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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

PRESPOR .s.r.o.

Turbínová 1
831 04  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
03.06.2019 24154/8285/2019/ZP/FABR Fábry Radko, Ing.

02/49253373/radko.fabry@banm.sk
24.06.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby:  Tenisová hala Prespor
Stavebník:         Prespor, spol. s.r.o.
Miesto stavby:       Turbínová 1
Parcela č.:         13664/127, k.ú. Bratislava – Nové Mesto

                Žiadosť zo dňa:      03. 06. 2019
PD zo dňa:          05/2019

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer výstavby športovej tenisovej haly v športovom areáli
na Turbínovej ulici. V súčasnosti je priestor využívaný ako tenisový kurt. Navrhovaný objekt sa nachádza
na parc.č. 1366/127 reg. “C“ KN, k.ú. Nové Mesto.

Predmetný objekt má 1 nadzemné podlažie v tvare obdĺžnika so sedlovou strechou. Navrhovaná hala
je montovaná oceľová konštrukcia. Interiér haly je tvorený vstupnou halou, sociálnymi zariadeniami, roz-
cvičovne a samotnej haly.

Na základe predložených podkladov a ich odborného posúdenia konštatujeme, že predložený zámer
stavby v danej lokalite nie  je  v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným
uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom, v znení neskorších zmien a doplnkov,
z nasledujúcich dôvodov:

- v zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov,
je   pozemok  s  par.  č. 13664/127; reg.  “C“  KN,  k.  ú.  Nové  Mesto,  súčasťou  územia  určeného  pre
umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb s príslušnými súvi-
siacimi činnosťami s kódom funkcie 502.

- v území s kódom funkcie 502 je neprípustné umiestňovať stavby a zariadenia nesúvisiace s funk-
ciou a areálové zariadenia občianskej vybavenosti
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Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že uvedený zámer sa nachádza v území, pre
ktoré je záväzným dokumentom Územný plán hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007, v znení neskorších
zmien a doplnkov, a preto je nutné uvažovaný zámer predložiť príslušnému oddeleniu hl. mesta SR Bra-
tislavy a požiadať o vydanie záväzného stanoviska k investičnému zámeru.

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

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


