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Vec 

Stanovisko k investičnej činnosti 

 

 

Názov stavby:  „Vajnorská“ – polyfunkčný objekt 

Stavebník:  RV Development 1, s.r.o., Krížna 47, 811 07 Bratislava 

Miesto stavby:  ul. Vajnorská 

Parcela č.:        k.ú: Nové Mesto 

Žiadosť zo dňa: 20.01.2020 , doplnená dňa 04.02.2020 

PD zo dňa:   12/2019 (revízia 4) – dokumentácia k vydaniu územného rozhodnutia, 

   Ing.arch. Stanislav Spáčil, reg.č. 0122 AA 

 

 

 

Predložená dokumentácia rieši zámer novostavby polyfunkčného objektu „Vajnorská“ na pozemkoch s parc.č . 

17063/9, 17063/20, 17063/24, 17063/31, 17063/32,  reg. C KN, k.ú: Nové Mesto, ktoré májú celkovú výmeru  

12248,00 m2. Funkcie polyfunkčného objektu : prechodné bývanie (vysokoškolský internát), trvalé bývanie (byty) 

a občianska vybavenosť (administratívne kancelárie, stacionár seniorov, materská škôlka, reštaurácia a kaviareň). 

 

Navrhovaný polyfunkčný objekt pôdorysného tvaru písmena „E“, s najväčšími rozmermi 91,03 m x 57,50 

m má 1 podzemné podlažie a  12 nadzemných podlaží. Pre lepšie orientovanie sa v projekte stavby boli tri ra-

mená (pavilóny) objektu nazvané ako „A“, „B“ a „C“, spojnica medzi pavilónmi ako pavilón „D“. Pre podzemnú 

garáž je to pomenovanie  písmenami „E“ a „F“ ,pričom  priestor garáže „E“ je medzi pavilónmi „A“ a „B“ 

a priestor garáže „F“ je medzi pavilónmi „B“ a „C“. Pavilóny „A“, „B“ a „C“ majú 12 nadzemných podlaží 

a pavilón „D“ má 11 nadzemných podlaží a ustúpené podlažie.  

 

Hlavné stavebné objekty: 

 

Pavilón „A“ (SO1 - stavebný objekt 1): je to objekt chodbového typu. Na južnej strane pavilónu je komuni-

kačné jadro pozostávajúce z 3 výťahov, schodiska a z miestností pre technické vybavenie. Na severnej strane ob-

jektu je spojovacie, požiarne schodisko. Pavilón „A“ má 1 podzemné a 12 nadzemných podlaží, pričom na úrovni 

1.PP  je riešené podzemné parkovisko s prislúchajúcimi výjazdmi a sklady. Na úrovni 1.NP je riešené parkovisko. 

Od 2.NP až po 8.NP sú navrhnuté kancelárie a od 9.NP po 12.NP sú navrhnuté byty pre trvalé bývanie. 

 

Pavilón „B“ (SO2 - stavebný objekt 2): je to objekt chodbového typu. Na južnej strane pavilónu je komuni-

kačné jadro pozostávajúce z 3 výťahov, schodiska a z miestností pre technické vybavenie. Na severnej strane ob-

jektu je spojovacie, požiarne schodisko. Pavilón „B“ má 1 podzemné a 12 nadzemných podlaží, pričom na úrovni 

1.PP  je riešené podzemné parkovisko . Na úrovni 1.NP je riešené parkovisko. Od 2.NP až po 12.NP je navrhovaný 

stacionár seniorov. 

 

Pavilón „C“ (SO3 - stavebný objekt 3): je to objekt chodbového typu. Na južnej strane pavilónu je komuni-

kačné jadro pozostávajúce z 3 výťahov, schodiska a z miestností pre technické vybavenie. Na severnej strane ob-

jektu je spojovacie, požiarne schodisko. Pavilón „C“ má 1 podzemné a 12 nadzemných podlaží, pričom na úrovni 



1.PP  je riešené podzemné parkovisko s prislúchajúcimi výjazdmi a sklady. Na úrovni 1.NP je riešené parkovisko. 

Od 2.NP až po 12.NP je navrhovaný vysokoškolský internát. 

 

Pavilón „D“ (SO4 - stavebný objekt 3): je to objekt pavlačového typu a je prepojený na pavilóny „A“, „B“ 

a „C“. Pavilón „D“ má 1 podzemné , 11 nadzemných podlaží a 1 ustúpené podlažie, pričom na úrovni 1.PP  sú rie-

šené sklady pre byty, priestor CO, strojovňa VZT pre kuchyňu. Na úrovni 1.NP je riešená prevádzka reštaurácie 

a kaviarne so zázemím a prevádzka škôlky so zázemím.  Od 2.NP až po 11.NP sú navrhované byty na trvalé býva-

nie. Na ustúpenom podlaží je riešený domový klub pre obyvateľov polyfunkčného objektu so zázemím. 

K domovému klubu prislúcha terasa, vytvorená na streche pavilónu. 

 

Podzemná garáž „E“ a „F“ (SO5 – stavebný objekt 5):sa nachádza na úrovni 1.PP, pričom časť „E“ je 

podzemie ohraničené pavilónmi A, B, D a časť „F“ je ohraničená pavilónmi B, C, D. Kapacita podzemnej garáže 

je 158 parkovacích miest. Vjazd a výjazd do podzemnej garáže je cez priamu rampu.  

 

Medzi nadzemnými časťami pavilónov „A“ a „B“ a medzi pavilónmi „B“ a „D“ sú umiestnené prístrešky, 

ktoré plnia funkciu krytého parkoviska. Zelené strechy prístreškov sú určené na rekreáciu ubytovaných, zároveň 

budú využívané ako detské ihriská. Strechy prístreškov sú prístupné rampovými schodiskami.  

 

 

Vjazd a vstup na riešené územie bude výhradne z Vajnorskej ulice. Súčasný vjazd a výjazd bude upravený, 

dobuduje sa odbočovací a pripájací pruh. Parkovanie bude zabezpečené nasledovne: 461 parkovacích miest na 

vlastnom pozemku, z toho 158 miest v podzemnej garáži. 29 parkovacích miest ja navrhnutých pri susednom ob-

jekte, na parcele vo vlastníctve investora. Podľa STN 6110/Z2 – Projektovanie miestnych komunikácií je pre celú 

stavbu polyfunkčného objektu potrebných 387 parkovacích miest, navrhnutých pre vozidlá skupiny O1, O2. Par-

kovacie miesta pre občanov s obmedzenou možnosťou pohybu, sú situované pri chodníkoch a nadväzných spevne-

ných plochách, teda nie sú rozšírené.  

 

Pešia dostupnosť k najbližšej zastávke mestskej hromadnej dopravy je 300 m. 

 

Riešený objekt bude napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrické vedenie a plyn novými prípoj-

kami.  

 

Bilancie intenzity využitia územia  

 

Celková plocha riešeného pozemku:               12 248,00 m2 

Zastavaná plocha objektu:                        3 905,80 m2 

Podlažná plocha:                        32 804,40 m2 

Podlažná plocha trvalé bývanie:                       9 837,02 m2        ( 29,98 % - vyhovuje) (prípustné max. 30 %) 

Plocha zelene v úrovni terénu :           2 650,55 m2 

Plocha zelene na prístreškoch:                         1 015,20 m2         (nie je započítaná do plochy zelene) 

 

IZP - index zastavaných plôch (max. 0,36):           0,31 - vyhovuje 

IPP - index podlažných plôch (max. 2,7):                        2,68 - vyhovuje  

KZ - koeficient zelene (min. 0,20):                                  0,22 – vyhovuje  

 

 

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov sú po-

zemky s parc. č. 17063/9, 17063/20, 17063/24, 17063/31, 17063/32, C KN, k.ú: Nové Mesto súčasťou rozvojové-

ho územia určeného pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu (kód funkcie 201,kód 

regulácie J). Index podlažných plôch - IPP max:  2,7. Index zastavaných plôch - IZP max: 0,36 pri zástavbe mest-

ského typu. Koeficient zelene – KZ min. 0,20 pri zástavbe mestského typu. V rámci rozvojového územia je navr-

hovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách, zásadná zmena funkčného využitia alebo zmena spôso-

bu zástavby veľkého rozsahu. 

 

 

 

Podmienky funkčného využitia plôch: územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského 

a nadmestského významu s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou úze-

mia sú plochy zelene, vodné plochy, ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre 

požiarnu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej 

časti zástavby funkčnej plochy.  

 

 

 

 



 

Na základe odborného posúdenia predložených podkladov a ich posúdenia konštatujeme, že v zmysle Územ-

ného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 sa pri navrhovaní predmetného polyfunkčného objektu síce vychá-

dzalo z prevládajúcich spôsobov využitia funkčných plôch (zariadenia administratívy, správy a riadenia, zariadenia 

kultúry a zábavy, zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, zariadenia 

verejného stravovania, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, zariadenia 

školstva, vedy a výskumu), avšak s navrhovaným investičným zámerom nesúhlasíme z nasledujúcich dôvodov: 

 

- Napriek tomu, že v rozvojových územiach je v zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy navrho-

vaná nová výstavba, hodnotíme predložený investičný zámer, ktorý je umiestnený do existujúcej prie-

myselnej zóny z urbanistického a architektonického hľadiska ako nevhodný, s nižším architektonickým 

výrazom.  

 

- Navrhovaný investičný zámer je situovaný do neatraktívneho prostredia, ktoré vyžaduje kompenzáciu aj 

v podobe parkových a sadových úprav, ktoré patria medzi hlavné mestotvorné prvky. Nízke zastúpenie 

plôch zelene pre trvalo a prechodne bývajúcich obyvateľov je oproti navrhnutému rozsahu funkcie trva-

lého a prechodného bývania neprimerané. Navrhovanú zeleň v projekte, presnejšie zelené pásy situované 

pozdĺž parkovacích miest pred polyfunkčným objektom a zelené strechy na prístreškoch vo vnútroblo-

koch považujeme za nedostatočnú, pričom zelený pás s navrhovanou výsadbou stromov pri frekventova-

nej komunikácii Vajnorská považujeme skôr za ochrannú zeleň, čím stráca funkciu rekreačnej zelene, 

ktorá by mala slúžiť budúcim užívateľom objektu.  V predloženej projektovej dokumentácii sú spomína-

né zelené plochy na prístreškoch využívané ako detské ihriská aj ako rekreácia pre ubytovaných. Pripo-

míname, že podľa projektu budú v navrhovanom objekte umiestnené byty na trvalé bývanie, vysoko-

školský internát, kancelárie, stacionár seniorov, materská škôlka, reštaurácia a kaviareň, avšak nakoľko 

sa v projekte bližšie nešpecifikuje kto presne bude zelené plochy na prístreškoch využívať, považujeme 

za nebezpečné, aby seniori zo stacionára a deti z materskej škôlky, kvôli sťaženému prístupu tieto vyu-

žívali.  

 

- Podľa bodu 4.2.2 v zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy je vhodné umiestňovať zariadenia 

sociálnej starostlivosti, teda aj stacionáre pre seniorov do centra alebo kontaktnej oblasti vnútorného 

mesta v blízkosti zelene, parkov, peších trás v kľudovej a neexponovanej oblasti, čo je v kontraste 

s umiestnením polyfunkčného objektu pri frekventovanej komunikácii Vajnorská. Kapacita zariadení by 

nemala prekročiť 120 ubytovaných, pričom sa odporúča budovať zariadenia s menšou kapacitou 

a vhodne ich kombinovať s inými druhmi vybavenosti. Vzhľadom na to, že je v riešenom polyfunkčnom 

objekte navrhnutých 158 ubytovacích jednotiek pre seniorov umiestnených na desiatich poschodiach pa-

vilónu B, vzhľadom na absenciu a nedostupnosť základnej občianskej vybavenosti (napríklad maloob-

chod potravín, kaderníctvo a pod.) a vzhľadom na nízke zastúpenie rekreačnej zelene, považujeme 

umiestnenie stacionára pre seniorov za nevhodné.  

 

 

- Podľa projektovej dokumentácie sa v riešenom objekte navrhuje materská škôlka s kapacitou pre 39 detí.  

V zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách 

na zariadenia pre deti a mládež č.527/2007 Z.z, §3, bodu č.2 v predškolskom zariadení a v prevádzkarni 

pre starostlivosť o deti predškolského veku musí byť na jedno dieťa najmenej 4 m2 plochy dennej miest-

nosti, ktorá plní funkciu herne a spálne, a ak je spálňa stavebne oddelená, najmenej 3 m2 plochy herne. 

Na jedno ležadlo na spanie musí byť najmenej 1,7 m2 . Priestor na odkladanie ležadiel a lôžkovín musí 

umožňovať ich riadne prevetrávanie. Na jednu stoličku v jedálni musí byť najmenej 1,4 m2 plochy jedál-

ne. Po preštudovaní projektovej dokumentácie zisťujeme, že navrhovaná plocha viacúčelových miest-

ností 139,81 m2, čo predstavuje 3,58 m2 na jedno dieťa je nepostačujúca. 

 

- Pokladáme za nevhodné umiestniť bytové jednotky pre trvalé bývanie do pavilónu „D“ pozdĺž Vajnor-

skej ulice, ktorá je z hľadiska dopravného hluku najnepriaznivejšia. 

 

  

- Po odbornom preskúmaní projektových dokladov sme zistili, že dispozičné riešenia nebytových priesto-

rov kancelárií, ktoré sú umiestnené v pavilóne „A“ od 2.NP  až po 8.NP  a priestorov vysokoškolského 

internátu, ktoré sú umiestnené v pavilóne „C“ od 2.NP až po 12.NP sa takmer zhodujú s dispozičným 

riešením bytových priestorov pre trvalé bývanie, ktoré sú umiestnené v pavilóne „A“ od 9.NP  až po 

12.NP. Rozdiel v dispozícii je len v absencii deliacej steny medzi kuchyňou a spoločenskou časťou, pri 

bytoch pre trvalé bývanie.  

 

 

Upozorňujeme na to, že riešené územie leží v ochrannom pásme plynu. 

 

 

 



 

 

 

Stanovisko mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné 

stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov. 

 

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania. 

 

 

 

 

 

 

Prílohy 

1 x situácia 

 

Na vedomie 

MČ BANM, odd. ÚK a SP 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Kusý 

starosta mestskej časti 

v z. podľa poverenia č. 114/2019 

zo dňa 30.09.2019 

Ing. arch. Peter Vaškovič 

zástupca starostu mestskej časti 
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