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Vec: Stanovisko mestskej časti k vydanému súhlasnému závMznému stanovisku
H}avného mesta SR Bratislavy k investičnej ěinnosti

Vážený pán primátor,
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves obdržala dňa 29.03.20l7 kópiu záviného
stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti vydaného dňa 25.01.20l7
podč.MAGSOUÍC55890/16-373240-39021731780/17-7139. Vpredmetnom záváznom
stanovisku Hlavné mesto SR Bratislava súhlasí s umiestnením stavby ,, Polyfunkčný komplex
sprechodným apartmánovým bývaním, Dlhé Diely ITřa napozemkoch sparc. č. 3651/1,
3651/420, 3651/419, 3651/418, 3651/128, 3651/157 na základe žiadosti investora - SPV Dlhé
Diely zo dňa 10.10.2016. Napriek skutočnosti, že Hlavné mesto SR Bratislava nás pravidelne
informuje opodaných žiadostiach ozáviné stanoviská Hlavného mesta SR Bratislavy
kinvestičným činnostiam, ainformovalo nás aj opodaných žiadostiach v40.

43.kalendárnom týždni 2016, t.j. od04.l0.20l6" do20.l0.20l6, informácia ovyššie
spomenutej žiadosti zodňa lO.10.2016 náín poskytnutá nebola. Táto informáciu sme
nedostali napriek verejne deklarovanej dohode medzi vedením Hlavného mesta SR Bratislavy
a vedeniami mestských častí o tom, že Hlavné mesto SR Bratislava nebude vydávat' závÝné
stanoviská k investičným činnostiam bez poznania názom mestských častí na tieto zárnery.

Napriek skutočnosti, že Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok2007,
v znení zrnien a doplnkov, v územiach určených pre občiansku vybavenost' celomestského
anadmestského významu avzmiešaných územiach bývania aobčianskej vybavenosti
pripúšt'a umiestňovat' polyfunkčné objekty bývania aobčianskej vybavenosti azariadenia
občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnost' prostredia centier a mestských
tried, teda aj ubytovacie zariadenia cestovného mchu, medzi ktoré možno zaradit'
polyfunkčné objekty sprevahou podlažných plóch preapartmány, zhradiska územného
rozvoja mestskej časti nepovažujeme apartmánové domy za vybavenostné zariadenia, ktoré
by mohli prispiet' k zvýšeniu kvality obytného a životného prostredia v našej mestskej časti.
Apartmánové domy na Dlhých dieloch sa móžu stat' zariadeniami, ktoré budú mat' negatívne
účinky na stavby a zariadenia v ich okolí, t.j. móžu byt' zariadeniami, ktoré v predmetnej
lokalite je, v zmysle platného úzeínného plánu mesta, neprípustné umiestnit'.
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Ked'že záujmové pozemky sú situované v stavebne vermi zahustenej lokalite Dlhých
dielov, Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves považuje zanevyhnutné vermi d8sledne
preverit', či na ploche, resp. na pozemkoch, na ktorých má byt' predmetný investičný zámer
realizovaný, sú v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znenf
zmien adoplnkov, dodržané definfcie aukazovatele intenzity využitia územia závázné
prejednotlivé funkčné plochy (maximálny index podlažných plóch, maximálny index
zastavaných pl8ch, minimálny koeficient zelene). Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves
odporúča d6sledne preverit' najmá index podlažných plóch aindex zastavaných pl8ch
navrhnutého investičného zárneru.

Zároveň Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves upozorňuje napotrebu dopravnokapacitného posúdenia napojenia navrhnutého investičného zámem na existujúcu dopravnokomunikačnú štruktúm zázemia záujmového územia.
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