytovými náhradami v znení neskorších
predpisov. Služobným bytom je byt, ktorého nájomca vykonáva prácu, na ktorú je nájom služobného
bytu viazaný. Navrhované bytové jednotky o.i. aj svojim počtom presahujú charakter služobného
bytu. V území nie je prípustné umiestňovať bývanie okrem prípustného v obmedzenom rozsahu –
služobné byty.
              Zároveň oznamujem, že danú lokalitu nepovažujem za vhodnú na trvalé bývanie.
              Na základe uvedeného nemožno s predloženým návrhom súhlasiť.

Príloha
KKM

Na vedomie
Odd. územného konania a stavebného poriadku MÚ BNM

 Mgr. Rudolf  Kusý
starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


