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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
29.04.2019 18043/7176/2019/ZP/MRAZ Mrázová Zdenka, Ing. arch.

02/49 253 335/zdenka.mrazova@banm.sk
03.05.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti
Názov stavby: Polyfunkčná budova a parkovací dom Kaufland
Stavebník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
Miesto stavby: Trnavská cesta, MČ Bratislava-Nové Mesto
Parcela č.: 15132/22, 15132/69, 15132/70, 15132/89, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 29.04.2019
PD zo dňa: Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, marec 2019, architekti Bobek Jávor-

ka, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Jávorka

Predložený investičný zámer Polyfunkčnej budovy a parkovacieho domu Kaufland bol spracovaný na základe
návrhu urbanizácie územia VIZ „Pri Kuchajde“ (generálny projektant ARDPRO s.r.o., 2015) pre zónu 3 a v súlade
s usmernením, ktorý definoval občiansku vybavenosť bez funkcie bývania.

Účelom zámeru je výstavba polyfunkčnej 2-podlažnej nepodpivničenej budovy a parkovacieho domu
s 5 nadzemnými a 2 podzemnými podlažiami.

V navrhovanej polyfunkčnej budove sa nachádza showroom, archív a materská škola pre 50 detí zamestnancov
centrály obchodného reťazca Kaufland. Materská škola má samostatný vstup a nachádza sa na druhom (zároveň naj-
vyššom) nadzemnom podlaží. Celková podlažná plocha polyfunkčného objektu je 1182 m2. Celková úžitková plocha
je 1033 m2 (563 m2 pre MŠ, 292 m2 pre showroom, 170 m2 pre archív). Celkový obostavaný priestor je 5821 m3. Po-
čet parkovacích stojísk na teréne je 14 z toho jedno určené pre imobilných.

Päťpodlažný monoblok parkovacieho domu vytvára priestor pre 313 parkovacích stojísk; 197 v nadzemnej čas-
ti objektu a 116m v podzemnej časti objektu. Celková podlažná plocha parkovacieho domu je 9236 m2 (5920 m2 v NP
a 3316 m2 v PP). Celkový obostavaný priestor parkovacieho domu je 27911 m3 (17263 m3 v NP a 10648 m3 v PP).

Oba objekty budú dopravne napojené na obslužnú komunikáciu vybudovanú v rámci výstavby komplexu Ni-
do 1, ktorá je napojená na existujúcu miestnu zbernú komunikáciu B1 (Trnavská cesta).

Pripojenie na verejný vodovod a kanalizáciu je riešený. Zrážkové vody z povrchového odtoku striech a spev-
nenej plochy budú odvádzané oddelenou dažďovou kanalizáciou do vsaku.

V rámci polyfunkčnej budovy bude realizovaná aj kotolňa na 2.NP a bude sa v nej pripravovať teplo a TÚV
prostredníctvom 2 plynových kondenzačných kotlov s výkonom 17,0 – 45,0 kW. Celkový výkon kotolne bude 90 kW
a menovitý príkon 84,4 kW.

Súčasťou parkovacieho domu bude aj náhradný zdroj elektrickej energie na 1.NP – motorgenerátor s výkonom
55 kVA/44kW na naftu – prevádzková nádrž na 9,7 hodín pri 80% výkone s objemom 100 litrov.

Vetranie garáží bude podtlakové, pomocou odsávacieho potrubného ventilátora, umiestneneho na streche gará-
ží.

Komunálny a ďalší odpad z prevádzky polyfunkčnej budovy bude riešený v existujúcich zberných nádobách
pri zásobovacom dvore obchodného domu.

Nezastavané časti pozemku, kde je asfalt, betónová cesta a zámková dlažba budú odstránené a spätne budú za-
zelenané, resp. budú súčasťou spevnených plôch dopravnej infraštruktúry
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Navrhovaný zámer je z  funkčno-priestorového hľadiska v súlade s Územným plánom hlavného mesta Sloven-
skej republiky Bratislavy rok 2007, schváleným uznesením, č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom,
v znení 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 neskor-

ších predpisov, a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadav-
kách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie.

Z hľadiska ochrany životného prostredia:
EIA
Vzhľadom na počet parkovacích miest predmetný zámer podlieha zisťovaciemu konaniu (Príloha č. 8 k zákonu

č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, bod 9.16b) Infraštruktúra - projekt statickej dopravy, kde limitom
pre zisťovacie konanie je limit od 100 do 500 stojísk).

Nakoľko z hodnotenia môžu vzísť podmienky, ktoré ovplyvnia celý projekt (napr. hluk z blízkej železničnej
trate); žiadame tieto zapracovať do projektovej dokumentácie nasledujúceho stupňa.

Ochrana prírody a krajiny
V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku ochrany príro-

dy a krajiny - Okresný úrad v Bratislave, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Pred započatím búracích a stavebných prác (asfaltové a betónové plochy, dlažba) je nevyhnutné zabezpečiť

odborné ošetrenie prípadnej stromovej vegetácie tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN
837010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).

Pri búracích prácach je nutné rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť
ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením. V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov bude výkop
vykonaný ručne s maximálnym ohľadom na kríky a dreviny, nedôjde k poškodeniu koreňového systému drevín a krí-
kov, výkop nesmie byť vedení bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byt' prerušené korene
hrubšie ako 3 cm (korene môžu byt' prerušené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahladiť a ošetriť).

V prípade, že akékoľvek výkopové práce resp. umiestnenia staveniska resp. jeho časti vrátane kontajnera
na odpad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo vlastníctve resp. správe mestskej časti je nutné požia-
dať o povolenie zvláštneho užívania verejných plôch a ostatných plôch mimo komunikácií a chodníkov na odd. život-
ného prostredia a územného plánovania tunajšieho úradu; súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifikované pozemky.
ktorých sa zvláštne užívanie bude týkať.

V prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu komunikácií o povolenie
na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

Pokiaľ bude rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín je možné realizovať až
po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny mestskej časti a po vyznačení drevín vybraným predpísa-
ným spôsobom;

V zmysle zákona č.543/2002 v znení neskorších predpisov na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochra-
ny prírody MÚ BNM. V rámci náhradnej výsadby bude žiadateľovi uložená povinnosť uskutočniť primeranú náhrad-
nú výsadbu drevín, v rámci ktorej bude zarátaná sadová úprava v záujmovom území, minimálne však vo výške spolo-
čenskej hodnoty drevín, ktoré budú vyrúbané. Prípadne, pokiaľ nebude možné v záujmovom území umiestniť
dostatočnú náhradnú výsadbu, povoľovací orgán určí ďalšiu náhradnú výsadbu na inom vopred určenom mieste, resp.
finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny; rozhodnutie o súhlase musí byť právoplatné ešte pred vy-
daním územného rozhodnutia.

Konanie v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je možné viesť až po ukončení kona-
nia v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko týmto konaní bude čiastočne vymedzený
rozsah účastníkov konania.

V prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prí-
rody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi riešenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany prírody
a krajiny. Rovnako sa bude postupovať v prípade, že po ukončení prác dreviny a krovité porasty začnú vysychať,
resp. vyschnú úplne, a to do doby troch rokov po ukončení prác.

Odpadové hospodárstvo
Nakladanie s odpadmi z búracích prác a stavebných prác je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a k nemu vydaným vykonávajúcim vyhláškam
V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku odpadového

hospodárstva.
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Nakladanie s komunálnymi odpadmi z prevádzky je nutné riešiť na pozemku investora v zmysle platných
predpisov hlavného mesta SR Bratislavy.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa vzniknuté odpady z prevádzky sa majú ukladať do existujúcich zberných ná-
dob, odporúčame preveriť počet nádob a interval odvozu na hlavnom meste Sr BA.

Vodné hospodárstvo
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, odbor ochrany životného prostredia a BVS, a.s..

Odporúčame zvážiť využitie časti dažďovej vody napr. na zalievanie zelene v okolí, ako aj minimalizovať po-
diel nepriepustných povrchov, nahrádzať ich priepustnými povrchmi v rámci zelených plôch.

Ochrana ovzdušia
V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je nutné požiadať príslušný orgán

ochrany ovzdušia o súhlas s umiestnením všetkých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Výduch znečisťujúcich látok z podzemnej garáže a motorgenerátora umiestniť do takej výšky, aby bol zabez-

pečený dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok.
V zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. 2/2013, ktorou

sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia a súčasne vzhľadom na opatrenia mestskej časti na zabezpe-
čenie kvality ovzdušia je počas výstavby nutné dodržiavať nasledovné opatrenia:

- zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavieb;
- zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbám;
- vykonať opakované kropenie stavenísk, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24

hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty
PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne;

- nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov odpadov na stavbe a pri ich preprave.
Ochrana pred hlukom a vibráciami
Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe a súčasne v rámci prevádzky investičného zámeru je potrebné do-

držiavať najvyššie prípustné hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky č.549/2007 Z. z.
Z hľadiska dopravného vybavenia:
Predložená projektová dokumentácia obsahuje určenie potrebného počtu odstavných a parkovacích miest podľa

STN 73 6110-zmena 2 z roku 2015; SO 101 Polyfunkčná budova vyhovuje.
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v zne-

ní neskorších predpisov.
Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevne-

ných plôch na verejnú komunikáciu a verejné priestranstvo.
Na práce v styku s miestnou komunikáciou alebo na miestnej komunikácii je potrebné v rámci povoľovania

stavby alebo pred realizáciou jednotlivých častí vyžiadať všetky povolenia, ktoré predpokladá zákon č. 135/1961 Zb.,
v znení neskorších predpisov.

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 investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné stano-
viská, 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


