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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

I.T.A TELECOM SLOVAKIA s.r.o.

Nové Záhrady I 13A
821 05  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
25.06.2019 25189/8470/2019/ZP/FABR Fábry Radko, Ing.

02/49253373/radko.fabry@banm.sk
26.06.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Inštalácia záložných zdrojov napájania pre kliniku traumatológie v nemocnici
akad. L. Dérera, Kramáre

Stavebník: Univerzitná nemocnica Bratislava
Miesto stavby: Limbová 5, Bratislava – Nové Mesto
Parcela č.: 5437/1
Žiadosť zo dňa: 25.06.2019
PD zo dňa: 12/2018

Zámer rieši osadenie 2 ks záložných zdrojov napájania pomocou dieselagregátu a redundantného
dieselagregátu do vonkajšieho priestoru v rámci nemocnice akad. L.Dérera na parc. č. 5437/1 reg. “C“
KN, k.ú. Nové Mesto.

Účelom inštalácie záložného zdroja je zabezpečenie bezvýpadkovej prevádzky pracoviska CT
a vedľajších miestností potrebných k 24. hodinovej prevádzke v rámci platných technických noriem
v nemocnici akad. L. Dérera – Kramáre.  NOU. Hlavnú funkčnú náplň navrhovanej prístavby tvorí zdra-
votnícke zariadenie – konkrétne pracovisko MR, operačná sála a pomocné priestory.

Na základe predložených podkladov a ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho
úradu Bratislava – Nové mesto a na základe posúdenia súladu navrhovaného zámeru s Územným plá-
nom hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo 31.5.2007 Bratislava – Nové
Mesto požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok:

- z hľadiska technickej infraštruktúry
Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať požiadavky správcov

dotknutých inžinierskych sietí.
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- z hľadiska ochrany životného prostredia
Nakladanie s odpadmi 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.
Výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné ho umies-

tňovať na stavenisko ale len za podmienok, že nebude voľne uložený ale bude umiestnený do kontajne-
rov, ktoré budú neustále prekryté a súčasne nebudú umiestnené v zeleni. Nepretržite zabezpečovať pre-
krytie kontajnerov s odpadmi z výstavby, vrátane výkopovej zeminy, na stavbe a pri ich preprave.

V rámci umiestnenia prípojok žiadame, aby boli umiestnené tak, aby nedošlo k zabratie vzrastlej
zelene, teda aby v rámci rozkopávky nebolo nutné vyrubovať dreviny vrátane vzniknutého ochranného
pásma.

Pri stavebných prácach rešpektovať prípadne blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne za-
bezpečiť 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 ve-
dený bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm
(korene môžu byť porušené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahladiť a ošetriť).

Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny akus-
tického hluku v zmysle vyhlášky č 549/2007 Z.z

Stanovisko mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, zá-
väzné stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy:
situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


