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 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
 Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
17.10.2018 891/1677/2019/ZP/NAGV Náglová  Valéria Ing.

02/49253372/valeria.naglova@banm.sk
12.02.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby:     Prístavba objektu na parcele 12100/199, 22069/2 a nadstavba, rekonštrukcia objektu
                            12184/26
Stavebník:     LUXSIS s.r.o. Račianska 77, Bratislava
Miesto stavby:     Račianska 77, Bratislava
Parcela č.:     register „C“ KN parc.č. 12100/199, 22069/2, 12184/26, k.ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa:    17. 10. 2018, doplnená, 23.11.2018, 30.01.2019 a 4.2.2018
PD zo dňa:       09/2018, DUR, zodpovedný projektant Ing. arch. Pavol Brna

Predmetom predloženej dokumentácie je prístavba, nadstavba a rekonštrukcia existujúceho podpivničeného po-
lyfunkčného objektu na pozemku registra „C“ KN parc.č. 12184/26, k.ú. Nové Mesto, ktorý má 3 nadzemné podlažia
s plochou strechou so spádom. Navrhovaná prístavba má 2 podzemné podlažia a 8 nadzemných podlaží.  Prevažnú
časť miestností tvoria kancelárie so zázemím. V objekte sú navrhnuté 3 predajne. Potrebu statickej dopravy čiastočne
riešia navrhované garáže v objekte v počte spolu 32 (na 1.podzemnom podlaží sú navrhnuté 4 garáže, na 2. podzem-
nom podlaží sú navrhnuté taktiež 4 garáže, na 1. nadzemnom podlaží /NP/ je navrhnutých 6 garáží, na 2.NP - 9 garáží
a na 3NP taktiež 9 garáží. S ďalšími garážami sa uvažuje na ploche Račianska – Sliačska.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava
– Nové mesto a na základe posúdenia navrhovaného zámeru s Územným plánom hlavného mesta Slovenskej re-
publiky 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 SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov je predmetná stavba sú-
časťou územia určeného pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu, stabilizované územie.

Podmienky funkčného využitia plôch: 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 zá-
stavby funkčnej plochy.
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Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie, predpokla-
dá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb a nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa
zásadne nemení charakter stabilizovaného územia.

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 vý-
stavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a no-
vostavieb v rámci stabilizovaných území sa uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funk-
čnej 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 zástav-
bu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast, resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabi-
lizovanom území umiestniť.

Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky a regulatí-
vy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie pre-
vádzkovej kvality územia).

       Mestská časť Bratislava – Nové Mesto po posúdení odbornými zložkami si uplatňuje nasledovné pripomienky:

· Z hľadiska hmotovo –priestorového riešenia predložený investičný zámer : Prístavba objektu „E“ na
pozemkoch  registra „C“ KN parc.č. 12100/199, 12184/3, 22069/2, k.ú. Nové Mesto  a nadstavba ob-
jektu „A“ na pozemku registra „C“ KN  parc.č. 42184/26, k.ú. Nové Mesto považujeme za predi-
menzovaný a nekoncepčný vo vzťahu k okolitej zástavbe ako aj k riešeniu statickej a cyklistic-
kej doprave.

· Riešenie statickej dopravy a  jej umiestnenie je uvedené v dokumente „Statická doprava súhrnná sprá-
va – Račianska 77“. Predložený výpočet v zmysle STN 736110/Z2 stanovuje 41 parkovacích miest.
Návrh sa opiera o stavebné povolenie existujúcich stavieb A, B, C, D (39PM), ktorých časť sa plánuje
využiť pre navrhovanú dostavbu, a to najmä na spevnených plochách na druhej strane Sliačskej ulice,
lokalita Račianska – Sliačska. K predloženému návrhu sme sa vyjadrili listom zn.:
867/1664/2019/ZP/NAGV zo dňa 12.02.2019.

       Predložené riešenie považujeme za nedostatočné.

· Z hľadiska záujmov riešenia cyklistickej dopravy, vyplývajúcich z odsúhlasených dokumentov  a to
Územného generelu dopravy, r. 2015 a Rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava - No-
vé Mesto r. 2016 je predložený zámer v kolízii s hlavnou mestskou radiálou cyklotrasy R 13 ako aj
okružnou cyklotrasou   O5 – Račianska – Sliačska.

                  Záverom uvádzame, že s predloženým návrhom nemožno súhlasiť z vyššie uvedených dôvodov ako aj z dô-
      vodu, že návrh nespĺňa požiadavku zvýšenia štandardu jestvujúceho územia.
                  Súčasne konštatujeme, že stavebník nepredložil majetkoprávny vzťah k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom
      investičného zámeru a nie je ich vlastníkom.

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné stano-
viská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


