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Oznámenie o výsledku vybavenia petície

Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (d'alej ako ,,mestská čast") bola dňa 10. 7. 2017
doručená petícia proti výstavbe tzv. Karloveských terás (d'alej ako ,,petícia"). K petícii Vám
zasielarne podra § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (d'alej ako ,,zákon")
v znení neskorších predpisov nasledovné oznárnenie o výsledku vybavenia petície.

Projekt ,,Karloveské terasy" obsiahnutý vprojektovej dokumentácii
,,KARLOVESKÉ TERASY, Karloveská - Jána Stanislava, Bratislava, dokumentácia
preúzemné rozhodnutie': máj 2017 (investor - CTRDevelopmentSK a.s., Štúrova27,
0400lKošice, ktorého zastupuje spoločnost' GI,OBAI,design s.r.o., Strojárenskál,
900 27 Bernolákovo, ateliér - Lazaretská 7, 811 08 Bratislava, spracovatel' dokumentácie -
KOPA s.r.o., Šoltésovej 1, 040 0l Košice, autori pro5ektu - doc. Ing. arch. ?uraj Koban, PhD.,
Ing. arch. Radomil Kachlík, Ing. arch. Peter Koban) - preďstavuje návrh polyfunkčného
rezidenčného súboru s bývaním a občianskou vybavenost'ou v zástavbe s tromi terasovými
domami (A - dom s opatrovaterskou službou, B - bytový dom aC - bytový dom).bytoa
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m,Rezidenčný sťibor je navrhnutý napozemkoch scelkovou výmerou 3 051 ml, ktoré sú

vo vlastníctve investora.

Vdome sopatrovatel'skou službou (A) je navrhnutých 33jednolóžkových izieb,
jedáleň/kaviareň s kuchyňou, administratívne priestory, miestnosti zdravotníckeho personálu,
dve ambulancie lekárov arehabilitačná miestnost'7fitness. Jednotlivé prevádzky majú
navrhnutý samostatný vstup s 18uovými výt'ahmi a ďvomi stolovými výťahmi pre rozvoz
stravy a zásobovanie kuchyne, resp. jedálne.

V bytovom dome (B) je navrhnutých 36 bytov a v bytovom dome (C) 26 bytov, spolu
teda 62 jedno- a dvojizbových bytov. V spolocne3 podnoži domov (A a B) je navrhnutých
97 parkovacích miest.

Navrhnutý rezidenčný súbor je dopravne obsluhovaný prostredníctvom mestskej
zbernej komunikácie na Karloveskej ul., resp. vjazd aj vý3azd zpodzeínných garáží 3e
situovaný na odbočke z Karloveskej ul. na Baníkovu ul.

Predmetný projekt je situovaný napozemkoch, ktoré sú súčasťou rozsiahlejšieho
územia, pre ktoré je v Územnom pláne Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
rok 2007, v znení ztnien a doplnkov, schválené funkčné využitie - zmiešané územia bývania
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a občianskej vybavenosti (501) a záujmové územie je zaradené medzi rozvo3ové územia
skódom miery využitia územia - H, t.j. s maximálnym Indexom podlažných pióch
(max.Ipp) - 2,1, smaximálnym Indexom zastavaných plóch (max. Izp) - 0,35
a minimálnym Koeficientom zelene (min. Kz) - 0,25.

Zmiešané územia bývania aobčianskej vybavenosti (501) by mali slúžit'
predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných obiektov bývania a občianskei vybavenosti
vzónach celomestského anadmestského významu anarozvojových osiach, sdórazom
na vytváranie mestského prostredia a pre umiestnenie zariaďení občianskej vybavenosti
zabezpečujúcich vysokú komplexitu prostredia centier amestských tried. Podl'a polohy
v organizme mesta by to mala byt' prevažne viacpodlažná zástavba. Podiel bývania by mal
byt' v rozmedzí do 70 % celkových podlažných pl8ch nadzemnej časti zástavby. Zariadenia
občianskej vybavenosti by mali byt' riešené predovšetkým ako zariadenia v polyfunkčných
objektoch. Súčast'ou územia by mali byt' aj plochy zelene, dopravné a technické vybavenie,
garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Prevládaiúce funkčné využitie týchto územf
predstavujú polyfunkčné obiekty bývania aobčianskei vybavenosti. Prípustné vúzemí ie
umiestňovat' bytové domy, zariaďenia administratívy, správy a riadenia, zariadenia kultúry
azábavy, zariadenia cirkví anavykonávanie obradov, ubytovacie zariadenia cestovného
ruchu, zariadenia vere5ného stravovania, zariadenia obchoďu aslužieb, zariadenia
zdravotníctva asociálnei starostlivosti, zariadenia školstva, vedy avýskumu, d'alej je
prípustné umiestňovat' zeleň ?fniovú aplošnú, vodné plochy ako súčast' partem aplóch
zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.
Index podlažných plóch (Ipp) udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej
časti zástavby k celkovej výmere vymedzeného územia funkčnej plochy, príp. jej časti.
Index zastavaných plóch (Izp) udáva pomer súčtu zastavaných pl8ch vo vymedzenom územf
funkčnej plochy, príp. jej časti k celkove5 výmere vymedzeného územia.
Koeficient zelene (Kz) udáva pomer medzi započítatel'nými plochami zelene (zeleň
na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými konštmkciami) a celkovou výmerou vymedzeného
Územia.

Mestská čast' vyjadrila svo5e stanovisko k pripravovanému pro3ektu už v liste starostky
mestskej časti primátorovi mesta zkonca júna 2016. Vtomto stanovisku mestská čast'
požiadala Hlavné mesto SR Bratislava, ked'že zá'u5mové pozemky sú situované v stavebne
vermi zahustenej lokalite Dlhých Dielov, o vermi dósledné preverenie, či na ploche, resp.
napozemkoch, na ktorých má byt' predmetný projekt umiestnený, sú v zmysle Úzeínného
plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znenf zmien a doplnkov, dodržané definície
aukazovatele intenzity ?itia územia závázné precelú funkčnú plochu (max. index
podlaiých pl8ch, max. index zastavaných pl8ch amin. koeficient zelene). Mestská čast'
odporučila d8sledne preverňť najmá index podlažných pl8ch (Ipp) a index zastavaných pl5ch
(Izp) navrhnutého projektu. V prípade nedodížania maximálneho indexu podlažných plóch
(max. Ipp) amaximálneho indexu zastavaných plóch (max. Izp), resp. ich prekročenia,
mestská čast' odporučila Hlavnému mestu SR Bratislava vprípadnom územnom konaní
nevydat' súhlasné stanovisko k tejto investičnej činnosti.

Vpredmetnom liste mestská čast' zároveň upozornila napotrebu dopravno-
kapacitného posúdenia napojenia navrhnutého projektu naexistujúcu mestskú zbernú
komunikáciu v Karloveskej ulici. Pre dopravnú obsluhu predmetného projektu totiž nie je
mo,mé uvažovat' svyužitím žiadnych existujúcich miestnych obslužných komunikácií
(Baníkova ul., Ul. Jána Stanislava a d'alšie) vzhl'adom na skutočnost', že tieto komunikácie sú
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využívané aj ako prístupové kon'iunikácie k existujúcim bytovým domom a komrinikácie
s pozdÍžnymi či kolmými parkovacími státiami.

Vneposlednoin rade mestská čast' zd5raznila, že je potrebné svetlotechnickým
posudkom preverit' oslnenie a deíuíé osvetlenie obytných miestností v navrhnutých bytovýcli
domoch, ale aj vexistujúcich bytových aviacfunkčných domoch situovaných v susedstve
navrhnutého projektu.

Vsúčasnosti prebieha naúrovni mestskej časti proces preverovania súladu
predmetného projektu s platným územným plánom Bratislavy a proces prípravy stanoviska
mestskej časti k predloženej projektovej dokurnentácii.
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