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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

Národný onkologický ústav
Mgr. Marek Bílený
Klenová 1
833 10  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
07.06.2019 /30342/8299/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
09.08.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Prístavba oddelenia MR + operačnej sály
Stavebník: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10  Bratislava
Miesto stavby: Klenová ul.
Parcela č.: 19465/1, 19465/4, 19477/9, 19477/18, 19477/88, 19477/339, C-KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 07.06.2019
PD zo dňa: 05/2019, projekt na SP, HAL, s.r.o. (Ing. arch. Tomáš Hál)

Zámer rieši prístavbu oddelenia MR a operačnej sály k východnej fasáde pôvodnej budovy NOU. Ide o predĺ-
ženie jestvujúceho objektu dvojpodlažnou prístavbou, pričom navrhované 1. NP je vzhľadom na klesajúci terén na
úrovni pôvodného 1.PP. Plánovaná prístavba bude využívať existujúce pripojenie na vnútroareálové komunikácie
NOU, ako aj kapacity statickej, dynamickej i pešej dopravy.

Výstavba si nevyžiada vybudovanie nových komunikácií, manipulačných a parkovacích plôch či zmenu do-
pravného systému. Zásobovanie a doprava zariadení je zabezpečená existujúcou obslužnou komunikáciou prechádza-
júcou popri severnej strane navrhovanej prístavby. Funkčne a prevádzkovo budova maximálne rešpektuje pôvodné
vzťahy a dispozíciu, prevádzka bude bezkonfliktná a bezbariérová.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov sú predmet-
né pozemky súčasťou stabilizovaného územia určeného pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského
významu (kód 201).

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava-
Nové Mesto a na základe súladu navrhovanej činnosti 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 a v súlade s príslušnými vykonávacími
vyhláškami.
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· Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby. Zabezpečiť kropenie a čistenie
komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe. Vykonať opakované kropenie staveniska,
príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu tele-
fonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania prie-
bežne.

· Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny akustického hluku v zmysle vy-
hlášky č. 549/2007 Z. z.

Z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia:
· Komunikácie na pozemku stavby zostanú účelovými v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v aktuálnom znení.
· Na práce v styku s miestnou komunikáciou alebo na miestnej komunikácii je potrebné v rámci povoľovania stav-

by 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 majetkovoprávnych vzťahov.
Z hľadiska majetkovoprávnych 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
1x situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


