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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

Search and rescue dog association
Slovakia

Ľubovnianska 4
851 07  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
13.01.2020 2020/1996/2020/ZP/GUNI Gunárová Ildikó, Ing. arch.

02/49253318/ildiko.gunarova@banm.sk
15.01.2020

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Cvičisko pre výcvik záchranárskych psov
Stavebník: Search and rescue dog association Slovakia, Ľubovnianská 4, 851 07 Bratislava
Miesto stavby: ul. Bojnická
Parcela č.: 13608/149, C KN, k.ú: Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 13.01.2020

Predložená žiadosť rieši zámer vybudovania cvičiska pre výcvik záchranárskych psov na pozemku s parc. č
13608/149; reg. C KN, k.ú: Nové Mesto, ktorý má celkovú výmeru  4430,00 m2.

Navrhované cvičisko bude vymedzené rozoberateľným pletivovým oplotením vo výške1800 mm, v ktorom bude
osadená bránička pre vstup. V rámci oplotenej plochy bude umiestnené zariadenie - unimobunka o rozmere 2,5 m x 6,0
m, ktorá bude slúžiť ako sklad výcvikových pomôcok a nebude napojená na inžinierske siete. Oplotená plocha cvičiska
bude taktiež zariadená drevenými výcvikovými prvkami pre psov, bez základovej konštrukcie.

Parkovanie bude zabezpečené na predmetnom pozemku na siedmych existujúcich parkovacích miestach, mimo
oplotenej plochy cvičiska.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov je pozemok
s parc. č. 13608/149; reg. C KN, k.ú: Nové Mesto súčasťou rozvojového územia  určeného  pre ostatnú ochrannú
a izolačnú zeleň (kód 1130).

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov je predmetný
pozemok dotknutý verejnoprospešnou stavbou dopravného vybavenia s označením D8 – prestavba Bojnickej ulice
v úseku Rožňavská – Vajnorská, funkčnej triedy B1 a obslužnými komunikáciami funkčnej triedy C1 + C s MHD.

Predmetný pozemok leží v ochrannom a bezpečnostnom pásme energetiky a v ochrannom pásme plynu.
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Súčasne Vás upozorňujeme na to, že v územiach určených uvedeným Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy
ako ostatná ochranná a izolačná zeleň (kód funkcie 1130) je v zmysle regulatívu funkčného využitia plôch neprípust-
né umiestňovať stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.

Na základe odborného posúdenia predložených podkladov a súladu investičného zámeru v danej lokalite
s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mest-
ským zastupiteľstvom súhlasíme s predmetným zámerom za dodržania nasledovných podmienok:

- na pozemku bude dodržiavaná čistota a poriadok,
- cvičisko bude prevádzkované tak, aby nedošlo k prípadnému úniku psov na okolité verejné priestranstvá,
- unimobunka nebude napojená na inžinierske siete.

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

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
1 x 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


