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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

REMAC s.r.o.

Trnavská cesta 27a
821 02  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
03.01.2020 2202/1844/2020/ZP/GUNI Gunárová Ildikó, Ing. arch.

02/49253318/ildiko.gunarova@banm.sk
16.01.2020

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Samoobslužná bezdotyková autoumyváreň Vajnorská
Stavebník: REMAC s.r.o., Trnavská cesta 27a, 821 02  Bratislava
Miesto stavby: ul. Vajnorská
Parcela č.: 13633/1, C KN, k.ú: Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 03.01.2020
PD zo dňa: 03/2019 – Projektová dokumentácia k vydaniu územného rozhodnutia,

Ing.arch. Andrej Drgoňa

Predložená projektová dokumentácia rieši zámer novostavby objektu samoobslužnej bezdotykovej autoumy-
várne na pozemku s parc.č.13633/1; reg. C KN, k.ú: Nové Mesto, ktorý má celkovú výmeru 2766,0 m2.

Navrhovavaná autoumaváreň obdĺžnikového pôdorysu s najväčšími rozmermi 50,00 m x 6,00 m bude prí-
zemná, bude realizovaná ako otvorená manipulačná plocha s 2 technologickými kontajnermi, prestrešená ľahkou oce-
ľovou konštrukciou s celkovou výškou +4,032 m. Podklad manipulačnej plochy bude mať asfaltobetónový kryt, tech-
nologické kontajnery budú vykurované a uzamykateľné. Autoumyváreň bude mať 8 umývacích boxov, ktoré budú
slúžiť výhradne na umývanie osobných a malých úžitkových vozidiel a bude situovaný vedľa jestvujúcej čerpacej sta-
nice zo západnej strany.

Vjazd a vstup na pozemok bude z komunikácie Vajnorská cez účelovú komunikáciu priľahlej čerpacej stanice.
Výjazd je navrhovaný cez účelovú komunikáciu čerpacej stanice a následne na komunikáciu Magnetová. Parkovanie
bude zabezpečené na predmetnom pozemku nasledovne: 11 parkovacích miest na pozemku investora, na spevnenej
ploche zo zámkovej dlažby s rozmermi 2,5 m x 5,0 m a pre ZŤP 3,5 m x 5,0 m.

Predmetný objekt bude napojený na verejné inžinierske siete novými prípojkami. Dažďové vody budú odvá-
dzané do vsakovacích blokov na pozemku investora.
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Bilancie intenzity využitia územia ( uvedené v projektovej dokumentácii ) :

Plocha riešeného pozemku: 2766,0 m2

Zastavaná plocha objektu: 288,0 m2

Spevnené plochy: 673,0 m2

Plochy zelene: 1805,0 m2

Koeficient zastavaných plôch: 0,10 (vyhovuje)
Koeficient voľnej zelenej plochy: 0,65 (vyhovuje)

Bilancie intenzity využitia územia reprezentatívnej časti zástavby vo funkčnej ploche (uvedené v projektovej
dokumetácii):

IZP = interval 0,18 – 0,39
KZ = interval 0,00 – 0,30

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov je pozemok
s parc. č. 13633/1, reg. C KN, k. ú. Nové Mesto súčasťou stabilizovaného územia určeného pre občiansku vybave-
nosť celomestského a nadmestského významu (kód 201). Predmetný pozemok je dotknutý ochranným pásmom
plynu.

Podľa uvedeného územného plánu je stabilizované územie také územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva
súčasné funkčné využitie a predpokladá istú mieru stavebných zásahov (dostavba, prístavba, nadstavba, prestavba,
novostavba), pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Mierkou a limitom pre nové zásahy
v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri no-
vej výstavbe v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Navrhovaný objekt autoumyvárne rešpektuje
charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a spĺňa prevládajúce spôsoby funkčného využitia
plôch (zariadenia obchodu a služieb).

Na základe odborného posúdenia predložených podkladov a ich posúdenia konštatujeme, že je navrhovaný inves-
tičný zámer v danej lokalite v súlade s regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využitia pre predmetné
územie, tzn. je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy z  r.  2007 v  znení  neskorších  zmien
a doplnkov.

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


