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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

ISTROMEX, a.s.

Nobelova 9
831 02  Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
27.05.2019 25857/7958/2019/ZP/NAGV Náglová  Valéria Ing.

02/49253372/valeria.naglova@banm.sk
04.07.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby:        Prestavba areálu ISTROMEX, Polyfunkčný objekt
Stavebník:        ISTROMEX, a.s., Nobelova 9, Bratislava
Miesto stavby:        Odborárska, Bratislava
Parcela č.:        registra „C“ KN parc. č. 13466/13, 13466/14, 13466/22, k.ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa:      27.05.2019, doručená 29.05.2019
PD zo dňa:         03/2019 Architektonická štúdia, spracovateľ atelier MOLNÁR – PERÁČEK s.r.o.

Zámerom je prestavba a čiastočná asanácia exitujúceho dvojpodlažného predajno-skladového objektu (podľa
údajov z LV č. 2164 -  iná budova) a výstavba nového polyfunkčného objektu. Časť pôvodného objektu  s rozmermi
20,5 m x 12,740 m s max. výškou 5,07 m bude slúžiť ako samostatná garáž pre 5 PM. V novom navrhovanom objekte
s pôdorysným rozmerom 22,710 m x 22,710 m, ktorý má navrhnuté tri nadzemné podlažia a štvrté nadzemné podlažie
s terasami je umiestnených 20 bytov (z toho 8 jednoizbových a 12 dvojizbových) a nájomné priestory občianskej vy-
bavenosti.  Statickú dopravu rieši 5 PM v samostatnej garáži a 35 PM na teréne na pozemku registra „C“ KN parc.č.
13466/14, k.ú. Nové Mesto.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a na základe súladu navrhovaného zámeru s Územným
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 v znení zmien a do-
plnkov, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto požaduje dodrža-
nie nasledujúcich podmienok :

- z hľadiska stavebného riešenia :
Dodržať príslušné ustanovenia Vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení ne-
skorších predpisov.

Dodržať STN 73 4301/Z1 budovy na bývanie.
V súlade s Akčným plánom adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bra-

tislavy odporúčame pri návrhu aplikovať v čo najširšej miere vodozádržné oparenia (minimalizácia nepriepustných
plôch, zelené strechy, dažďové záhrady, vsakovanie dažďovej vody na pozemku namiesto jej odvádzania do kanalizá-
cie) a opatrenia na zmiernenie efektu tepelných ostrovov (predovšetkým zachovanie vysokej zelene a podľa okolností
aj jej nová výsadba).

- z hľadiska dopravného vybavenia :
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Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb.
v znení neskorších predpisov, z tohto dôvodu požadujeme v súlade s bodom 16.3.17. STN 73 6110/Z1 navrhnúť vý-
sadbu vysokej zelene na parkovisku v počte min. 1 strom na 4 PM.

Komunikácie na pozemku stavby zostanú účelovými v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších
predpisov.

Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd zo svojho pozemku a spev-
nených plôch na verejnú komunikáciu.

- 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. V prípade, že stavebný odpad je potrebné dočasne
umiestňovať na stavenisku, je nutné zabezpečiť, aby bol umiestňovaný výhradne v prekrytom kontajneri a mimo ze-
lene. Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi, vrátane výkopovej zeminy, na stavbe a pri ich pre-
prave.

Pokiaľ sa zistí kontaminácia zeminy pri zakladaní stavby je nutné nakladať so znečistenou výkopovou zeminou
ako s nebezpečným odpadom a vyvážať ju mimo lokalitu na skládku nebezpečného odpadu.

Sanácia a opatrenia týkajúce sa odčerpávania a likvidácie prípadne znečistenej podzemnej vody musia byť za-
hájené ihneď po tomto zistení, pričom po ich ukončení je nutné posúdenie dosiahnutého stavu.

V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku odpadového
hospodárstva.

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

V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku ochrany príro-
dy a krajiny – Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie.

Pri stavebných prácach aj pri umiestňovaní akýchkoľvek zariadení staveniska rešpektovať prípadné blízke dre-
viny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub dreviny
sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Rozhodnutie o súhlase musí byť právoplatné ešte pred vydaním územné-
ho rozhodnutia.

Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe a v rámci prevádzky dodržať najvyššie prípustné hladiny akustic-
kého hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z..

- z hľadiska majetko-právnych vzťahov :
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov resp. správcov susediacich a 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
1.NP

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf  Kusý
 starosta mestskej časti


