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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: SPORT HOUSE PASIENKY - polyfunkčný objekt
Stavebník: BEMAK real s. r. o., Niva 59, 916 21 Čachtice
Miesto stavby: Trnavská cesta
Parcela č.: 15140/7, 15140/14, 15140/74; KN C, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 16.01.2019
PD zo dňa: pre územné rozhodnutie 07/2018 (ATRIOS architects, s.r.o., Ing. arch. Oskar Mészár)

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je umiestnenie samostatne stojacieho polyfunkčného objektu
športového centra v blízkosti športovej haly HANT Aréna. Objekt bude ponúkať priestory pre rôzne možnosti
pohybových aktivít, napr. bowling, bojové či silové tréningy, futbalové či golfové trenažéry, multifunkčné špor-
tové priestory ako aj priestory pre masáže a sauny s doplňujúcimi funkciami ako prenajímateľný obchodný priestor,
detský kútik, či fitnes bar. Na poslednom ustúpenom podlaží bude umiestnený o. i. služobný byt.

Areál bude dopravne napojený na Trnavskú cestu cez existujúce komunikácie pozdĺž pozemkov investora
s vjazdom/výjazdom na severnej strane. Riešenie statickej dopravy počíta s 50 parkovacími miestami (PM), z toho 14
na povrchu na severnej strane objektu, 36 PM bude v podzemnej garáži.

Objekt je koncipovaný ako klasický železobetónový skelet s pevným železobetónovým jadrom, v ktorom budú
umiestnené schodisko s výťahmi ako aj hygienické zariadenia. Pôdorysné rozmery objektu sú 25,5 x 40 m. Objekt
má 4 nadzemné a jedno podzemné podlažie určené na parkovanie a technické priestory. Štvrté nadzemné po-
dlažie je riešené ako ustúpené s plochou strechou a pochôdznymi terasami.

Celková plocha pozemkov investora je podľa projektovej dokumentácie 2692 m2, zastavaná plocha nadzemnou
časťou objektu je 1033 m2, komunikácie a PM zaberajú 717 m2, zeleň 289 m2 a spevnené plochy 653 m2.

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::
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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 PM v zmysle STN 73 6110/Z2, pričom je potrebné vyčleniť

pre zamestnancov 4 stojiská pre dlhodobé parkovanie ako aj stojiská pre zdravotne znevýhodnených občanov v zmysle
Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

pri realizácii PM na teréne vo viacerých radoch realizovať výsadbu vysokej zelene v počte minimálne 1 strom
na 4 PM v priestore medzi protiľahlými stojiskami

vzhľadom na skutočnosť, že ide o zariadenie športu (naviac priamo na jednej z plánovaných hlavných cyklotrás
Trnavská cesta - Rožnavská), v súlade s STN 73 6110/Z1 vybudovať chránené parkovacie miesta pre bicykle

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.

V súlade s Akčným plánom adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR
Bratislavy odporúčame pri návrhu aplikovať v čo najširšej miere vodozádržné opatrenia (spevnené plochy riešiť ako
priepustné, aplikovať zelené strechy, dažďové záhrady, vsakovanie dažďovej vody na pozemku namiesto jej odvádza-
nia do kanalizácie) a opatrenia na zmiernenie efektu tepelných ostrovov (podľa možnosti zachovanie vysokej zelene
a jej nová výsadba). Zároveň vzhľadom na sprísňujúce sa požiadavky na tepelnú ochranu budov odporúčame prehod-
notiť celosklenenú fasádu kvôli vysokým nárokom na energiu na vykurovanie, ale najmä na chladenie.

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


