Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Odd. územného konania
a stavebného poriadku
Junácka 1
832 91 Bratislava

Vec: Žiadosť o informácie
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
žiadam Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, oddelenie územného konania a stavebného
poriadku o sprístupnenie informácie,
či bolo na vo vzťahu k pozemkom, ktorý sa nachádzajú v obci Bratislava - m.č. Nové Mesto,
v katastrálnom území Vinohrady a sú zapísané na liste vlastníctva č. 1282 ako parcela č.
7070/2 a parcela č. 7070/31 (ďalej len ..Pozemky“) vydané Miestnym úradom Bratislava Nové Mesto, odd. územného konania a stavebného poriadku stanovisko k investičnému
zámeru a o sprístupnenie obsahu tohto stanoviska, ak bolo vydané.
Zároveň žiadať o sprístupnenie informácie, aké je možné funkčné, priestorové využitie a
regulatívy Pozemkov v zmysle platného územného plánu Bratislavy alebo územného plánu
zóny (ak bol taký pre Pozemky spracovaný), či na Pozemkoch môžu stát bytové domy alebo
len rodinné domy a aké sú prípadné limity pre výstavbu na Pozemkoch.
Žiadam o zaslanie požadovaných informácií elektronickou poštou na môj e-mail:
mistikova@divino.sk. Ak by nebolo možné zaslať informácie elektronickou poštou, žiadam o
ich zaslanie listom na moju vyššie uvedenú adresu.
V Bratislave, dňa 29.1.2018

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
-

Oddelenie životného prostredia a územného piáno vania

Váš list číslo/zo dila
05.02.2018
-

Naša značka
4392/2971/20 18/ZP/PIFTA
1-14/2018

Vec
Výzva na doplnenie žiadosti

O

Bratislava
06.02.2018

Vybavuje/B/®
Ing. arch. Tatiana Pifková
0249253373 tatiana.piIkova~banm.sk

poskytnutie informácií upresnenie povinnej osoby
-

Dňa 05.02.2018 bola na tunajši úrad doručená Vaša „Žiadosť o informácie v zmysle zákona Č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informáciám v platnom znení“, ktorá je evidovaná v osobitnej evidencii pod Číslom 1-14/2018.
Vyzývame Vás na upresnenie opravu povinnej osoby v lehote 7 dní v zmysle * 14 ods. 3 zákona Č. 211/2000 Z.
z. v znení neskorších predpisov, nakoľko Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Odd. územného konania a stavebného
poriadku nie je povinnou osobou. Podľa ~ 2 ods. I predmetného zákona je povinnou osobou obec, Čo móže byť mest
ská Časť alebo hlavně mesto SR Bratislava.
Pokiaľ v uvedenej lehote povinnú osobu v súlade a ~ 2 neoznaČíte, bude podanie 1-14/2018 odloženě.
S pozdravom

Navedomie
MU BNM, odd. OaEO

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
Prednosta miestneho úradu
Bratislava Nové Mesto

/fax
02/49 253 Ill
02/45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko. a. s.

e-mail: podatelna(2~ibanm.sk

www.banm.sk

Čislo účtu
SKO8 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317

Stránkové dni
Pondelok 8- 12.00
Streda
8 12.00
Piatok
8 12,00
-

DIČ
2020887385

-

13—17.00
13— 17.00

Prílohy: UPI parc. c. 7070_2 a 7070_31.pdf
Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti (evid. pod č. I-14/2018) o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám zasielame Vám informáciu, aké je možné využitie pozemkov s parc. č.
7070/2 a 7070/31, k. ú. Vinohrady v zmysle územného plánu, a to formou územnoplánovacej informácie,
ktorá bola na tieto parcely vypracovaná. Uvedené pozemky nie sú regulované územným plánom zóny Koliba
– Stráže.
Informáciu zasielame v prílohe tejto správy podľa Vašich požiadaviek.
S pozdravom
Ing. arch. Tatiana Pifková
oddelenie životného prostredia a územného plánovania
Miestny úrad, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
tel.: 02/49 253 373
e-mail: tatiana.pifkova@banm.sk
www.banm.sk

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA NOVÉ MESTO
MIESINY ÚRAD BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

-

Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oda‘elenie životného prostrea‘ta a územného ]J/áflOVQfliCZ

Váš list číslo/zo clňa
/01.06.2016
-

Naša značka
22500/7245/20 16/ZP/KADZ

Vybavuje/~/®
Ing. arch. Zuzana Kadášová
/0249253378f zuzana.kadasova@banm.sk

Bratislava
13.06.2016

Vec

Územnoplánovneia informácia mestsl<ej časti Bratislava

—

Nové Mesto

Žiadateľ:

Aston Lambert, s.r.o., Sabinovská 10, 821 02 Bratislava

Žindosť Zo dila:

01.06.2016

Parcela Č.:

7070/2; 7070/31; reg. ‘C“ KN, k. ů. Vinohrady

Lokal izácia v území:

ulica Jeséniova

Urbanistický obvod:

034

Zámer:

rozdelenie na 3 pozemky, výstavba 3 rodinných domov

V zmysle Úzernného plánu hl, mesta SR Bratislavy z r. 2007, v znení neskoršich zmien a doplnkov, sil pozemky
sparc. Č. 7070/2; 7070/31; reg. “C“ KN, k. Cs. Vinohrady, sůČasfou stabilizovaného úzernia určeného pre málopodlažnú
zástavbu obytného územia (kód funkcie 102). Charakteristiku funkčného využitia plOch a schému z Územného p‘ánu
hl. mesta SR Bratislavy Vám zasielatne v prílohe.
Podl‘a uvedeného ůzemného plánu, stabilizované úzcmie je také územie mesta, v ktorom ůzemný plán, ponecháva
súčasné funkčně využitie a predpokladá istú micru stavebných zásahov (dostavba, prístavba, nadstavba, prestavba,
novostavba), pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Meritkom a limitom pre novů výstavbu
v stabilizovanom území je najmu charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, které je nevyhnutné pri navrhovani
novej výstavby akceptovat‘, preto nic sů stanovené jednotné regulativy intenzity využitia celého stabilizovaného ůzemia. Ak
nový návrh nerešpektuje charakteristické principy, ktoré reprezentujů existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný
kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nieje možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniC, že v stabilizovaných ůzemiach s charakterom zástavby rodinných domov sů

málopodlažné bytové domy nepripustné.
S predmetným investičnýtn zámerom, v zmysle uvedených regulatívov, je možné uvažovat‘ len za podmienky
zabezpečenia statickej dopravy vyplývajúcej z kapacity a funkcie navrhovaného objektu mimo verejných komunikácií a bez
záberu vziastlej zelene, zabezpečenia dopravnej dostupnosti existujůcich a navrhovaných objektov, ako aj za podmienky
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Bankové sp6jenie
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c—mail: l,anmQ~banm.sk
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8 - 12,00
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-2rešpektovania okouLej výstavby (tj. okrem mého za podmienky riešenia osadenia, veľkosti a výšky zamýšl‘anej výstavby
v zmysle platných predpisov predovšetkým z hľadiska hygienických, svetlo technických požiadaviek vo vzt‘ahu k okoulej
zástavbe a vplyvu na životné prostredie) a za predpokladu, že budů dodržané prislušné ustanovenia zákona Č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákon) v zneni neskoršich právnych predpisov, vyhl. Č. 532/2002 Z.z. a platné normy.
—

V zniysle Vašej žiadosti ďalej uvádzame, že predmetné pozemky je možné podľa potrieb vlastníkov rozdeliť.
Zároveň Vám odporúČame overiť si u správcov sletí existenciu a kapacitu technickej infraštruktůry ako aj
pripadné ochranně pásma v predmetnorn území vo vzťahu k uvažovanému investičnému zámeru.
Táto územnoplánovacia inforrnácia platí I rok od dátumu vydania a nenahrádza stanovisko MČ Bratislava
Mesto k investičnému zámeru.

Nové

S pozdravom

Prtlohv
lx charakteristika regulácie fi.inkČného využitia plóch (kód 102)
lx schéma z tJzemného plánu hl. mesta SR Bratislavy
Na vedomie
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
MČ BNM, odd. OK aSP

—

odd.

uiČ

Kusý

—

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.
02/49 253 III
02 /45 529459
e-mail: banm(i?~banm.sk
www.banni.sk
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-
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Územný plán hlavněho mesta SR Bratislavy

—

ZaD 05

C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÖCH
OBYTNÉ ÚZEMIA
101
viacpodlažriá zástavba obytného územia
102
málopodlažná zástavba obytného územia
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÓCH
Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim
prislúchajúce nevyhnutné zariadenia v súlade s významem a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia,
zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plčch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia
pre požiamu ochranu a civilnú obranu.
V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nep~púŠťajú. Premiešané
formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa
umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo
ako konipozičná kostra niálopodlažnej zástavby.
Podiel funkde bývania musí tvoiiť minimálne 70% z celkových podlažných plčch nadzemnej časti zástavby funkčnej
plochy.
Do počtu nadzeniných podlaží sa nezahŤa podkrovie alebo posledně ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha
je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.
-

SPOSÓBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÖCH
prevládajúce
rčzne formy zástavby rodinných domov
pripustné
V území je prípustné umiestňovať najmä:
bytové domy do 4 nadzemných podlaží
zeleň llniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov
vodné plochy ako súčasť parteru a plčch zelene
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
prípustné v obmedzenom rozsahu
V území je pripustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najm~:
zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavené
zariadenia telovýchovy a volného času rozptýlené v území
solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu
zariadenia drobných prevádzok služieb
zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov
5 obsahom škodlivin z domácností
-

-

-

-

-

-

-

-

-

nepripustné

V územ[ nieje prípustné umiestňovať najmä:
-

-

-

-

zariadenia 5 negativnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí
málopodlažné bytové domyv stabilizovaných územiach rodinných domov
bytové domy nad 4 nadzemné podlažia
stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov a nárokov na
obsluhu územia
stavby na individuálnu rekreáciu
areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladové areály,
distribučně centrá a logistické parky, stavebné dvory
ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou plynu
zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu
tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu
stavby a zariadenia nesúvisiace 5 funkciou
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
oddelenie životného prostredia a územného plánovania

č. k.: I – 14/2018
sp. zn.: 5732/2971/2018/ZP/PIFTA

V Bratislave, dňa 21.02.2018

Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, ako povinnej osobe
(ďalej len „povinná osoba“) podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) bola dňa 05.02.2018 doručená žiadosť
Bratislava (ďalej lej len „žiadateľ) o poskytnutie informácií.
Povinná osoba v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona, vydáva nasledovné
Rozhodnutie
požadovanú informáciu v časti:
1. či bolo vo vzťahu k pozemkom, ktoré sa nachádzajú v obci Bratislava – Nové Mesto
v katastrálnom území Vinohrady a sú zapísané na liste vlastníctva č. 1282 ako parc. č. 7070/2
a parc. č. 7070/31 (ďalej len „ Pozemky“), vydané Miestnym úradom Bratislava – Nové Mesto
stanovisko k investičnému zámeru a jeho sprístupnenie, ak bolo vydané;

žiadateľovi
nesprístupňuje a žiadosť v tejto časti zamieta.

Odôvodnenie:
Dňa 05.02.2018 bola povinnej osobe elektronicky na mail adresu podatelna@banm.sk doručená žiadosť žiadateľa, ktorá je v osobitnej evidencií žiadostí evidovaná pod č. I- 14/2018.
Žiadateľ požaduje nasledovné informácie:
1. či bolo vo vzťahu k pozemkom, ktoré sa nachádzajú v obci Bratislava-Nové Mesto
v katastrálnom území Vinohrady a sú zapísané na liste vlastníctva č. 1282 ako parc. č. 7070/2
a parc. č. 7070/31 (ďalej len „ Pozemky“), vydané Miestnym úradom Bratislava – Nové Mesto
stanovisko k investičnému zámeru a jeho sprístupnenie, ak bolo vydané;
2. sprístupnenie informácie, aké je možné funkčné, priestorové využitie a regulatívy Pozemkov
v zmysle územného plánu hl. mesta SR Bratislavy alebo územného plánu zóny (ak bol taký
pre pozemky spracovaný), či na Pozemkoch môžu stáť bytové domy alebo len rodinné domy
a aké sú prípadné limity pre výstavbu na Pozemkoch.
Zverejnenie požadovaných informácií Vás poprosím zaslať na moju emailovú adresu

Podľa § 14 ods. 2 zákona, zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa
žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Keďže žiadosť bola adresovaná Miestnemu úradu Bratislava-Nové Mesto, odd. územného konania
a stavebného poriadku, povinná osoba vyzvala žiadateľa k doplneniu žiadosti o poskytnutie informácií
a to písomnou výzvou pod sp. zn.: 4392/2971/2018/ZP/PIFTA zo dňa 06.02.2018. Žiadateľ výzvu
k doplneniu prevzal dňa 13.02.2018. Upresnenie povinnej osoby žiadateľ podal emailom dňa
15.02.2018.
Podľa § 3 ods. 1 zákona, má každý nárok na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby
k dispozícii.
Podľa § 18 ods. 2 veta prvá zákona, ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len v časti, vydá
o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.
Povinnej osobe sa nepodarilo požadovanú informáciu uvedenú ako bod 1 žiadosti doručenej povinnej
osobe dňa 05.02.2018 v jej archíve dohľadať. Povinná osoba informáciu uvedenú v bode 2 žiadosti
doručenej povinnej osobe dňa 05.02.2018 sprístupnila dňa 21.02.2018 spôsobom, ktorý žiadateľ vo
svojej žiadosti uviedol.
Na základe uvedeného bolo potrebné vo veci rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je starosta Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné
toto rozhodnutie preskúmať súdom.

–––––––––––––––––––––––
JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta
Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto
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