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Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička ROTUNDA
Stavebník: ORAVA - STAV, s.r.o., Obchodná 62 , 831 02 Bratislava
Miesto stavby: lokalita Železná Studnička ROTUNDA
Parcela č.: 19598, 19603/1, 19715/3; KN C, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 12.03.2018
PD zo dňa: projekt pre SP 10/2015, gen. projektant HLINA s. r. o., zodp. projektant Ing. Ján Hlina

Zámer rieši areál reštaurácie v lokalite Železná Studnička ROTUNDA tvorený dvoma novostavbami poly-
funkčných objektov (objekt Záhradná reštaurácia a objekt Labutí pavilón). Súčasťou areálu budú aj pôvodný objekt
Rotunda s medzníkom, ktoré sú pamiatkovo chránené. Zámer prešiel hodnotiacim procesom EIA, právoplatné záve-
rečné stanovisko je zo dňa 09.01.2018.

Objekt Záhradnej reštaurácie je situovaný na juhovýchodnom nároží areálu na mieste pôvodného kúpeľného
domu. Podpivničený jednopodlažný murovaný objekt so stredovým rizalitom a valbovou strechou má pôdorysné roz-
mery max. 22,5 m a 17,9 m. Zastavaná plocha je podľa projektovej dokumentácie 360,82 m2. Na prízemí bude samot-
ná reštaurácia s kuchyňou a zázemím, v suteréne budú sociálne zariadenia pre návštevníkov i zamestnancov, v podkro-
ví je umiestnená učebňa s toaletami. Všetky úrovne sú prepojené plošinou pre imobilných.

Labutí pavilón je umiestnený v severnej časti pozemku na mieste pôvodného secesného objektu a je navrhnutý
podľa jeho dochovanej dokumentácie. Je nepodpivničený, jednopodlažný objekt na zvýšenom kamennom základe
s centrálnou vežičkou a segmentovými krídlami so sedlovou strechou. Pôdorysné rozmery max. 17,8 m a 37 m, zasta-
vaná plocha podľa projektovej dokumentácie 370,35 m2. V objekte budú situované centrálny foyer, kaviareň a bar,
spoločenská miestnosť, sklady a hygienické zázemie.

Obe stavby budú zásobované pitnou vodou z existujúcej studne, splaškové vody budú odvádzané do žumpy,
ktorú bude spracovaný prevádzkový poriadok (vyvážanie v pravidelných intervaloch). Do žumpy budú cez lapač tukov
odvádzané aj odpadové vody z kuchynskej časti. Dažďové vody zo strechy budú odvádzané do akumulačnej nádrže
dažďovej vody s prepadom do vsakovacích blokov. Dažďová voda môže byť použitá na polievanie zelene. Na varenie
bude privádzaný plyn z podzemného zásobníka.

Dopravne je lokalita napojená na prístupovú komunikáciu Cesta mládeže, kam je momentálne vjazd motoro-
vých vozidiel s výnimkou MHD regulovaný a umožnený iba na základe povolenia. Zamestnanci budú dochádzať
MHD, zásobovanie bude zabezpečované vozidlami do 3,5 t s frekvenciou 1-2 vozidlá/deň, prevažne v ranných hodi-
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nách s platným povolením hl. m. SR Bratislavy. Odvoz odpadu bude zabezpečovať OLO jedenkrát týždenne. Náv-
števníci areálu budú využívať MHD, cyklotrasu, pešie choníky s možnosťou využiť záchytné parkovisko v spodnej
časti Hornomlynskej doliny. Investor zvýši kapacitu cyklostojanov z 50 na 150 bicyklov. Ich rozmiestnenie je vyzna-
čené v situácii.

Dotknuté územie je situované v CHKO Malé Karpaty s druhým stupňom ochrany, bude preto označené infor-
mačnou tabuľou (v kompetencii OÚ Bratislava). V areáli budú umiestnené tiež dve tabule s cieľom osvety so zamera-
ním na ochranu Územia európskeho významu Vydrica. Predmetom ochrany tohto územia prítomné živočíšne druhy
európskeho významu (rak riavový, kováčik fialový, mlynárik východný a mora Schmidtova). Na elimináciu svetelné-
ho smogu použije investor špeciálne kryty svietidiel na zabránenie rozptylu svetla smerom nahor. V nočnom čase bude
osvetlenie minimalizované, s nočnou prevádzkou sa nepočíta.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava-
Nové Mesto a na základe súladu navrhovaného zámeru 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 požaduje
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 je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpa-

doch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
·  v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov, je nutné v rámci konania na

stavebnom úrade predložiť vyjadrenie príslušného dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy –
Okresného úradu Bratislava a BVS, a.s.;

· v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. 2/2013, kto-
rou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia a súčasne vzhľadom na opatrenia mestskej časti
na zabezpečenie kvality ovzdušia je počas výstavby nutné zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri
výjazdoch vozidiel zo stavby, zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných prie-
stranstiev priľahlých k stavbe;

· z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe je potrebné neprekračovať najvyššie prípustné hladiny akustic-
kého hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

z hľadiska technickej infraštruktúry:
· zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov z hľadiska majetko-právnych vzťahov;

z hľadiska majetkoprávnych vzťahov:
· dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, záväzné sta-
noviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

S pozdravom

Prílohy
1x situácia, M 1:500

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


