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O Z N Á M E N I E 
 
  
 Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,  že Okresný úrad Bratislava, 
Odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a  vybraných zložiek životného 
prostredia k zámeru na  činnosť 
 

„Parkovisko SZU Kramáre“ k.ú. Vinohrady, 
          

ktorej  navrhovateľom  je  ProPark GROUP a.s., Krížna 47, 811 07 Bratislava v zastúpení 
spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9/A,  841 04 Bratislava, v rámci  konania  v  zmysle 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní  vplyvov na  životné prostredie a o zmene a doplnení  
niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej len zákon), po ukončení zisťovacieho 
konania vydal   rozhodnutie  č. OU-BA-OSZP3-2017/028558/LAZ/III-EIA-r zo dňa 28.03.2017, 
podľa ktorého sa navrhovaná činnosť nebude  posudzovať  podľa uvedeného zákona.  
  
 Cieľom navrhovanej činnosti je výstavba parkovacieho domu na parcele č. 5436/4 k.ú. 
Vinohrady  na ploche existujúceho dolného parkoviska areálu Slovenskej zdravotníckej univerzity 
(SZU). Parkovací dom je navrhnutý ako exteriérový dvojpodlažný objekt obdĺžnikového pôdorysu 
s rozmermi 63,30m x 16,10m. Navrhovaný parkovací dom využíva svahovitý terén tak, že 
vjazd/výjazd do 1.NP stavby je riešený z dolnej úrovne terénu a vjazd/výjazd do 2.NP je riešený 
z vyššej úrovne svahu. Realizáciou parkovacieho domu vznikne 91  nových parkovacích miest (1.NP - 
46, 2.NP - 45), ktoré budú slúžiť na verejné účely. 
 
 Okresný úrad Bratislava - Odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť 
z hľadiska jej povahy a  rozsahu, miesta vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné 
prostredie, vrátane zdravia obyvateľstva, úrovne spracovania zámeru a  súčasného stavu životného 
prostredia v  dotknutom území. Vychádzal tiež zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti, 
v  ktorých boli uvedené rozsiahle pripomienky a požiadavky.  Väčšinu pripomienok je možné vyriešiť 
v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie a pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov. 
Príslušný orgán považuje oba varianty za realizovateľné, z hľadiska miery ozelenenia odporúča za 
vhodnejší 2. variant. 
 
 Na základe uvedeného príslušný orgán vo vydanom rozhodnutí žiada v procese konania 
o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov zohľadniť požiadavky, ktoré formuloval 
do 8 bodov. 
 
 Do dokumentácie, ako aj do rozhodnutia Okresného úradu Bratislava možno nahliadnuť na 
Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, Junácka č.1, Bratislava, oddelenie životného prostredia 
a územného plánovania (V. poschodie č. dv. 518) a na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, 
Primaciálne nám.č.1, Bratislava, v priestoroch služieb občanom. Všetky informácie o navrhovanej 
činnosti sú prístupné na internetovej adrese:  

 http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/parkovisko-szu-kramare /EIA/SEA -  
 



 Proti uvedenému rozhodnutiu môžu účastníci konania a verejnosť v súlade s § 24 ods. 4 zákona 
podať odvolanie  podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a  vybraných zložiek životného 
prostredia, Tomášikova 46,  832 05  Bratislava 3.  
 
 Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4  zákona  za  deň  doručenia  rozhodnutia  sa 
považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle (http://www.minv.sk/?uradna-
tabula-14)  a  zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu. 
 
 Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, 
ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       Ing.  arch. Marta Závodná 
            vedúca oddelenia ŽPaÚP   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 21.04.2017 
 
Co :  starosta, odd.ÚKaSP, Ing. Kamhiyehová,  ŽPaÚP a/a 
Vybavuje : Ing.arch. Závodná, tel.č. 02/49253 607 

 
 
 


