Investičný zámer:
Žiadateľ: 4MG&P Slovakia s.r.o., Budatínska 13, 851 05 Bratislava
Investor: 4MG&P Slovakia s.r.o., Budatínska 13, 851 05 Bratislava
Zámer : Predajný stánok zmrzliny s terasou, Bosákova ul., Bratislava-Petržalka
Stupeň : architektonická štúdia
Popis:
Žiadateľ požiadal o vyjadrenie k investično-podnikateľskému zámeru, ktorý
pozostáva zo samostatne stojaceho stánku s rozmermi: dĺžka 8,00 m, šírka 3,00 m, výška 3,07 m
a samostatnej terasy pre zákazníkov o rozmeroch: dĺžka 10,00 m, šírka 6,00 m na časti pozemku
parc. č. 5441, k.ú. Petržalka v rámci verejného priestranstva na Bosákovej ulici v Bratislave.
Prevádzka bude pozostávať zo samostatne stojacej výdajne zmrzliny so zázemím, samostatne
stojacej terasy a príslušného mestského mobiliáru. Objekt bude napojený na technickú
infraštruktúru.
Podľa platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy je pozemok parc.č. 5441,
k.ú. Petržalka súčasťou stabilizovaného územia funkčného využitia plôch pre viacpodlažnú
zástavbu obytného územia, číslo funkcie 101 s nasledovnou charakteristikou: územia slúžiace
pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné
plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže. V území je
prípustné umiestňovať aj zariadenia obchodu a služieb.
V stabilizovanom území je prípustná aj nová výstavba. Merítkom a limitom pre novú
výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho
územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií alebo pri hodnotení
novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Posudzovanie dostavieb,
prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa uskutočňuje na
základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche. Ak nový návrh nerešpektuje
charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby
neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v
stabilizovanom území umiestniť. Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných
území je uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality
prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia).
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