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Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
OP-2016/00928 /

28.11.2016
6811/15/2017/ZP/AUGZ Ing. arch. Zdenka Augustiničová

/ 0249253473 / zdenka.augustinicova@banm.sk
28.02.2017

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: RAJ centrum
Stavebník: Bohdal s.r.o., Novosvetská 42, 811 04 Bratislava
Miesto stavby: Limbová 1
Parcela č.: 5435/109; 5440/81, KN C, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 28.11.2016
PD zo dňa: 11/2016 – Dokumentácia pre územné konanie (autor Ing. arch. Marek Németh, SYNERGIES

architects, s.r.o., Edisonova 32, 821 04 Bratislava)

Zámer rieši prístavbu, prestavbu a nadstavbu existujúcej administratívnej budovy so zastavanou plochou
udávanou v projektovej dokumentácii 475,92 m2. Existujúci objekt má 1 podzemné podlažie (P.P.), 3 nadzemné
podlažia (N.P.) a 4. ustúpené podlažie. Prestrešený je plochými strechami.

Prestavba objektu spočíva v stavebných a dispozičných zmenách na jednotlivých podlažiach, úprave obvodových
konštrukcií a prestavbe komunikačných konštrukcií. V rámci stavebných prác bude pôvodné 4. ustúpené podlažie
pristavené na plnohodnotné N. P. a vybudované 5. ustupujúce podlažie s novou strešnou konštrukciou plochej strechy
s centrálnym svetlíkom.. V 1. P.P. bude vybudovaný priestor pre technológiu kryté parkovisko a zrekonštruujú sa
existujúce parkoviská na pozemku stavebníka.

Po ukončení stavebných prác bude mať objekt 1. P.P. a 5. N.P. Prestrešený bude plochou strechou s centrálnym
ihlanovým svetlíkom. Najväčšie pôdorysné rozmery 1. N. P. objektu budú 24,588 m x 18,492 m a zastavaná plocha
objektu sa zvýši na 524,03 m2.

V objekte bude umiestnených viacero funkcií. Pôvodná funkcia administratívy sa zmení na služby pre verejnosť;
budú tu situované priestory wellness centra, relaxačného centra, , reštaurácia, ubytovacie jednotky pre návštevníkov
centra (4. N. P.), priestory pre krátkodobú starostlivosť detí a kancelárie.

Vstup a vjazd na pozemok sú z priľahlej komunikácie Limbová. Parkovanie bude zabezpečené v 1. P.P. objektu
so 14 parkovacími miestami a na pozemku stavebníka na spevnenej ploche s 11 parkovacími miestami. Celkovo bude
25 parkovacích miest.
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Objekt bude napojený na verejné inžinierske siete bude cez novovybudované prípojky. Dažďové vody budú
odvádzané do existujúcej dažďovej kanalizácie a do zbernej požiarnej nádrže. Vykurovanie objektu bude zabezpečené
tepelnými čerpadlami, ktoré budú zároveň aj zdrojom chladu pre chladenie objektu. Ako záložný zdroj tepla je
navrhnutý plynový kondenzačný kotol..

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu stavby  v  danej  lokalite  s Územným plánom
hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom,
v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto, žiada dodržanie nasledujúcich podmienok:

Z hľadiska ochrany životného prostredia:
Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich

maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.
Nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky objektu je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch v znení neskorších predpisov..
V prípade umiestnenia plynového kotla alebo iného zdroja znečisťovania ovzdušia v objekte je nutné požiadať

v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov príslušný orgán ochrany ovzdušia o súhlas
s umiestnením zdroja znečisťovania ovzdušia.

Z hľadiska dopravného vybavenia:
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v znení

neskorších predpisov.
O zriadení, úprave alebo odstránení vjazdu z miestnej komunikácie II. triedy Limbová na susednú nehnuteľnosť

musí rozhodnúť podľa ustanovenia §-u 3b (ods. 1,3 a 4) zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení (alebo sa vyjadrí
v záväznom stanovisku pre potreby územného konania) príslušný cestný správny orgán – v tomto prípade Hlavné
mesto SR Bratislava.

Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery alebo stanoviť podmienky pre ich zabezpečenie v zmysle STN
73 6102, STN 73 6058 a STN 73 6056. Danú problematiku vyriešiť najneskôr do vydania územného rozhodnutia.

Zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku v zmysle STN 73 6110 / Z2. Rozmery parkovacích stojísk navrhnúť
v zmysle STN 73 6056. Podľa projektovej dokumentácie je požadovaných 26 parkovacích miest, umiestnených je však
len 25 parkovacích miest.

Komunikácie na pozemku stavebníka zostanú účelovými v zmysle zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších
predpisov.

Úpravy chodníka pozdĺž Limbovej nutné prejednať a následne po realizácii úprav odovzdať Hlavnému mestu SR
Bratislava.

Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených
plôch na verejnú komunikáciu.

Z  hľadiska technickej infraštruktúry:
Zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov.

Z hľadiska majetkoprávnych vzťahov:
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.
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Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, záväzné
stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

S pozdravom

Prílohy
1 x Informatívna kópia z mapy
1 x Situácia stavby

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


