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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 spol. s r.o.

Turbínová 1
831 04  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
30.08.2019 39563/9903/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
16.12.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rozšírenie areálu Prespor
Stavebník: PRESPOR spol. s r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava
Miesto stavby: Turbínová ul.
Parcela č.: 13664/28, 13664/29, 13664/30, 13664/31, 13664/32, 13664/33, 13664/34, 13664/65,

13664/66;  „C“ KN, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 30.08.2019
PD zo dňa: 09/2018, 3MPAtelier, dokumentácia na SP

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je prestavba piatich jestvujúcich domov s pohotovostnými
bytmi v areáli spoločnosti Prespor na 4 rodinné domy s tromi bytovými jednotkami (označené ako SO-03 - 06) a je-
den rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami (SO-07). Ďalšie dva objekty obchodno-skladové (SO-01 a 02) budú
situované na mieste asanovanej priemyselnej budovy.

Rodinné domy s označením SO-03 – 06 sú riešené ako opakovaný typizovaný projekt – na prízemí sú umies-
tnené dve bytové jednotky, na druhom – ustúpenom podlaží tretia bytová jednotka so strešnou terasou. Druhé nad-
zemné podlažie je sprístupnené pristavaným vonkajším schodiskom. V prípade objektu s označením SO-07 pôjde aj
po prestavbe o prízemnú budovu s dvoma bytovými jednotkami.

Dva obchodno-skladové objekty (SO-01 a 02), ktoré budú slúžiť menším prevádzkam služieb a obchodu, budú
mať dve nadzemné podlažia, z toho druhé bude riešené ako ustúpené.

Všetky objekty (SO-01 až 07) sú nepodpivničené.

Vjazd do areálu je riešený z Turbínovej ulice. Dopravnú obsluhu navrhovaných objektov budú zabezpečovať
dve nové komunikačné vetvy riešené ako jednosmerné so šírkou 3 m. Na komunikačnom okruhu okolo riešeného
územia vznikne 43 parkovacích miest, z toho na rodinné domy pripadá 22 PM.

Podľa Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov sú pozemky
s parc. č. 13664/28, 13664/29, 13664/30, 13664/31, 13664/32, 13664/33, 13664/34, 13664/65, 13664/66, k. ú. Nové
Mesto súčasťou stabilizovaného územia určeného ako zmiešané územie obchodu a služieb výrobných a nevý-
robných (kód funkcie 502).
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Na základe predložených podkladov a ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratisla-
va-Nové Mesto je navrhovaná investičná činnosť 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 dopln-
kov.

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
1x katastrálna mapa
1x koordinačná situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

v z. podľa poverenia č. 114/2019
zo dňa 30.09.2019

Ing. arch. Peter Vaškovič
zástupca starostu mestskej časti


