Investičný zámer:
Žiadateľ: MADING s.r.o., Drieňová 1H/16940, Bratislava
Investor: ALOX s.r.o., Panónska cesta 17, Bratislava
Zámer : Apartmánový dom - Betliarska ulica, Bratislava-Petržalka
Stupeň : architektonická štúdia
Popis:
Žiadateľ požiadal o stanovisko k architektonickej štúdii zmeny funkčného využitia
pôvodnej stavby „Obchodné centrum AGF INVEST, Betliarska ulica, Bratislava na stavbu
„Apartmánový dom - Betliarska ulica, Bratislava-Petržalka“, spracovanej Ing. arch.
Michalom Langom – LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., Smetanova 13,
Bratislava v marci 2017. Stavba obchodného centra bola umiestnená územným rozhodnutím
č.UKSP 4973-TX1/2009-Kb zo dňa 11.8.2009, právoplatným 17.9.2009. Územné rozhodnutie
nestratilo platnosť, nakoľko v čase jeho platnosti bolo požiadané o vydanie stavebného
povolenia. Zmena oproti územnému rozhodnutiu spočíva v zmene funkčného využitia, ktoré
vyplynulo zo zmeny stavebníka a z prehodnotenia pôvodného funkčného využitia stavby.
Pôvodne navrhované obchodné centrum sa zmení na nebytovú budovu účelu ubytovacieho
zariadenia a časť nebytovej budovy bude slúžiť aj na bývanie. So zmenou funkcie súvisia
zmeny vo vnútornom usporiadaní a dispozícii budovy, pričom zostávajú zachované vonkajšie
obrysy a parametre pôvodne navrhnutého obchodného centra. Budova bude mať 5 nadzemných
podlaží, na ktorých sa bude nachádzať 32 apartmánov, 11 bytov a jedna obchodná jednotka. Časť
budovy slúžiaca na bývanie je dispozične oddelená od ostatnej časti nebytovej budovy.
Parkovacie miesta v počte 60 miest sa budú nachádzať na teréne. Dopravne bude stavba napojená
na existujúcu miestnu komunikáciu Urpínska ulica.
Podľa platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy sú pozemky predmetnej
stavby súčasťou územia určeného pre funkčné využitie plôch pre občiansku vybavenosť
celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201 s nasledujúcou charakteristikou:
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.
Z hľadiska regulácie územia ide o rozvojové územie, kód F 201 s nasledovnými
regulatívmi intenzity využitia územia:
 maximálny index podlažných plôch .................................................................................. 1,4
 maximálny index zastavaných plôch podľa priestorového usporiadania:
o zástavba mestského typu ............................................................................................ 0,35
 minimálny koeficient zelene podľa priestorového usporiadania:
o zástavba mestského typu ........................................................................................... . 0,20
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