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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
A. s c hva ľ u je
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, medzi ulicami Bernolákova a
Legionárska, a to nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere
174 m2 z celkovej výmery 558 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1656, k. ú. Staré Mesto, pre
Slovenskú technickú univerzitu, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, za podmienok:
-

doba nájmu: neurčitá,
nájomné: 1,- EUR/ročne,
účel nájmu: vybudovanie a prevádzkovanie detského ihriska k materskej škole,
po ukončení dennej prevádzkovej doby materskej školy sprístupniť detské ihrisko aj pre deti,
do 6 rokov veku, ktoré nenavštevujú túto materskú školu

B. k o nš t a t u je ,
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ ako zriaďovateľ vybudoval v priestoroch budovy
študentského domova Jura Hronca na Bernolákovej ulici, vo vlastníctve Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave materskú školu STUBAčik, pre účely ktorej na pozemku v správe mestskej
časti vybuduje na vlastné náklady detské ihrisko – zrevitalizuje zeleň, osadí hracie prvky – ktoré
bude po skončení prevádzkovej doby materskej školy sprístupnené aj pre deti, do 6 rokov veku,
ktoré nenavštevujú túto materskú školu a počas doby nájmu sa bude na vlastné náklady v plnom
rozsahu starať o údržbu ihriska a zodpovedať za bezpečnosť hracích prvkov.

D ô v o d o v á

s p r á va

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“), nachádzajúca sa v Bratislave medzi ulicami
Bernolákova a Legionárska, k.ú. Staré Mesto, a to časť pozemku parc.č. 10374/2, ako zastavané
plochy a nádvoria, vo výmere 174 m2 z celkovej výmery 558 m2, zapísaného na liste vlastníctva č.
1656, k.ú. Staré Mesto.
Dňa 09.10.2019 uzatvorila Mestská časť Bratislava-Staré Mesto so Slovenskou technickou
univerzitou v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava (ďalej len „STU“), Memorandum o spolupráci
(ďalej len „Memorandum“), v zmysle ktorého sa partneri Memoranda dohodli na vzájomnej spolupráci
v oblasti rozvoja verejných priestorov a území pri budovách v správe STU ako aj spolupráci pri
zriadení materskej školy STU na území mestskej časti a následnej spolupráci pri jej metodickom
vedení.
STU vybudovala na vyvýšenom prízemí budovy študentského domova Jura Hronca na Bernolákovej
ulici v Bratislave Súkromnú materskú školu STUBAčik pre (predpokladaný počet) 22 detí s
predpokladaným termínom zahájenia činnosti materskej školy 02.09.2020. Budova študentského
domova, súp. č. 2716, postavená na pozemku parc. č. 10365/1, je vo vlastníctve STU, pozemok na
ktorom je postavená, je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
V nadväznosti na Memorandum ako aj dlhodobú komunikáciu medzi mestskou časťou a STU bola
dňa 20.04.2020 mestskej časti doručená žiadosť o prenájom časti pozemku medzi ulicami
Bernolákova a Legionárska, vo výmere 174 m2, pre potreby vybudovania detského ihriska k
novozriadenej materskej škole.
Žiadaná časť pozemku je ohraničená existujúcim betónovým múrom a novorealizovanou úpravou
bytového komplexu Stein. Asfaltová plocha slúžila v minulosti ako parkovisko, pričom v budúcnosti
by sa mala napojiť k existujúcej krajinárskej úprave okolitého územia. Z budovy, v ktorej je
vybudovaná materská škola sa bude prechádzať k detskému ihrisku cez pozemok parc. č. 10375/1
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
Hracia plocha detského ihriska bude mať výmeru 118 m2 a bude tvorená sústavou rôznych hracích
prvkov, aby ihrisko bolo prístupné najmä malým deťom. Zatrávnená plocha detského ihriska bude
mať po odstránení asfaltového povrchu výmeru 56 m2. Po vzájomnej dohode s STU by areál
detského ihriska po skončení dennej prevádzkovej doby materskej školy bol sprístupnený aj iným
deťom do 6 rokov veku, teda deťom, ktoré predmetnú materskú školu nenavštevujú. STU by okrem
výstavby detského ihriska počas celej doby nájmu zabezpečovala jeho údržbu, prevádzkovanie a
zodpovedala by za bezpečnosť hracích prvkov.
Nájom pozemku navrhujeme schváliť podľa a v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Referát územného plánu a rozvoja mestskej časti nemá výhrady k nájmu pozemku a výstavbe detského
ihriska za predpokladu, že pozemok bude využitý v súlade s platnou reguláciou v zmysle ÚPD.

Fotodokumentácia skutkového stavu

TECHNICKÁ SPRÁVA

DETSKÉ IHRISKO STUBÁČIK, STU
BRATISLAVA
APRÍL2020
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Identifikačné

údaje stavby
DETSKÉ IHRISKO STU BÁČIK, STU BRATISLAVA
Bernolákova 2716/1, 810 07 Staré Mesto

Názov stavby:
Miesto stavby:
Identifikačné

údaje investora

Názov:
Sídlo:
Korešpondenčná

adresa:

Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:
Identifikačné

ladislav.stibranyi@stuba.sk

údaje

Názov:
Sídlo:
Korešpondenčná

adresa:

Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:

Predmet
Realizačná

Dátum
Apríl 2020

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 811 07 Bratislava
Vazovova 5, 811 07 Bratislava
doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.

dokumentácia

spracovateľa

2ka, s.r.o.
Dlhé nad Cirochou 44, 067 82
L:ltá 14, 85107 Bratislava
Ing. Peter Pasečný
0908 581 004
atelier@2ka.sk

2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE - CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Projekt bol spracovaný na základe týchto východiskových podkladov objednávateľa:
- Celková situácia riešeného územia
Projektová dokumentácia zároveň rešpektuje platné slovenské technické normy a to hlavne:
Minimálne požiadavky na detské ihriská sú stanovené slovenskými, európskymi alebo medzinárodnými technickými
normami (napr. STN EN 1176 a EN 1177).

3. NÁVRH KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA
Popis návrhu
Riešené územie sa nachádza na existujúcej spevnenej ploche pri študentskom domove Juraja Hronca. Plocha je
existujúcim betónovým múrom a novorealizovanou krajinárskou úpravou bytového komplexu Stein. Plocha
slúžila v minulosti ako parkovisko. V budúcnosti by sa mala napojil k existujúcej krajinárskej úprave okolitého územia.
Detské ihrisko Stubáčik bude slúžiť predovšetkým materskej školke.
ohraničená

Zadaním klienta boli

určené

minimálne v~ rmery plôch detského ihriska:

Hracia plocha detského ihriska

88 m2

Zatrávnená plocha detského ihriska

55 m2

Dosiahnuté boli nasledovné výmery detského ihriska:
Hracia plocha detského ihriska

118 m2

Zatrávnená plocha detského ihriska

56 m2

4. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA
Všeobecné údaje

4

-----------------·-------------------------------

Detské ihrisko
Detské ihrisko je tvorené sústavou hracích prvkov osadených v dopadovej ploche a je prispôsobené deťom od veku 3
rokov do približne 14 rokov. Vyskladané je z rôznych prvkov, aby bolo prlstupné najmä malým deťom. Prvky sú citlivo
vyberané a osadené v teréne s bezpečnostnými odstupmi podl'a EN. Väčšina prvkov je typová, bežne dostupná, s
dostatočnou technickou dokumentáciou a certifikáciou. Pri realizácii stavby je nutné sa riadiť pokynmi dodávatel'a a
zvlášť pri osádzaní si vyžiadať od dodávatel'a pod mierky a spôsob osadenia jednotlivých prvkov. Detailná špecifikácia
použitých zariadení, s detailom rozmerov, použitých materiálov, herných funkcii, určenia vekovej kategórie a kotvenia
tvorí prílohu tejto technickej správy. Všetky použité hracie zostavy v plnom rozsahu spÍňajú podmienky celoeurópskych
bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176 a STN EN 1177.
Povrch detského ihriska musí byť realizovaný v súlade s normou STN EN 1177. Navrhovaný bezpečnostný dopadový
povrch z EPDM dlaždíc 500x500x45, raster 28mm (výška pádu max. 1,5 m). EPDM dlaždice budú pokladané priamo na
existujúci asfaltový povrch. Navrhovaná farba je sivá. Povrchy EPDM dopadovej plochy bude ohraničený neviditel'ným
plastovým obrubnikom EKO-BRIM.

Oplotenie detského ihriska
Cieľom oplotenia detského ihriska je ochrana detí pred nebezpečenstvom a znemožnenie vstupu iných osôb a zvierat.
Oplotenie je navrhnuté z ocel'ových stfpikov s výplňou zváraných plotových dielcov s poplastovanlm s bránkou o
š.1000mm a dvoj-krídlovou bránou š.2500mm. Všetky prvky oplotenia navrhujeme vo farbe antracit. Bránky budú
opatrené kl'učkou a fab zámkom. StÍpiky sú vo vzdialenosti 2535 mm. V rohoch a vo vzdialenostiach sú zabezpečené
vzperami.

Pred realizáciou jednotlivé prvky preveriť zameraním a zhotoviť podl'a technologického postupu výrobcu.
---------·----

Terénne úpravy
Až po ukončení všetkých stavebných prác môže byť zahájená práca na realizácii zatrávnenej plochy. Ak bude plocha
dotknutá stavebnou činnosťou je potrebné ju rekultivovať, podl'a rozsahu poškodenia bude hlbkovo rozrušená zemina
zhutnená pojazdom stavebných strojov, plocha bude zbavená všetkých stavebných zbytkov a odpadov či ťažko
rozložitel'ných rastlinných časti. Na celú plochu sa následne rozprestrie kvalitný substrát (ornica:kompost:piesok 1:1 :1) v
hrúbke 200 mm a urovná sa do predpísaných profilov. Pôda bude spracovaná rotavátorovaním a hrabaním.
Odstránenie existujúcich skupín krov a stromov je nutné uskutočniť vrátane odstránenia koreňov, pňov s odprataním
vegetačnej hmoty. Prípadné výmladky stromov a kríkov bude nutné odstrániť mechanicky aj s koreňmi. Všetky plochy
budú nakoniec urovnané hrabaním. Po prípadnom vyrašení burín je nutné previesť opakované chemické odburinenie na
široko.
Čisté terénne úpravy budú prebiehať na základe projektovej dokumentácie. Terénne nerovnosti sa vyrovnajú a
vyspádujú podl'a navrhovaných výškových kót vo výkresovej časti.

Založenie trávnika
Trávnik sa po spracovaní pôdy založ! výsevom. Takto pripravené plochy budú vysiate trávnym osivom v množstve 25g
na m2. Súčasťou založenia trávnika je aj jeho prvé pokosenie. Po výsadbe i výseve bude trávnik zaliaty vodou v dávke 2
x20 l/m2.

Hnojenie je veľmi dôležité na dosiahnutie dokonalého trávnika. Odporúčané dávky:
Nový trávnik pred založenlm:
dusík/Ni- 25-30 kg/hektár/rok, fosfor/Pi- 50-60 kg/hektár/rok, draslík/K/-100-120 kg/hektár/rok
Nový trávnik po založení:
dusík/Ni - 20-30 kg/hektár/rok, fosfor/Pi - október-10-35 kg/hektár/rok, draslík/K/ - 20-70 kg/hektár/rok

Asanácia
Jedná sa vybúranie a odvoz časti existujúcej spevnenej plochy v ploche 56,3 m2. Odstránenie asfaltového povrchu je
nevyhnutné s dôvodu realizácie trávnika na vyznačenej časti ihriska.
Na základe potreby a aktuálneho stavu pozemku počas výstavby odporúčame ešte zváženie realizáciu dodatočných
drenážnych výkopov aj pod polochou detského ihriska pre zabezpečenie kvalitného odvodnenia.
Vrchú vrstvu existujúcej plochy tvor! asfalt. Podkladovou vrstvou je pravdepodobne vrstva betónu so štrkovým podložím.
Presné zloženie a hfbku asanovaných vrstiev je možné zistiť až na základe zrealizovaného sondovania alebo pri
samotných búracích prácach.
Výkopy pod herné zostavy sa realizujú pred osádzaním herných prvkov v koordinácii s dodávateľom herných prvkov.
Táto výkopová zemina sa použije na spätný zásyp kotevných setov.

Nakladanie s odpadmi
Počas výstavby vznikne odpad z výkopových a búraclch prác. Podľa vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 284/2001,
ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, ho zaraďujeme nasledovne:

S odpadom je pôvodca odpadu povinný nakladať podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č.223/2001 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a jej novely č. 599/2005 Z.z.

Vplyv stavby na životné prostredie
Stavba bude vybudovaná tak, aby spfňala požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia a aby nedošlo k jeho
zhoršeniu. Pri realizácii stavebného objektu budú použité materiály, ktoré nebudú negatívne vplývať na životné
prostredie.

5. MANUÁL UŽÍVANIA STAVBY
Odporúčame prevádzkovateľovi vykonávať pravidelné kontroly a uskutočňovať ich podľa potreby vyplývajúcej z platných
technických noriem, umiestnenia zariadenia, technickej náročnosti, frekvencie používania a miery prípadného
vandalizmu na konkrétnom stanovisku detského ihriska.
Bežná kontrola spočíva vo vizuálnom posúdení stavu zariadení a povrchu plochy ihriska a zistení či nedošlo
k poškodeniu jednotlivých dielov, uvoľneniu konštrukcií a mechanických spojov medzi jednotlivými dielmi, opotrebeniu
sietí, uvoľneniu žľabov kÍzačiek, alebo či na drevených častiach zariadení nie sú triesky. Pri kontrole povrchov tlmiacich

pád odporúčame kontrolu výšky násypu ak sa jedná o sypké voľne presunuteľné povrchy (riečny vymývaný štrk). Výšku
sypkého povrchu určuje viditeľne vyznačená výšková ryska na spodnej hrane stojky. Taktiež odporúčame zabezpečiť
čitateľnosť prevádzkového poriadku ihriska.
V prípade ak pracovnlk zistí pri kontrole závadu, ktorá by mohla byť nebezpečná, odporúčame zabezpečiť zariadenie
proti vstupu deti. Odporúčaný počet bežných kontrol je minimálne 1x za dva týždne. Okrem bežných kontrol
odporúčame podrobné prevádzkové kontroly, ktoré by mali vykonávať kvalifikované osoby kvartálne. Prevádzková
kontrola spočíva v činnostiach bežnej kontroly, ďalej dôkladnej kontroly celej zostavy a fyzickým zaťažením
exponovaných častí sa preveruje stav najviac zaťažených spojov, pevnosť konštrukcie, apod. Kvalifikovaný pracovník
prevedie kontrolu:
·stability a stavu namáhaných spojov, úchytov a priečnych líšt výlezov, sietí pokiaľ sú inštalované, otvorov v
konštrukciách a hrán
• povrchu konštrukcií a prvkov z hľadiska opotrebenia
• stavu uchytenia šmyklaľvky
Bežnú a prevádzkovú kontrolu vykonáva osoba so zodpovedajúcou kvalifikáciou určená prevádzkovateľom.
Upozornenie pre prevádzkovateľa detského ihriska
Vykonávanie povinných ročných odborných technických kontrol (OTK) musí vykonávať oprávnená osoba (výrobca alebo
revízny technik). Vzhľadom k tomu, že dochádza ku stálemu doplňaniu noriem a obzvlášť preto, že zachovanie
bezpečnosti je prvoradou úlohou a povinnosťou prevádzkovateľa, odporúčame spolupracovať na kontrolách ihrísk s
výrobcami a certifikovanými revíznymi technikmi.
Údržbu vegetácie je potrebné vykonávať v súlade s STN 83 7019 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová
a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy. STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou.
STN 837017 Trávniky a ich zakladanie. STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
Od konca mája do začiatku novembra bude trávnik kosený 1x/14 dni. Kosba bude realizovaná podľa aktuálneho stavu
trávnika - podľa počasia a rýchlosti rastu v priebehu vegetácie. Výška kosby by nemama byť nižšia ako 4cm, aby
ned~šlo k poškodeniu trávnika. Trávnik je potrebné 1x ročne na jar prerezať vertikutátorom. Travnatá plocha se prereže
do hlbky 0,5-1,5cm. Po vertikutácii sa trávnik prihnojí.
2x/rok bude provedeno vyhrabání hrabání.

6. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Dodávateľ stavebných prác zabezpečí ich realizáciu tak, aby tieto boli vykonávané v súčinnosti s platnou legislatívou v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Upozornenie:
· Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. Slovenského úradu
bezpečnosti práce a Sloveského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,
zo dňa 14.8.1990 a ustanovenia STN 7330 50 „Zemné práce", zo dňa 11.8.1986.
Pred začatím zemných prác je dodávateľ povinný včas zabezpečiť vytýčenie inžinierských sietí tak, aby nedošlo k
poškodeniu.
Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať technologické predpisy, príslušné bezpečnostné,
hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné, vyhlášku SÚBP č. zákon NR SR č. 330/1996
- O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a zákona č. 158/2001 Z.z. Postup prác je
potrebné koordinovať s investorom. Počas výstavby je potrebné dodržať zákon č. 510/2001 Z.z. - O minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení Nariadenia č.282/2004 Z.z. V zmysle tohto
nariadenia je stavebník povinný zabezpečiť Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe.

Ing. Peter Pasečný
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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Vážená pani
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová

starostka
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1

Váš list:

Naše číslo:

Vybavuje:

V Bratislave

4566/2020

JUDr. Michalička

08.04.2020

VEC:
Požiadavka na uzatvorenie nájomnej zmluvv

Vážená pani starostka,
obraciam sa na Vás v mene Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá ako zriaďovateľ
v súčasnosti vykonáva úkony smerujúce k založeniu Súkromnej materskej školy STUBAčik. V tejto
súvislosti si Vás dovoľujem požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom vybudovania detského
ihriska pre spomenutú materskú školu. Nájomná zmluva by sa mala týkať pozemku zapísaného na LV č.
1656, k. ú. Staré Mesto, pare. č. 10374/2, a to podl'a situačného nákresu, ktorý zasielame v prílohe tohto
listu.
Za našu univerzitu bude v tejto veci komunikovať a administratívne uzatvorenie nájomnej zmluvy
zabezpečovať

Ing.

Jaroslava

jaroslava.maro___ _

Maroszová,

PhD„

telefónne

číslo:

so Súkromnou materskou školou STUBAčik.
Za spoluprácu vopred ďakujem.
S pozdravom

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

rektor

Vazovova 5
812 43 Bratislava
Slovensko
www.stuba.sk

e-mail:

:, ktorá je splnomocnená konať v mene našej univerzity v súvislosti

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Cf?flÍ:Tlf?fl

~

Interný list

Pre: Kliment Vladimír, Mgr.,oddelenie majetkové, referát majetkový
Od: Nosko Radovan, lng.,kancelária prednostu,referát územného plánu a rozvoja

Číslo
224/20031/2020/KPR/Nos

Vybavuje
Nosko Radovan, Ing.

Bratislava
07.05.2020

Vec
Informácia o využití pozemku pare. č. 10374/2 z hľadiska podmienok platnej ÚPD a vyjadrenie k
prenájmu pozemku

Lokalita
K. ú.: Staré Mesto p. č.
Zóna
Žiadosť zo dňa
Žiadateľ
Zámer

ul. Legionárska
10374/2 registra" C"

CMO
27.04. 2020
referát majetkový
Nájom časti pozemku

Územný plán hl.- mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého
je aj záujmový pozemok, parcelné č.: 10374/2 k.ú. Staré Mesto, nasledovné funkčné využitie
územia; ZMIEŠANÉ ÚZEMIA-zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, kód 501, rozvojové
územie kód 1.
súčasťou

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia platné pre kód č. 501 sú
nasledovné:
ZMIEŠANÉ ÚZEMIA
501
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti v
zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na vytváranie
mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia
centier a mestských tried.
Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho mesta
málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti
zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané
zariadenia v polyfunkčných objektoch.
Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie,
garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH
prevládajúce - polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti
prípustné - V územl je prípustné umiestňovať najmä:
- bytové domy
- zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier
a mestských tried:
- 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 zdravotnlctva a sociálnej starostlivosti
- zariadenia školstva, vedy a výskumu
- zeleň líniovú a plošnú
- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
prípustné v obmedzenom rozsahu - V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä:
- rodinné domy
- zariadenia športu
- účelové zariadenia verejnej a štátnej správy
- zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie
- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych
odpadov s obsahom škodlivín z domácnosti
neprípustné - V území nie je prípustné umiestňovať najmä:
- zariadenia s negatlvnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okoll
- areálové zariadenia občianskej vybavenosti s vysokou koncentráciou osôb a nárokmi na obsluhu
územia
- zariadenia veľkoobchodu
- autokempingy
- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby
- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory
- stavby na individuálnu rekreáciu
- zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

Intenzita využitia územia:
Územie, ktorého súčasťou je aj pozemok pare. č.10374/2, je definované ako rozvojové územie. Rozvojové
územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu na doteraz nezastavaných plochách,
zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu zástavby veľkého rozsahu. V danom území územný
plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, viažuce sa k určenému funkčnému využitiu:
Regulatív intenzity využitia rozvojových území pre centrum mesta - mestská
regul.: 1

časť

Staré Mesto, kód

Zmiešané územia
bývania a občianskej
v bavenosti

201

OV celomestského a
nadmestského významu

060

0,10

r--~0.'-',4"-8t---__QJ!l
zástavba mestského t u

o40

o 15

0,34

0,20

Regulatívy urbanistickej kompozície a dotvárania obrazu mesta:
V území zóny B, ktorá tvorí obalový priestor zóny A, zahŕňajúcej zostávajúci priestor PZ CMO,
vymedzený od územia zóny A, po hranice platnej PZ CMO podľa Vyhlášky OÚ Bratislava č. 1/1992 zo dňa
18.8.1992 o PZ Bratislava CMO je potrebné:
osobitne pristupovať k stavebným vstupom do územia s dôrazom na ochranu výškovej hladiny PZ CMO
a siluety historického mesta,

rešpektovať maximálne zachovanie charakteru zástavby s adekvátnou funkčnou adaptáciou,
novostavby, ktoré vznikajú na mieste viacerých objektov členiť v hmote prispôsobenej okoliu.

Záver:

Za predpokladu, že záujmový pozemok p.č. 10374/2 bude využitý v súlade s platným územným plánom hl.
mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, nemáme k prenájmu časti pozemku
a výstavbe detského ihriska na predmetnom pozemku výhrady.

S pozdravom

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová

starostka mestskej

CO: TU: Referát územného plánu a rozvoja

časti

