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Vec: Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky rok 2009  
        - doplnenie stanoviska k prerokovávanej zme ne v bloku č. 18/7  
 

 
Hlavné mesto SR Bratislava ako  obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny 

Dunajská, zmeny a doplnky 2009 požiadalo listom zo dňa 17. 03. 2010 mestskú časť Bratislava – Staré 
Mesto o doplnenie jej stanoviska v súvislosti s pripomienkou ktorá bola v stanovenej lehote vznesená 
k prerokovávanej zmene v mestskom bloku č. 18/7 od vlastníka nehnuteľností v tomto bloku – spoločnosti 
Bezručova Invest, s. r. o. So zreteľom na závažnosť pripomienky uplatnenej spoločnosťou bola mestská 
časť požiadaná o zaslanie stanoviska k predloženej pripomienke. 

   
Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky rok 2009 , ku ktorému sa mestská časť vyjadrila 

stanoviskom uvažoval v mestskom bloku č. 18/7 so zmenou pôvodnej funkcie: administratíva + nemoc-
nica na:  

- 4* hotel (Bezručova 5), bytová funkcia, občianska vybavenosť, zdravotnícke zariadenia (Bezručo-
va 3) 

- s výškovým regulatívom: Bezručova 5: na 5-9 NP (výška rímsy - zachovaný jestvujúci stav) 
a výškový limit Bezručova 3: na 6-7 NP (výška hlavnej rímsy 25, 20 m) 

- a zároveň sa dopĺňa podzemná parkovacia garáž  s kapacitou 290 parkovacích miest umiestne-
ných na 1. PP – 4. PP objektov Bezručova 3 a 5, vplyvom prestavby a rekonštrukcie objektu býva-
lej nemocnice na polyfunkčný objekt; 

 
Pripomienka, resp. požiadavka spolo čnosti Bezru čova Invest s. r. o. z prerokovania uvažuje:   

s garážami pod objektom Bezru čova 3 v po čte 50 miest  na 1. PP a 2. PP a pod Lomonosovovou 
ulicou v podzemnej garáži na 1. PP – 4. PP, s celkovou kapacitou 240 parkovacích miest s novým  
vjazdom a výjazdom do garáží na Lomonosovovej ulici  (od nárožia ulíc Gajova – Lomonosovova). 
Spolu je navrhnutých 290 parkovacích miest pod úrov ňou terénu  a 30 miest na teréne na uliciach 
Lomonosovova, Dobrovičova a Bezručova.  

 
Záver:  

 
Na podklade vyhodnotenia predloženej požiadavky nemáme námietky k navrhovanej úprave 

regulácie v Územnom pláne zóny Dunajská, zmeny a doplnky, rok 2009 v bloku č. 18/7, ktorá sa týka 
vybudovania podzemnej garáže pod Lomonosovou ulicou nakoľko zachováva pôvodne uvažovaný celkový 
počet parkovacích miest (290 miest). Nesúhlasíme však s ďalším vjazdom a výjazdom do garáží 
nevhodne lokalizovaným na nároží Lomonosovovej ulice, ktorý by nielen limitoval jej priepustnosť, ale 
degradoval z urbanistického hľadiska aj priestorové pomery v území.  

 
S pozdravom 

  
                                                                                  Ing. arch. Andrej Pe trek 
                                                                                  starosta mestskej časti 
 
Co: TU: oddelenie ÚPN 


