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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby : Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava
Stavebník :              Račianska 69, s.r.o., Gorkého 10/129, Bratislava
Zastúpený : Senginer SK s.r.o., Jiráskova 2, Bratislava,
Miesto stavby : Račianska, Pionierska, Bratislava
Parcela  : register „C“ KN parc.č. 12082/1, 12082/6, 12082/7, 12082/8, k.ú. Nové Mesto;
Žiadosť zo dňa : 19. 12. 2016, doručená 21. 12. 2016, doplnená 08. 06. 2017,  25. 08. 2017
                                  a 09. 11. 2017
PD zo dňa :  12/2016, upravená 05/2017 a 06/2017 – Revízia 01

             Zámer rieši výstavbu polyfunkčného objektu vrátane napojenia na verejné inžinierske siete
a to vodovod, kanalizáciu, elektrinu a plyn. Na riešených pozemkoch sa v súčasnosti nachádza objekt
predajne a servisu osobných automobilov. Existujúci objekt autoservisu je dvojpodlažný, zastrešený
oblúkovými strechami s celkovou výškou cca 10m. Navrhovaný nový polyfunkčný objekt pozostáva
z dvojpodlažnej podzemnej garáže, z ktorej vystupujú 3 dilatačne oddelené bloky označené ako „A“,
„B“ a „C“, pričom všetky tri bloky majú spoločnú nadzemnú 2-podlažnú podnož určenú na občiansku
vybavenosť. Nad garážou je navrhnutá pochôdzna strecha so zeleňou a parkovou úpravou. Celkovo
blok „A“ má 5 NP a bloky „B“ a „C“ majú 7 NP, pričom posledné 7.NP je ustúpené. V objektoch „B“
a „C“, ktoré sú umiestnené v nároží ulíc Račianska a Pionierska sú navrhnuté od 3.NP až po 7.NP
byty, objekt „A“ umiestnený vo vnútrobloku má v 3.NP až 5.NP  navrhnuté byty. Celkovo je
v polyfunkčnom komplexe navrhnutých 53 bytových jednotiek v skladbe 13-jednoizbových, 22-
dvojizbových, 15-trojizbových a 3-štvorizbové byty. V obidvoch podzemných podlažiach okrem
parkovacích miest je navrhnutá aj domová vybavenosť a technická vybavenosť. Vykurovanie
polyfunkčného  objektu budú zabezpečovať 2 plynové kondenzačné kotly, ktoré budú umiestnené
v plynovej kotolni v bloku „C“ na 2.PP. Celkový počet navrhovaných parkovacích státí je 94 z toho
v podzemných garážach je riešených 90 státí a 4 státia sú navrhnuté na prvom nadzemnom podlaží.
Vjazd do garáží je riešený rampou ústiacou do Blatnickej ulice. Dopravné pripojenie objektu na
nadradenú komunikačnú sieť je z komunikácie Račianska a Pionierska. Súčasťou stavby je aj úprava
križovatky prof. Čabelku.

             Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto a na základe súladu navrhovaného zámeru s Územným plánom
hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 v znení zmien
a doplnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto a  nadväzne na vydané súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. MAGS OUIC 60982/16-423195 zo dňa 29.06.2017, požaduje dodržanie nasledujúcich
podmienok :

   Jiráskova 2
851 01  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka                  Vybavuje/(/@ Bratislava
 - /   19. 12. 2016 5995/875/2018/ZP/NAGV Ing. Valéria Náglová /0249253372/

valeria.naglova@banm.sk
22. 05. 2018
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- z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia :
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona

č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
            O zriadení / úprave / odstránení  vjazdu z miestnej komunikácie 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 prípade Pionierskej ulice hlavné mesto SR Bratislava, v prípade Blatnickej ulice mestská časť
Bratislava – Nové Mesto a v prípade Račianskej ulice Okresný úrad Bratislava.
            Dodržať STN 73 6056 a STN 73 6102 – rozhľadové pomery. Dokumentácia nepreukazuje
zabezpečenie dostatočných rozhľadových pomerov a  ani nestanovuje podmienky pre ich
zabezpečenie. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto žiada vyriešiť danú problematiku najneskôr do
vydania územného rozhodnutia – preukázaním či stanovením podmienok pre zabezpečenie
dostatočných rozhľadových pomerov (v zmysle STN 73 6102) na vznikajúcich či upravovaných
križovatkách, na výjazde z hromadnej garáže (podľa čl. 19  STN 73 6058 – výjazd z garáže musí byť
od priľahlého okraja jazdného pásu vo vzdialenosti najmenej 2/3 dĺžky najväčšieho projektom
predpokladaného vozidla – pri 4,5m dlhom vozidle je to 4,5m + rozhľad podľa STN 73 6102).
            Investor je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd zo svojho
pozemku a spevnených plôch na verejnú komunikáciu.
            Komunikácie na pozemku stavby zostanú účelovými v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
v platnom znení. Zároveň žiadame stavebníka, aby do vydania územného rozhodnutia deklaroval, či
navrhované komunikácie po vybudovaní zostanú v jeho správe (zostanú účelovými komunikáciami
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení alebo bude navrhovať ich zaradenie do siete
miestnych komunikácií  (o takomto zaradení rozhoduje hlavné mesto SR Bratislava).
            Žiadame, aby príslušný počet parkovacích miest z novonavrhovaných parkovacích miest  min.
pre návštevy bytov, obchodu a administratívy bol verejne prístupný bez obmedzení, t.j. bez použitia
iných (v súčasnosti existujúcich) plôch, ktoré sa používajú na parkovanie.

-  z hľadiska technickej infraštruktúry :
Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v mieste navrhovanej stavby. Dodržať požiadavky

správcov dotknutých inžinierskych sietí.

-  z hľadiska ochrany životného prostredia :
 Nakladanie s odpadmi z búracích prác a z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č.

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade, že stavebný odpad je potrebné dočasne umiestňovať na stavenisku, je nutné zabezpečiť,
aby bol umiestňovaný výhradne v prekrytom kontajneri a mimo zelene. Nepretržite zabezpečovať
prekrytie kontajnerov s odpadmi, vrátane výkopovej zeminy, na stavbe a pri ich preprave.
           V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu
na úseku odpadového hospodárstva.
            Nakladanie s komunálnymi odpadmi z prevádzky je nutné riešiť na pozemku investora
v zmysle platných predpisov hlavného mesta SR Bratislavy.
            Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby, zabezpečiť
pravidelné čistenie a  kropenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe.
Vykonať opakované kropenie staveniska, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe,
vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou
o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne.
            V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu
na úseku ochrany prírody a krajiny – Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné
prostredie.
V prípade, že by malo dôjsť k akémukoľvek zabratiu zelene vrátane výrubu platí:
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             Pred zahájením búracích a stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrenie stromovej vegetácie
tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010 Ošetrenie, udržiavanie
a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).
             Pri búracích a stavebných prácach  aj pri umiestňovaní akýchkoľvek zariadení staveniska
rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu
ochranu pred mechanickým poškodením.
             V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s maximálnym ohľadom
na kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť
vedený bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako
3 cm(korene môžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahladiť a ošetriť).
             V prípade, že akékoľvek výkopové práce resp. umiestnenie staveniska resp. jeho časti vrátane
kontajnera na odpad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je  vo vlastníctve resp. v správe
mestskej časti je nutné požiadať o povolenie zvláštneho užívania verejných plôch – zelene a ostatných
plôch mimo komunikácií a chodníkov na oddelení životného prostredia a územného plánovania.
Súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifikované pozemky, ktorých sa zvláštne užívanie bude týkať.
             V prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu
komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.
             Pokiaľ bude  rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín je možné
realizovať až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny MČ BNM a po vyznačení
drevín vybraným predpísaným spôsobom.
             V prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi riešenie príslušnému orgánu
štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Rovnako sa bude postupovať v prípade, že po ukončené prác
dreviny a krovité porasty začnú vysychať, resp. vyschnú úplne a to do troch rokov po ukončení prác.
             V zmysle zákona č.543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov na výrub dreviny sa vyžaduje
súhlas  orgánu  ochrany   prírody   MÚ BNM,  v  ktorom  orgán   ochrany  prírody   uloží   žiadateľovi
povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste a to na
náklady žiadateľa. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú
náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Rozhodnutie o súhlase musí byť právoplatné ešte
pred vydaním územného rozhodnutia.
              V zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je nutné požiadať
príslušný orgán ochrany ovzdušia o súhlas s umiestnením všetkých zdrojov  znečisťovania ovzdušia.
              Odporúčame preveriť a prehodnotiť možnosť pripojenia na teplovod, ktorý vedie v blízkosti
navrhovaného objektu.
              Výduch znečisťujúcich látok z podzemnej garáže umiestniť do takej výšky, aby bol
zabezpečený dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok.
              V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je nutné v rámci konania na stavebnom úrade
predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy – Okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o životné prostredie.
              Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe a  v rámci prevádzky dodržať najvyššie prípustné
hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z. .

-  z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov :
               Ku konaniu na stavebnom úrade predložiť súhlas vlastníka dotknutých pozemkov.
               Dodržať opodstatnené požiadavka vlastníkov resp. správcov susediacich a dotknutých
nehnuteľností a zariadení.

               Na základe dohody s mestskou časťou a miestnymi obyvateľmi vlastník na vlastné
náklady mimo tzv. poplatku za rozvoj :
 - vybuduje detské ihrisko so zeleňou na streche prvého, resp. druhého podlažia;
- parkovanie bude riešiť výlučne na svojom pozemku (nie ako dnes, keď zaberá množstvo okolitých
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miest) a zaplatí projekt rezidenčného parkovania pre miestnych obyvateľov, vyznačí čiary a osadí
značky tak, aby mohli parkovať výlučne miestni obyvatelia ( podobne je to v Starom Meste  a v 2
lokalitách v Karlovej Vsi);

 - zrekonštruuje zábradlia a schody zo Sibírskej na Thurzovu ulicu podľa požiadaviek našej mestskej
časti a miestnych obyvateľov; zaplatí projekt miestnych obyvateľov – námestíčko pred schodami;

 - vybuduje na vlastné náklady súčasným obyvateľom prekryté, uzamykateľné kontajnerové stojisko;

- kontajnerové stojisko pre svojich obyvateľov bude riešiť na vlastnom pozemku;

- na Pionierskej ulici vytvorí alej stromov; jestvujúcich stromov na Thurzovej ulici sa nedotkne
a počas výstavby ich bude chrániť;

- na Pionierskej ulici od Thurzovej po Račiansku zrekonštruuje chodník, urobí ho bezbariérový
a vybuduje bezpečnú a logicky vedenú cyklotrasu;

-  na prvom podlaží vybuduje miestnu občiansku vybavenosť, pričom:
     a.) ponúkne pošte priestory za symbolický nájom ako náhradu za poštu na Jarošovej ulici,
     b.) ponúkne priestory na zriadenie PNSky, aby mohol byť zrušený nevzhľadný stánok na
Račianskej ulici;

- zásobovanie bude riešiť z Blatnickej, nie z Thurzovej ulice tak, aby nerušilo (automobily vojdú do
objektu a za bránou vyložia tovar tak, ako v Centráli);

- rozšíri vstup na Thurzovu ulicu (z Pionierskej), ak to bude možné;

- vybuduje odbočovací pruh na Račianskej ulici (rozšírenie Račianskej) s optimálnym riešením
prechodu chodcov;

- zaplatí projektovú dokumentáciu za projekt nového detského ihriska na Thurzovej ulici (na mieste
súčasného); detské ihrisko vybuduje mestská časť z peňazí, ktoré od investora dostane v rámci tzv.
poplatku za rozvoj;

- zaplatí projektovú dokumentáciu a komplexnú revitalizáciu detského ihriska na Piešťanskej ulici.

             Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza
stanoviská, záväzné stanoviská, vyjadrenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.
             Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
1 x Situácia

Na vedomie
Odd. územného konania a stavebného poriadku MÚ BNM

Mgr. Rudolf  Kusý

 starosta mestskej časti  Bratislava – Nové Mesto


