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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

PKT s.r.o.
Ing. Peter Kerekeš
Starohájska 15
851 02  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
04.11.2019 1833/655/2020/ZP/LUKP Lukáč Peter Mgr.

02/49253378/peter.lukac@banm.sk
14.01.2020

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: ÚPRAVA PREVÁDZKOVÉHO AREÁLU AUTOPALACE
Stavebník: Auto Palace Slovakia s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04  Bratislava, v zastúpení PKT s.r.o.,

Rovniankova 16, 851 02 Bratislava
Miesto stavby: Vajnorská 178
Parcela č.: 17065/3 a 17065/12 reg. C-KN v k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 04.11.2019
PD zo dňa: projekt pre stavebné povolenie (architektonická dielňa Collegium s.r.o., september 2019)

Investičný zámer rieši úpravy nenosných konštrukcií interiéru v miestnosti servisu vrátane rozšírenia priestorov
objektu o administratívne, skladové a doplnkové priestory k servisu, ktoré sú navrhované na existujúcej plochej na-
kladacej rampe prevádzkového areálu AUTOPALACE, nachádzajúceho sa na pozemku s parc. č. 17065/3 a 17065/12
reg. C-KN v k. ú. Nové Mesto. V rámci projektu dôjde k rozšíreniu existujúcich areálových spevnených plôch
a k realizácii manipulačných spevnených plôch servisu, navrhovaných na pozemku investora Auto Palace Slovakia
s.r.o. na Vajnorskej ulici v Bratislave. Súčasťou projektu bude realizácia trafostanice vrátane prípojky VN a rozvodov
NN v predmetnom areáli investora. Existujúce trasy inžinierskych sietí ostávajú bez zmeny.

Celková plocha pozemku je 5000,00 m2. Dostavbou bude navýšená zastavaná plocha dvojpodlažného objektu
z existujúcich 1213,00 m2 na cca 1295,00 m2 (IZP z 0,243 na 0,259). Podlažná plocha sa zvýši z 1612,00 m2 na
1709,00 m2 (IPP z 0,322 na 0,342). Rozšírením areálových spevnených plôch z existujúcich 1364,10 m2 na cca
2678,65 m2 dôjde k navýšeniu areálových neverejných parkovacích stojísk a manipulačnej plochy. Plocha zelene sa
zníži z 2422,90 m2 na 1026,35 m2 (KZ z 0,485 na 0,205).

Podľa  Územného  plánu  hl.  mesta  SR  Bratislavy  z  r.  2007,  v  znení  neskorších  zmien  a  doplnkov  (ďalej  len
„ÚPN BA“), je pozemok s parc. č. 17065/3 a 17065/12 reg.  “C“  KN  v  k.  ú.  Nové  Mesto,  súčasťou rozvojového
územia určeného ako zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných (kód funkcie 502, kód regu-
lácie H).

Podmienky funkčného využitia:
Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb s príslušnými sú-

visiacimi činnosťami. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vy-
bavenie a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.

Regulatívy intenzity využitia:
Kód
regulácie

IPP max. Kód
funkcie

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie IZP
max.

KZ
min.

H 2,1 502 Zmiešané územia obchodu,
výrobných a nevýrobných
služieb

zástavba areálového charakteru, kom-
plexy

0,35 0,20
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Na základe predložených podkladov a ich posúdenia konštatujeme, že je predmetný investičný zámer v danej
lokalite v súlade s regulatívmi priestorového usporiadania, funkčného využitia a intenzity využitia pre predmetné
územie, tzn. je súlade s ÚPN BA.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto súhlasí s predmetným investičným zámerom v danej lokalite za nasledu-
júcich podmienok:

- Novovzniknuté spevnené plochy a manipulačné spevnené plochy servisu riešiť materiálom priepustným pre
zrážkovú vodu, napr. zatrávňovacími tvárnicami;

- Zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním alebo retenciou s ohľadom na inžinier-
sko-geologické pomery v území;

- Pred požiadaním o umiestnenie stavby vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na zachovanie jestvujúcej zelene.
Pred realizáciou zabezpečiť všetky stromy, ktoré majú byť zachované, pred poškodením ochrannými prieduš-
nými obalmi z vhodného materiálu. Stavebné organizácie sa musia v ich blízkosti zdržať takých zásahov, ktoré
by ohrozovali ich zachovanie;

- Ak pri výstavbe dôjde k likvidácii verejnej zelene, je treba v lokalite určenej správcom zelene zriadiť novú ze-
leň, minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zelene;

- V prípade, že má dôjsť k likvidácii drevín v zmysle zákona č.  543/2002 Z. z. v platnom znení, musí byť žia-
dosť o vydanie územného rozhodnutia doložená aj právoplatným rozhodnutím o povolení výrubu takýchto dre-
vín.

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
celková situácia – navrhovaný stav

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


