
LOKALITA BORSKÁ – PERNECKÁ

Potenciálna lokalita pre     situovanie zariadenia sociálnej starostlivosti

ÚZEMNOPLÁNOVACIE VÝCHODISKÁ

Lokalita
Katastrálne  územie  Karlova  Ves,  južne  od Borskej  ul.,  západne  od Perneckej  ul.,  pozemky
s parc. č. 12 a 13.

Súčasné využitie pozemkov
Na pozemku s parc. č. 12, s výmerou 1 032 m2,  druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,  je
umiestnená  nebytová  budova  so súpisným  číslom  694.  Budovu  v súčasnosti  využíva  Stredná
umelecká škola scénického výtvarníctva (Zmluva č. 095 0 3140/02 o nájme nebytových priestorov
a o prenechaní pozemku na dočasné užívanie).

Pozemok  s parc. č. 13,  s výmerou  3 205 m2,  druh  pozemku  –  zastavané  plochy  a nádvoria,
predstavuje pozemok, na ktorom je dvor.

Vlastnícke vzťahy
Pozemky s parc. č. 12 a 13, ako aj budova umiestnená na pozemku s parc. č. 12, sú vlastníctvom
Hlavného mesta SR Bratislava v správe Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Regulácia funkčného využitia plôch v             zmysle             platného územného plánu Bratislavy

Podľa Územného  plánu hlavného  mesta SR Bratislavy,  rok 2007,  schváleného  uznesením MsZ
č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 (VZN č. 4/2007 s účinnosťou od 1.9.2007), v znení zmien a doplnkov
(ďalej ÚPN),  sú  vyššie  uvedené  pozemky súčasťou  stabilizovaného  územia,  číslo  urbanistickej
funkcie 202, názov urbanistickej funkcie – občianska vybavenosť lokálneho významu.

Urbanistická funkcia – funkčná plocha 202 – občianska vybavenosť lokálneho významu
Územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb a zariadení lokálneho významu,
predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území.  Súčasťou územia sú plochy zelene,
vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu
a civilnú  obranu.  Podiel  funkcie  bývania  nesmie  prekročiť  30 % z celkových podlažných plôch
nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.
Prevládajúce spôsoby  využitia  funkčnej  plochy  predstavujú  zariadenia administratívy,  správy
a riadenia,  zariadenia  školstva,  zariadenia  kultúry,  zariadenia  zdravotníctva  a sociálnej
starostlivosti, zariadenia cirkví,  zariadenia verejného stravovania,  služieb a obchodu. V území je
prípustné umiestňovať najmä bývanie v rozsahu do 30 % celkových nadzemných podlažných plôch
funkčnej plochy,  integrované zariadenia občianskej vybavenosti,  zariadenia drobných prevádzok
výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie, zeleň líniovú a plošnú, vodné plochy ako súčasť
parteru a plôch zelene,  zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti slúžiace obsluhe
územia. V území  je prípustné  umiestňovať  v obmedzenom  rozsahu  najmä  bývanie  v rozsahu
do 30 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy, zariadenia športu,
telovýchovy a voľného času, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, účelové zariadenia verejnej
a štátnej správy, zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane



komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností. V území  nie je prípustné  umiestňovať
najmä zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí, bývanie v rodinných
domoch, bytové domy nad 4 nadzemné podlažia,  autokempingy,  areály priemyselných podnikov,
zariadenia  priemyselnej  a poľnohospodárskej  výroby,  skladové  areály,  distribučné  centrá
a logistické  parky,  stavebné  dvory,  stavby  na individuálnu  rekreáciu,  zariadenia  odpadového
hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu, tranzitné vedenia technickej vybavenosti
nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie
a súčasne  predpokladá  mieru  stavebných  zásahov  prevažne  formou  dostavieb,  prístavieb,
nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia.
Merítkom a limitom pre novú výstavbu  v stabilizovanom území je  najmä  charakteristický obraz
a proporcie  konkrétneho  územia,  ktoré  je  nevyhnutné  pri hodnotení  novej  výstavby
v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické
princípy,  ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast,  resp.
neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť.
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