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Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje//@ Bratislava 

16.01.2019 8327/2751/2020/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch. 

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk 

24.02.2020 

 

 

Vec 

Stanovisko k investičnej činnosti 

 

 

Názov stavby:  ACTIVITY HOUSE PASIENKY - polyfunkčný objekt 

Stavebník:  Hollex Slovakia, s.r.o., Grösslingová 69, 812 52  Bratislava 

Miesto stavby:  Trnavská cesta 

Parcela č.:  15138/77, 15140/94, 15140/95, 15140/96, 15140/97, 15140/108, 15140/109, 

15140/110; KN C, k. ú. Nové Mesto 

Žiadosť zo dňa: 16.01.2019 

PD zo dňa:   pre územné rozhodnutie 07/2018 (ATRIOS architects, s.r.o., Ing. arch. Oskar Mészár) 

 

 

 

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je umiestnenie samostatne stojacieho polyfunkčného objek-

tu športového centra v blízkosti športovej haly HANT Aréna. Objekt bude ponúkať priestory pre rôzne možnosti po-

hybových aktivít, napr. bojové či silové tréningy, futbalové a golfové trenažéry, multifunkčné športové priestory, 

priestory pre masáže a sauny ako aj doplňujúce funkcie na prízemí (prenajímateľné obchodné priestory a detský kú-

tik). Na poslednom ustúpenom podlaží bude o. i. malý služobný byt (43,9 m2). V súčasnosti sa na predmetných po-

zemkoch nachádza nefunkčný objekt bývalej kolkárne Pasienky, ktorý bude asanovaný. 

 

Areál bude dopravne napojený na Trnavskú cestu cez existujúce komunikácie pozdĺž pozemkov investora 

s vjazdom/výjazdom na severnej strane. Riešenie statickej dopravy ponúka 46 parkovacích miest (PM), z toho 14 na 

povrchu na severnej strane objektu, 32 PM bude v podzemnej garáži, pričom vypočítané nároky na odstavné a parko-

vacie plochy predstavujú 37 stojísk. 

 

Objekt má 4 nadzemné a jedno podzemné podlažie určené na parkovanie a technické priestory. Štvrté nadzem-

né podlažie je riešené ako ustúpené s plochou strechou. Je koncipovaný ako klasický železobetónový skelet s pevným 

železobetónovým jadrom, v ktorom budú umiestnené schodisko s výťahmi ako aj hygienické zariadenia. Obdĺžnikový 

pôdorys objektu má rozmery cca 28,6 m x 48,2 m. Fasáda objektu bude riešená ako plná murovaná s úzkymi oknami, 

iba na prízemí bude väčší podiel zasklenia (výklady predajní športových potrieb). 

 

Celková plocha pozemkov investora je podľa projektovej dokumentácie 2907 m2, zastavaná plocha nadzemnou 

časťou objektu je 1288 m2, komunikácie a PM zaberajú 681 m2, zeleň 332 m2 a spevnené plochy 606 m2. 
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V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov sú po-

zemky s parc. č. 15138/77, 15140/94, 15140/95, 15140/96, 15140/97, 15140/108, 15140/109, 15140/110; KN C, k. ú. 

Nové Mesto súčasťou stabilizovaného územia určeného pre šport, telovýchovu a voľný čas (kód 401). 

 

Podľa uvedeného územného plánu je stabilizované územie také územie mesta, v ktorom územný plán pone-

cháva súčasné funkčné využitie a predpokladá istú mieru stavebných zásahov (dostavba, prístavba, nadstavba, pre-

stavba, novostavba), pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Merítkom a limitom pre nové zása-

hy v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri 

novej výstavbe v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Ak nový návrh nerešpektuje charakteris-

tické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do nej neprijateľný kontrast resp. neúmerné 

zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. Základným princípom pri 

stanovení regulácie stabilizovaných území je uplatnenie požiadaviek a regulatívov funkčného dotvárania územia na 

zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia). 

 

 

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava-

Nové Mesto a na základe súladu navrhovaného zámeru v danej lokalite 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 starosta ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto požaduje 

splnenie týchto podmienok: 

• pre potrebu prevádzky zabezpečiť dostatočný počet PM v zmysle STN 73 6110/Z2, pričom je potrebné 

vyčleniť pre zamestnancov 3 stojiská pre dlhodobé parkovanie ako aj stojiská pre zdravotne znevýhod-

nených občanov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., 

• spevnené plochy riešiť ako priepustné pre dažďovú vodu, 

• pri realizácii PM na teréne vo viacerých radoch realizovať výsadbu vysokej zelene v počte minimálne 1 

strom na 4 PM v priestore medzi protiľahlými stojiskami, 

• vzhľadom na skutočnosť, že ide o zariadenie športu priamo na jednej z plánovaných hlavných cyklotrás 

Trnavská cesta - Rožnavská, v súlade s STN 73 6110/Z1 vybudovať chránené parkovacie miesta pre bi-

cykle. 

 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, záväzné sta-

noviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov. 

 

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania. 

 

 

 

 

Prílohy 

1x kópia katastrálnej mapy, M 1:1000 

1x situácia, M 1:500 

   

Na vedomie 

Odd. ÚK a SP, MČ BNM 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Kusý 

starosta mestskej časti 
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