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 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
 Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

DEV-ING SK, s.r.o.

Rovná 50
900 31  Stupava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
05.02.2018 26642/487/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
09.07.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: NIDO 2   Projekt občianskej vybavenosti - apartmánové bývanie, komerčné
priestory pre obchod, kancelárie, služby; Trnavská cesta, Bratislava

Stavebník: Pri Kuchajde 2, s.r.o., Panenská 6, 811 03  Bratislava
Miesto stavby: križovatka ulíc Trnavská cesta a Tomášikova
Parcela č.: 15132/53, 15132/59, 15132/87, 15132/88, 15132/92, 15132/93, 15132/94, 15132/99,

15132/101, 15132/104; KN C, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 05.02.2018
PD zo dňa: 26.10.2017 dokumentácia pre územné rozhodnutie (Grido Architekti, s.r.o.,

Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava, zodp. projektant: Ing. arch. Peter Sticzay - Gromski

Zámer NIDO 2 je súčasťou širšieho celku, pre ktorý bol spracovaný návrh urbanizácie územia, t. j. vyšší inves-
tičný zámer (VIZ) „Pri Kuchajde“ (ARDPRO, s.r.o., 6/2016). Jeho cieľom bolo preukázať možnú urbanizáciu pred-
metného rozvojového územia s celkovou plochou 25 575 m2 (kód funkcie 201, kód regulácie F) v zmysle platnej
územnoplánovacej dokumentácie a určiť základné okrajové podmienky pre možnú výstavbu v samostatných častiach
i etapách výstavby. Uvedený VIZ počítal v riešenom území so štyrmi zónami a postupne realizovateľnými etapami
výstavby. V dokumentácii predloženej k 1. etape výstavby bolo deklarované, že táto etapa bude venovaná výlučne
funkcii bývania a ďalšie etapy funkciám občianskej vybavenosti (t. j. administratíve, obchodu a službám, zariadeniam
verejného stravovania a pod.). Prvá etapa NIDO 1 (v realizácii) vyčerpala možnú kapacitu pre funkciu bývania (t. j.
30 % z celkových nadzemných podlažných plôch) v rámci celej funkčnej plochy, ktorej súčasťou je aj predložený
zámer NIDO 2.

Investičný zámer NIDO 2 situovaný pri križovatke ulíc Trnavská cesta - Tomášikova má riešené územie ohra-
ničené na severe zámerom NIDO 1 (bytové domy), na západe obchodným domom Kaufland, ulicou Tomášikova na
východe a Trnavskou cestou na juhu. Jeho predmetom je vybudovanie polyfunkčného komplexu, ktorý rieši apartmá-
nové bývanie a komerčné priestory pre obchod, kancelárie a služby.

Lokalita bude dopravne napojená na Trnavskú cestu a Tomášikovu ulicu pravo-pravými pripojeniami, ktoré
boli súčasťou projektu „Pri Kuchajde - infraštruktúra“ vrátane vnútroareálovej účelovej komunikácie. Súčasťou navr-
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hovaných opatrení je aj predĺženie ľavého odbočovacieho pruhu na Trnavskej ceste v smere od centra na Tomášikovu
ulicu, ktorá je obsahom samostatnej stavby „Pri Kuchajde - Trnavská cesta - predĺženie dopravného pruhu“.

Nákladná doprava obsluhúca areál (zásobovacie, požiarne a sanitné vozidlá, odvoz odpadu) bude mať prístup
z verejnej areálovej komunikácie na spevnenú plochu vo vnútrobloku s parametrami pre manévrovanie vozidiel sku-
piny N2. Súbežne s ulicami Trnavská cesta a Tomášikova budú rekonštruované chodníky pre peších a vznikne aj
2,5 m široká cyklistická trasa. Výhodou lokality je dobré pripojenie na MHD.

Komplex pozostáva zo štyroch objektov. Apartmánové domy A a B s kaskádovitým výškovým členením majú
5 až 15 nadzemných podlaží, administratívno - obchodné objekty C a D kopírujúce priľahlé komunikácie 3 až 4 nad-
zemné podlažia. Všetky objekty sú situované nad spoločným podzemným podlažím s parkovacími plochami, parko-
vacie plochy pre apartmánové domy, objekt C a objekt D sú však medzi sebou oddelené. Návrh počíta s realizáciou
309 parkovacích miest (PM), z toho v podzemnej garáži 297 PM, z toho pre imobilných je vyčlenených 13 PM, a na
teréne bude 12 PM. V podzemnej garáži bude vyhradených 30 PM pre elektromobily.

Plocha riešeného územia v etape NIDO 2 je 11181 m2. Zastavaná plocha apartmánových domov A a B podľa
doloženej dokumentácie je 1178 m2, zastavaná plocha objektu C 634 m2 a objektu D 1594 m2.

V objektoch A a B je situovaných spolu 105 apartmánov - nebytových priestorov, z toho 17 jednoizbových, 49
dvojizbových, 22 trojizbových a 16 štvorizbových.

Na podzemnej garáži bude vo vnútrobloku zrealizovaná zelená strecha s hrúbkou substrátu od 0,6 m až po tak-
mer 3 m (nárast smerom od objektov Ca D k objektom A a B) s následnou parkovou úpravou. V apartmánových do-
moch tak vznikne ďalšie podzemné podlažie, v ktorom sú umiestnené vstupy do budov s recepciou a miestnosťou pre
správcu, práčovňou, kočikárňou, detským centrom a priestorom pre fitness, ako aj kobky a technologické miestnosti.

Bloky C a D sledujú obvod riešeného územia na jeho južnej a juhovýchodnej strane a vytvárajú tak clonu od
rušných komunikácií na Trnavskej a Tomášikovej ulici, zároveň však chodcom umožňujú do takto chráneného vnút-
robloku medzi dvojicami objektov A, B a C, D vstúpiť. Objekty C a D sú vyhradené priestorom pre komerčné využi-
tie - obchody, služby a kancelárie s potrebnými vertikálnymi komunikáciami a hygienickým zázemím.

Všetky budovy etapy NIDO 2 budú na existujúce inžinierske siete pripojené prípojkami, novo navrhnutá daž-
ďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody do vsakovacieho objektu v severozápadnej časti pozemku v kontakte
so vsakovacím objektom 1. etapy. Spevnená plocha vo vnútrobloku bude odvodnená podpovrchovým štrbinovým od-
vodňovacím rigolom, zaústeným do dažďovej kanalizácie.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu zámeru v danej lokalite s Územným plánom
hlavného mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov starosta ako štatutárny orgán miestnej
samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, žiada dodržanie nasledujúcich podmienok:

Z hľadiska urbanisticko - architektonicko – stavebného riešenia:
· Dodržať zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení ne-

skorších predpisov. Vzhľadom k tomu, že objekt rodinného domu je umiestnený podľa ods. 5 §6 vyhl. č.
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie požadujeme v konaní o umiestnení stavby preveriť splnenie požiadaviek podľa ods. 1 §6 citova-
nej vyhlášky.

· Je nutné zabezpečiť ochranu stavby tak, aby hladiny hluku pred fasádami objektov orientovaných na komu-
nikácie Trnavská cesta a Tomášikova ul. boli pod prípustnými hladinami akustického hluku v zmysle uvede-
nej vyhlášky. Pre splnenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vnútornom priestore obytných
miestností v zmysle požiadaviek zákona č. 355/2007 Z. z. a požiadaviek na dostatočnú výmenu vzduchu
v obytných miestnostiach orientovaných na tieto komunikácie podľa potreby aplikovať vhodný systém alter-
natívneho vetrania bez nutnosti otvárania okien.
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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 objektu je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch, v znení neskorších predpisov. V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadre-
nie dotknutého orgánu na úseku odpadového hospodárstva. Nakladanie s komunálnymi odpadmi
z prevádzky je nutné riešiť na pozemku stavebníka v zmysle platných predpisov hlavného mesta SR Brati-
slavy. V rámci nakladania s odpadmi riešiť priestor na nakladanie s odpadmi tak, aby bolo v predmetnom
priestore možné umiestniť aj nádoby na triedený komunálny odpad (papier, sklo, plasty a biologicky rozloži-
teľný odpad zo zelene).

· 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 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov, je nutné požiadať príslušný or-
gán ochrany ovzdušia o súhlas s umiestnením zdrojov znečisťovania ovzdušia.

· Počas výstavby je nutné zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby, za-
bezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe. Taktiež
je potrebné vykonávať opakované kropenie stavenísk, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe,
vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebnému úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku
prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne.

· 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 adaptačných opatrení na dôsledky zmeny klímy odporúča v ďalšom stupni projektovej dokumen-
tácie riešiť projekt sadových úprav (s využitím najmä vysokej zelene), ploché strechy riešiť ako vegetačné
a zároveň využiť zadržanú zrážkovú vodu na polievanie zelene v dotknutom území.

Z hľadiska dopravného vybavenia:
· Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb., v

znení neskorších predpisov.
· Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zachytávanie dažďových a prívalových vôd na jeho pozemku

a zabrá-niť ich vytekaniu na verejnú miestnu komunikáciu.
· Zabezpečiť napojenie navrhovaného objektu na nadradený komunikačný systém v zmysle STN 73 6102,

STN 73 6056 a STN 73 6110 tak, aby bol zabezpečený dostatočný rozhľad a polomery napojenia pri vjazde
a výjazde vozidiel.

· Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery na výjazde z hromadnej garáže (v zmysle STN 73 6102 najne-
skôr do vydania územného rozhodnutia (podľa čl. 19 STN 73 6058- výjazd z garáže musí byť od priľahlého
okraja jazdného pásu vo vzdialenosti najmenej na dĺžku najväčšieho projektom predpokladaného vozidla –
pri 4,5 m dlhom vozidle to je 4,5 m + rozhľad podľa STN 73 6102).

· 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 – pre miestne komu-
nikácie I. II. triedy Hlavné mesto SR Bratislava a pre miestne komunikácie III. a IV. triedy Mestská časť
Bratislava-Nové Mesto. V súčasnosti nie je známe (navrhovateľ jednoznačne v súvisiacich dokumentáciách
nedeklaroval), či komunikácie okolo navrhovaného objektu budú miestne alebo nie. Pri pripojení na účelovú
komunikáciu sa povolenie na pripojenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení nevydáva.

· Cyklistickú infraštruktúru vybudovať na základe dodržiavania TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktú-
ry s materiálovým oddelením cyklistickej komunikácie od pešej a motorovej dopravy. Šírky pruhov cyklis-
tickej infraštruktúry musia byť dostatočné, v súlade s výhľadovou intenzitou cyklistov na hlavných mest-
ských trasách. Cyklistickú infraštruktúru vybudovanú v etape NIDO 1 uviesť do technického a stavebného
stavu, ktorý spĺňa podmienky TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.

· Žiadame, aby stavebník písomne deklaroval a následne stavebný úrad uviedol do rozhodnutia, či navrhované
komunikácie po vybudovaní zostanú v správe stavebníka (zostanú účelovými komunikáciami v zmysle zá-
kona č. 135/1961 Zb. v platnom znení) alebo bude navrhovať ich zaradenie do siete miestnych komunikácií
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(o takomto zaradení rozhoduje Hlavné mesto SR Bratislava). Miestna komunikácia musí byť zo zákona vo
vlastníctve obce – v tomto prípade hlavného mesta, ktoré ju podľa súčasných zvyklostí do majetku preberie
zásadne len súčasne s pozemkom, na ktorom stavba miestnej komunikácie stojí.

· Do dokumentácie žiadame doplniť, ktoré jednotlivé stavebné objekty budú ďalej odovzdávané do majetku
mesta - skladbu SO žiadame tomuto prispôsobiť tak, aby boli odovzdávané ucelené SO – napr. budúce
miestne komunikácie a ich plochy, ich odvodnenie, ich verejné osvetlenie a pod.

· Na komunikáciách, ktoré sa majú stať súčasťou miestnych komunikácií (i chodníkoch), žiadame povrchy
z asfal-tového betónu, nie zo zámkovej dlažby, na komunikáciách, ktoré zostanú v majetku investora, podľa
jeho požiadaviek.

· S odvodnením PM na teréne do vpustov priľahlej komunikácie nesúhlasíme, ak priľahlá komunikácia bude
miestnou komunikáciou a PM nebudú jej súčasťou (dôvod - platby za odvedené vody BVS).

Z  hľadiska technickej infraštruktúry:
· Zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov.

Z hľadiska majetkoprávnych vzťahov:
· Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

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

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
1 x kópia katastrálnej mapy
1 x orientačná situácia

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


