
Sa V,:l

y odbpr,
strilndho

vsrilar]e sprisluinfnri ustanoveniami zilkona t.21,1,/2000 Z. z. os.Lobodnom pristupe kir

^ 
o znnefle-a doplneni niektoqich zikonov (z,itkon o slobode inforrnicii) v platnom zneni

brm{ci{n:r
(dalei len

,,Zfuk<tn') V6s iiadarne o poskytnutie izemnoplinovacej informicie pre nDiie uveden6 , ktqr6 s(
tsk4 d4st''vo lTiluinom vlastnictye spolodnosti Digesta, a.s., so sidlom Ziniie,2,831' 03 Bratislava --

Nov6 Mesto, ICO 36 671 377, zapisarl, v obchodnom registri Okresn6ho sridu Bratislava [. rr

vloZke t.3964/8.

Ide o nasledovn6 pozemky a stavby, ktor6 sf veden6 Okresnfm rirailom Bratislava - katas

nachfudzajice sa v katastrilnom rizeml Nov6 Mesto, v sfdasnostrL veden6 v registri o
operinr:

dtuh pozeml,ru

tt278o/176

Zastavan| plochy a n6d''t2781,/6

Zas'tavar,| plochy a nidvo1,:2781, /261.

Zastavan| plochy a n6dv1,:2781,/262

Zastavanl plochy ar'.2781/263

Z:rnt; ar| plochy a nt.2781/26s

Zrstavat| plochy a nidr'12781,/266

Zasta.tan(. plochl, a nid'

Zastavanl plochy a n72787/268

1278t/269

1,2781,/270

Zasitavat| plochy a n1,2781,/271

Parcela KN 'r,1rmera m2 LV

2i711 2108 Ostatn6 plochy

',t755 2108

642 2108

31.7 2t08

t1,7 2108 vofta

255 21,08

257 21,08

12187 /267 18;5 21,08

178 2108

1,77 2:108 Zas;tavar,6. plochy a n6r tvori{

1,47 2108 Ostatn6 plochy

2039 2108



hkolvek nejasnosti ni.s kontakt d. 02/5464s637- kontaktna osoba
 pripadne na e-mailov6 adresu:

'ZC,vtasne 
l$),b,rvenie naSej Ziadosti vopred dakujeme.

S $ozdrav{fn



Ak mdte za

o slobodnom

Vec: iiadosti o poskytnutie fzemnopLinovacei infotm6cie

YdL,enE dilmy

v srivislosti s

27.03.20t8 idovan6 pod zn. 11165/4539/201,8/ZP/PIFTA,I-38/2018 r,vmto uptesfiuieme povinnri

viientp6ru,

t, Ze flil
pristupe

Liadost' o poskytnutie rizemnoplinovacej inform6cie sa zilkon
k inform6ciim v zreni neskodich predpisov nevzt'ahuje, .

t. 211./2000 z. z.

orosim o uvedenie

V pdpade

S pozdta

nejasnosti nis kontaktujte prosim na tel.t.
orioadne na e-mailovti adresu:
fI

ie naiej iiadosti vopred dakujeme.

na doplnenie Ziadosti o poskytnutie informicii - uptesnenie osoby zo dia

Zavtasn6



Vec: Op,

YiL,en6 dim

tymto si V
pozemky, k
Bratislava -
Btatislava L

Ide o nasled
nachidzajic,
oper6tu:

ovni liadost' o poskytnutie rizemnoplinovacei informicie

viL,entpint,

dovofujeme poLiadat o poskytnutie izemnopllnovacej informicie pre nii{ie uveden6
16 si vo .r,..;iluinom vlastnictve spoloinosti Digesta, a.s., so sidlom Zitilie 2, g31 03
Lestski iasC Nov6 Mesto, ICO 36 671 371, zapisanS,v obchodnom registri Okresn6ho sirdu
odd. Sa vo vloike t.3964/8.

pozemky a stavby, ktor6 sri veden6 Okresnfm riradom Bratislava - katastr6lny odbor,
v katastrdlnom rizemf Nov6 Mesto, v sriiasnosti veden6 v registri C katastrilneho

Parcela X N wirll.er.a m2 LV druh pozemku

1.2780/1 5 3777 2108 Ostatn6 plochy

1.2781/ r 7755 2108 Zastavat(. plochy a nidv oia

1.2781/2t 1 642 2108 Zastavan| plochy a nildvona

1.2781/21 31,1 2108 Zastav ant plochy a nidv oia

1.2781/2( 117 2t08 Zastav an6. plochy a nidvoia

1.2781/2( 255 2108 Zastavan|. plochy a nidvoia

12781/2( 257 2108 Zastavan|. plochy a nidvoia

1.2781/2( 185 2108 Zastavan|. plochy a nidvona

72781/2( t78 21,08 Zastav an6. plochy a rrddv orra

1.2781/2( 177 2108 Zastav an6. plochy a n6dv oia

12781./2i t17 2108 Ostatn6 plochy

1.2781/21 2039 2108 Zastavan|, plochy a nidv oira

)



V pripade akychkolivek nejasnosti nis kontaktujte prosim na tel.d. - kon
  pdpadne na e-mailov[r adresu:

Za v t asn6. vybavenie nai e j Ziados ti vopred dakuj eme.

S pozdravom

osoba



Schéma z Územného plánu
hl. mesta SR Bratislavy

Va
jn

or
sk

á

Zátišie

To
m

áš
ik

ov
a

Va
jn

or
sk

á

201 I

201 L

702  

502  

1130  

102  

702  

1130  

501 L

Legenda regulačného výkresu

OP železničných tratí

Železničné trate a zariadenia
železničné trate

zberné komunikácie - FT B2 + B3

! ! !hlavné cyklistické trasy

Funkčné využitie územia
obytné územie stabilizované (102)

územia občianskej vybavenosti rozvojové (201)

zmiešané územia rozvojové (501)

zmiešané územia stabilizované (502)

územia dopravy a dopravnej vybavenosti stabilizované (702)

územia mestskej zelene stabilizované (1130)

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu - pozemky
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C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH  

 
 

ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 201 

201 občianska vybavenos ť celomestského a nadmestského významu 

202 občianska vybavenosť lokálneho významu 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH  

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s  
konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. 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. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce  

- zariadenia administratívy, správy a riadenia 

- zariadenia kultúry a zábavy 

- zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

- zariadenia verejného stravovania 

- zariadenia obchodu a služieb 

- zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 

- zariadenia školstva, vedy a výskumu 

prípustné  

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

- integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

- areály voľného času a multifunkčné zariadenia 

- účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

- zeleň líniovú a plošnú  

- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať  v obmedzenom rozsahu najmä :   

- bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných podlažných plôch  funkčnej plochy 

- zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 

- vedecko – technické a technologické parky   

- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene   

- zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb  

- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 
odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

 neprípustné  

V území nie je prístupné umiestňovať najmä : 

- zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

- rodinné domy 

- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

- autokempingy  

- stavby na individuálnu rekreáciu  

- zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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Kód 
regul. 

IPP 
max. 

Kód 
funkcie 

Názov urbanistickej 
funkcie 

Priestorové usporiadanie IZP 
max. 

KZ 
min. 

0,26 0,30 101 Viacpodlažná bytová 
zástavba 

bytové domy - rozvoľnená zástavba 

0,24 0,30 

OV areálového charakteru (napr. stredné školy) 0,36 0,30 

zástavba mestského typu  0,30 0,25 

201 OV celomestského a 
nadmestského významu 

rozvoľnená zástavba 0,22 0,30 

501 Zmiešané územia 
bývania a občianskej 
vybavenosti  

zástavba mestského typu 0,34 0,25 

G 1,8 

502 Zmiešané územia 
obchodu, výrobných 
a nevýrobných  služieb  

zariadenia areálového charakteru, komplexy 0,36 0,20 

0,23 0,30 101 Viacpodlažná bytová 
zástavba 

bytové domy - rozvoľnená zástavba 

0,21 0,30 

intenzívna zástavba charakteru obchodných 
a kultúrno-spoločenských komplexov 

0,52 0,15 

zástavba mestského typu 0,35 0,25 

201 OV celomestská a 
nadmestského významu 

zariadenia areálového charakteru a komplexy  
s nárokom na vyšší podiel zelene (napr. 
zdravotníctvo) 

0,30 0,30 

0,35 0,25 501 Zmiešané územia 
bývania a občianskej 
vybavenosti 

zástavba mestského typu 

0,30 0,30 

H 2,1 

502 Zmiešané územia 
obchodu, výrobných 
a nevýrobných  služieb  

zástavba areálového charakteru, komplexy 0,35 0,20 

0,22 0,30 101 Viacpodlažná bytová 
zástavba 

bytové domy - rozvoľnená zástavba 

0,20 0,30 

501 Zmiešané územia 
bývania a občianskej 
vybavenosti  

zástavba mestského typu  0,30 0,25 

0,40 0,15 

I 2,4 

201 OV celomestského a 
nadmestského významu 

centrotvorná zástavba mestského typu 

0,34 0,20 

zástavba mestského typu 0,36 0,20 201 OV celomestského 
a nadmestského 
významu 

zástavba formou výškových objektov v uzlových 
priestoroch mestskej štruktúry a v rámci celej 
hierarchie mestských  centier 

0,30 0,25 

0,30 0,25 

J 2,7 

501 Zmiešané územia 
bývania a občianskej 
vybavenosti  

zástavba mestského typu 

0,28 0,25 

komplexy OV 0,30 0,20 201 OV celomestského  a 
nadmestského významu zástavba  formou výškových objektov v uzlových 

priestoroch mestskej štruktúry a v rámci celej 
hierarchie  mestských centier 

0,27 0,20 

K 3,0 

501 Zmiešané územia 
bývania a občianskej 
vybavenosti  

zástavba mestského typu 0,28 0,30 

zástavba  formou výškových objektov v uzlových 
priestoroch mestskej štruktúry a v rámci celej 
hierarchie mestských centier  

0,30 0,25 201 OV celomestského a 
nadmestského významu 

intenzívna zástavba OV v priestoroch v dopravných 
uzlov medzinárodného významu* 

0,70 0,10 

L 3,3 

501 Zmiešané územia 
bývania a občianskej 
vybavenosti  

rozvoľnená zástavba 0,30 0,30 

 
 
 
 

augustinicova
Lístok s poznámkou
intenzita využitia - kódy G až L
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