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Vec: Stanovisko mestskej časti kProjektu prezávmzné stanovisko Hlavného mesta SR
Bratislava k investiěnej výstavbe - Polyfunkčný objekt - Dlhé diely IV

Vážený pán primátor,

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves obdržala dňa 29.03.2017 kópiu závázného stanoviska
Hlavného mesta SR Bratislavy kinvestičnej činnosti vydaného dňa 25.01.20l7
podč.MAGSOU?C55890/16-373240-39021731780/17-7139. Vpredmetnom závCnom
stanovisku Hlavné mesto SR Bratislava súhlasí sumiestnením stavby ,,Polyfunkčný komplex
s prechodným apartmánovým bývaním, Dlhé Džely IV, Bratislava" na pozemkoch s parc. č. 3651/1,
3651/420, 3651/419, 3651/418, 3651/128, 3651/157 na základe žiadosti investora - SPV Dlhé Diely
zo dňa 10.lO.2016.

Ponahliadnutí dovyššie uvedeného projektu apooboznámenf sa snavrhnutým investičným
zámerom si dovol'ujeme uviest', že predmetný zámer je situovaný na pozemkoch v súkromnom
vlastníctve (SPV Dlhé Diely, s.r.o. - pozemky s parc. č. 3651/128, 3651/157, 3651/418, 3651/419,
3651/420) aaj načasti pozemku vovlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava (pozemok
s parc. č. 3651/1). Nasúkromných pozemkoch (SPV Dlhé Diely, s.r.o.) sú umiestnené najmá
stavebné objekty (bytový dom - A, polyfunkčné objekty - Bl a B2), komunikácie a spevnené
plochy, vrátane vonkajších parkovacích státí. Pozemok Hlavného mesta SR Bratislavy je navrhnutý
na využitie pre komunikácie, vonkajšie parkovacie státia, chodníky a pre verejnú zeleň.
Pri analýze navrhnutého investičného zámeru sme zistili, že ak by navrhnutý investičný zámer
bol posudzovaný len vo vzt'ahu k pozemkom vo vlastníctve potenciálneho investora (SPV Dlhé
Diely, s.r.o.) dosiahol by nasledujúce charakteristiky
index podlažných pl«"ch (Ipp)
index zastavaných plóch (Izp)
*

*

1,62
0,57

VÚzemnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy, rok2007,

V znenÍ

zmien

a doplnkov,

sú pre záujmové územie stanovené nasledujúce regulatívy
maximálny index podlažných plóch (Ipp) 1,40
maximálny index zastavaných plóch (Izp) 0,35
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Zuvedeného vyplýva, že navrhnutý investičný zámer, posudzovaný vovzt'ahu kpozemkom

vo vlastníctve potenciálneho investora (SPV Dlhé Diely, s.r.o.) nie je v s-úlade v platným-Územným

plánom Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, ked'že prekračuje
maximálny index podlažných plóch (Ipp) i maximálny index zastavaných plóch (Izp).

Navrhnutý investičný zárner posudzovaný vo vzt'ahu k pozemkom vo vlastníctve potenciálneho
investora (SPV Dlhé Diely, s.r.o.) a aj časti pozernku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy
dosahuje nasledujúce charakteristiky
index poďlažných pl«"ch (Ipp)
index zastavaných plí"ch (Izp)

0,72
0,26

*

*

Takto posudzovaný investičný zámer teda spíňa regulatívy platného Územného plánu Hlavného

mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov.

Nazáklade vyššie uvedených skutočností konštatujeme, že predmetný investičný zámer
nie je vhodný na umiestnene v záujmovom území, ked'že pre svoje potreby účelovo využíva
aj čast' pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.

Hoci Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, v územiach

určených pre občiansku vybavenost' celomestského a nadmestského významu pripúšt'a umiestňovat'
polyfunkčné objekty bývania aobčianskej vybavenosti azariadenia občianskej vybavenosti,
teda aj ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, medzi ktoré možno zaradit' polyfunkčné objekty
s administratívou a apartmámni, z hradiska územného rozvo5a Mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves nepovažujeme apartmánové domy zavybavenostné zariadenia, ktoré by mohli prispiet'
k zvýšeniu kvality obytného a životného prostredia v našej mestskej časti. Apartmánové domy
naDlhých dieloch sa m6žu stat' zariadeniami, ktoré budú mat' negatívne účinky na stavby
azariadenia vich okolí, t.j. rn«5žu byt' zariadeniami, ktoré vpredmetnej lokalite je, vzmysle

platného územného plánu rnesta, neprípustné umiestnit'.

Nazáklade vyššie uvedených skutočností Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves nesúhlasí
s umiestnením predmetného investičného zámeru v záujmovom území.
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