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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Bar a iventový priestor Nová Cvernovka
Stavebník: Nadácia Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava
Miesto stavby: Račianska 78
Parcela č.: 13419/1; KN C, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 13.12.2018
PD zo dňa: pre stavebné povolenie 11/2018 (Ing. arch. Lényi, Ing. arch. Hariš), dňa 14.01.2019 doložená si-

tuácia s vyznačenými parkovacími miestami

Predmetom projektu pre stavebné povolenie sú stavebné úpravy časti stavby Kultúrneho a spoločenského centra
Nová Cvernovka na Račianskej ulici, ktoré vzniklo adaptáciou bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej. V časti
objektu na prvom nadzemnom podlaží v trakte kolmom na Račiansku ulicu sa pôvodné priestory prebudujú na bar,
bistro a iventový priestor.

Búracie práce budú predstavovať odstránenie dvoch priečok a vybúranie parapetov niekoľkých okien. Dobudo-
vaním priečok sa vytvorí dispozícia zahrňujúca prevádzku baru, bistra a priestor pre kultúrne podujatia so skladmi
a zázemím. Priestory budú prepojené do exteriéru dvomi novovybudovanými schodiskami. V prvom podzemnom po-
dlaží sa vybuduje technická miestnosť, v ktorej bude umiestnená vzduchotechnická jednotka, druhá jednotka bude
umiestnená pod vonkajším schodiskom. V rekonštruovaných priestoroch sa zrealizujú nové rozvody vody, kanalizácie
a elektroinštalácie, všetky rozvody budú napojené na vnútorné rozvody budovy.

Vstup a vjazd na pozemok je z priľahlej Račianskej ulice. Pre statickú dopravu je potenciálne možné vybudovať
v areáli 152 parkovacích miest (podľa doloženej situácie). Výpočet v projekte - časť doprava bral do úvahy ich redu-
kovaný počet (135 PM) a preukázal, že plánovaným funkciám a aktivitám plne postačujú (s rezervou 17 PM).

Predpokladom však je, že vďaka výhodnej polohe areálu pri mestskej dopravnej tepne (Račianska ul.)
s mestskou hromadnou dopravou (ťažiskovo električky) a blízkej zastávke integrovanej dopravy (žel. st. Bratislava -
Vinohrady) bude možné plánovaný počet parkovacích stojísk v areáli zredukovať v prospech zelene alebo športovo -
rekreačných aktivít.



(/fax
02 / 49 253 512
02 / 45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: podatelna@banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00

- 2 -
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 odpadoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

z hľadiska dopravného riešenia:
pre potrebu prevádzky zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest v zmysle STN 73 6110/Z2,
vzhľadom na novú funkčnú náplň pri propagácii podujatí pre širokú verejnosť odporúčať návštevníkom namies-

to individuálnej automobilovej využitie alternatívnych druhov dopravy– dobre dostupnú MHD, resp. cyklistickú alebo
pešiu dopravu;

z hľadiska technickej infraštruktúry:
zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov;

Z hľadiska majetkovoprávnych 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
1x situácia s vyznačením riešenia statickej dopravy

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


