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Inform�cia o investičnom z�mere na parc. č. 4696 a o postupe k z�niku
pren�jmu priestranstva pre Car Towing, a.s. (uzn.č. 461 z 24.11.2009).

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa na zasadnut� dňa 
24.11.2009 uznieslo, že mestsk� časť Bratislava-Petržalka priprav� v roku 2010 v k.�. 
Petržalka, na parc. č. 4696 o v�mere 1939 m2 investičn� z�mer, na z�klade ktor�ho bude 
vypovedan� zmluva so spoločnosťou Car Towing, a.s.

Pozemok parc. č. 4696 v k.�. Petržalka, je spevnen� plocha o v�mere 2067 m2

ohraničen� zo severu Pifflovou ulicou, z v�chodu hromadnou gar�žou na Macharovej ulici, 
z juhu tr�vnatou plochou, zo z�padu vydan�m stavebn�m povolen�m na dočasn� 
staveniskov� komunik�ciu pre stavbu „VISTA TOWER“.

Podľa platn�ho �zemn�ho pl�nu hlavn�ho mesta SR Bratislavy, je pozemok parc.č.
4696 v k.�. Petržalka s�časťou �zemia určen�ho na funkčn� využitie: viacpodlažn� z�stavba 
obytn�ho �zemia, k�d 101 s nasledovnou charakteristikou: �zemia sl�žiace pre b�vanie vo 
viacpodlažn�ch bytov�ch domoch, vr�tane zariaden� s opatrovateľskou službou, bytov a 
zariaden� pre handicapovan�ch občanov.

Prevl�daj�cimi funkciami s�: b�vanie vo viacpodlažn�ch bytov�ch domoch, 
minim�lny podiel prevl�daj�cej funkcie 70% ( podiel celkov�ch nadzemn�ch podlažn�ch 
pl�ch ).

Pr�pustn�mi funkciami s�: zariadenia a plochy dopĺňaj�ce komplexitu a obsluhu 
obytn�ho �zemia : zariadenia občianskej vybavenosti vstavan� do objektov b�vania, rodinn� 
domy v doplnkovom rozsahu (do 10 %), zeleň plošn� a l�niov� do 0,5 ha, zeleň pozemkov 
obytn�ch budov, nevyhnutn� plochy technickej vybavenosti sl�žiace obsluhe �zemia, 
celkov� kapacita nesmie presiahnuť 25 % celkovej podlažnej plochy b�vania.

Pr�pustn�mi funkciami v obmedzenom rozsahu s�: zariadenia občianskej vybavenosti 
a zariadenia telov�chovy a voľn�ho času, mal� ubytovacie zariadenia do max. 40 l�žok, 
domovy d�chodcov rozpt�len� v �zem�, nad r�mec dan�ho možno v�nimočne povoliť 
umiestnenie stavieb verejnej vybavenosti sl�žiace širšiemu okoliu
(objekty verejnej spr�vy, ČSPH bez sprievodn�ch prev�dzok - mestsk� typ ).

Z hľadiska regul�cie �zemia ide o stabilizovan� obytn� �zemie. 
Stabilizovan� �zemie je �zemie mesta, kde sa ponech�va s�časn� funkčn� využitie, 

miera stavebn�ch z�sahov do jestvuj�ceho prostredia sa predpoklad� prevažne do 15% 
celkovej podlažnej plochy existuj�cej z�stavby v �zem�. Stabilizovan� �zemia charakterizuje 
určit� sp�sob z�stavby, ktor� v�razne podmieňuje sp�sob a možnosti jeho dotv�rania nov�mi 
invest�ciami. Mer�tkom a limitom pre nov� v�stavbu v stabilizovanom �zem� je najm� 
rešpektovanie charakteristick�ho obrazu a proporcie konkr�tneho �zemia a zv�šenie kvality 
jestvuj�ceho prostredia a to nielen kvality z�stavby, ale aj prev�dzkovej kvality �zemia.

Z hľadiska �zemno-pl�novacieho a dopravn�ho je �zemie vhodn� pre:
 parkovisko,
 hromadn� gar�ž,
 domov ml�deže,
 prechodn� ubytovanie,
 tančiareň,
 gal�ria,
 bowling.
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Hore uveden� investičn� z�mery na pozemku parc. č. 4696 z kompozičn�ho, �zemno-
pl�novacieho a dopravn�ho hľadiska navrhujeme rozš�riť aj o nadstavbu priľahlej 
dvojpodlažnej gar�že s polozapusten�m 1. podlaž�m na Macharovej ulici, parc. č. 4548. Nov� 
invest�cia by tak vylepšila aj akustick� pohodu stabilizovan�ho obytn�ho �zemia.

V pr�pade v�stavby hromadnej gar�že navrhujeme minim�lne 4 podlažn� stavbu na  
pozemku parc. č. 4696 s rampou riešenou tak, aby bolo možn� spr�stupniť aj parkovacie 
miesta v možnej dvoj-podlažnej nadstavbe priľahlej gar�že na Macharovej ulici, parc. č. 
4548.

V nadstavbe je možn� umiestniť napr�klad aj ubytovaciu časť intern�tu a na pozemku 
parc. č. 4696 parkovisko a vstupn� objekt s prev�dzkov�mi priestormi a vertik�lnou 
komunik�ciou.

Dňa 28.01.2010 na Černyševsk�ho ulici je zvolan� verejn� prerokovanie možn�ch 
investičn�ch z�merov pre dotknut� �zemie s obyvateľmi tejto lokality. Inform�cie a v�sledky 
z verejn�ho prerokovania bud� zverejnen� v deň konania zastupiteľstva.

Pr�loha č. 1 – hromadn� gar�ž
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Pr�loha č. 2 – domov ml�deže


