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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Modernizácia nákupného centra POLUS CITY CENTER, fáza B
Stavebník: POLUS, a.s., Vajnorská 100, 831 04 Bratislava
Miesto stavby: Vajnorská 100
Parcela č.: 15123/138, 15123/139, 15123/227, 15123/163; KN C, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 04.02.2019
PD zo dňa: PD pre stavebné povolenie (VYCHODIL architects, s.r.o.)

Predkladaná projektová dokumentácia s označením Fáza B rieši modernizáciu časti nákupného centra Polus Ci-
ty Center na Vajnorskej ulici 100 v Bratislave. Fáza B je časťou plánovanej celkovej modernizácie obchodných prie-
storov nákupného centra. Zámerom investora je zatraktívniť známe nákupno-zábavné centrum pre návštevníkov i ná-
jomcov, aby spĺňalo vysoké nároky, ktoré sú v súčasnosti kladené na komplexy tohto charakteru.

Predmetom návrhu Fázy B je modernizácia existujúcich obchodných a verejných priestorov nachádzajúcich sa
v južnej časti nákupného centra na 1. nadzemnom podlaží. V prevažnej miere ide o nevyužívané priestory bývalého
hypermarketu Carrefour (predajňa a zázemie), časť zásobovacieho dvora. existujúce nájomné obchodné prevádzky a
časť nákupnej pasáže. Stavebná činnosť bude prebiehať na prvom podzemnom a na prvom i druhom nadzemnom po-
dlaží. Prístup na stavenisko bude z Junáckej ulice cez existujúcu rampu zásobovacieho dvora.

Modernizáciou časti nákupného centra -Fáza B - vzniknú dve veľké nájomné jednotky (predajňa potravín a pre-
dajňa elektro), šesť malých nájomných jednotiek, časť novej nákupnej pasáže, nové spoločné komunikácie, skladové
a technické priestory.

Projektová dokumentácia rieši búracie práce a navrhované práce, ktorými sa zasiahne do existujúcich nosných
konštrukcií, zmení sa dispozičné riešenie, zmení sa funkčné využitie priestorov a zmenia sa fasády objektu. Navrhova-
né technické riešenie Fázy B sa dotkne jestvujúcich rozvodov TZB pôvodnej budovy. Rozsah búracích prác je zdoku-
mentovaný v súvisiacich projektových častiach. Pred zahájením výstavby nie je potrebné vykonať uvoľnenie pozem-
kov alebo objektov, rozsiahle demolácie ani likvidáciu porastov. Stavebné zásahy na východnej a juhovýchodnej fa-
sáde a v zásobovacom dvore sú minimalizované na čo najmenšiu mieru, aby sa nenarušil pôvodný vzhľad
objektu. Pre zásobovanie veľkých nájomných jednotiek tovarom je navrhnutá nová zásobovacia rampa vo dvore. Zá-
sobovanie malých nájomných jednotiek bude prebiehať cez nákupnú pasáž vo vyhradených hodinách.

Bilancia statickej dopravy je vyhovujúca, celkový počet parkovacích miest pre nákupné centrum Polus City
Center postačí aj po ukončení modernizácie celého objektu.
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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:
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 PM v zmysle STN 73 6110/Z2, pričom je potrebné vyčleniť
stojiská pre zdravotne znevýhodnených občanov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

z hľadiska technickej infraštruktúry:
dodržať požiadavky správcov inžinierskych sietí

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.

Prílohy
1x kópia katastrálnej mapy, M 1:1000
1x situácia, M 1:500

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


