
 
 

/fax 

02 / 49 253 512 

02 / 45 529 459 

Bankové spojenie 

Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu 

SK08 5600 0000 0018 0034 7007 

 

IČO 

603317 

 

DIČ   

2020887385 

Stránkové dni 

Pondelok    8 - 12,00 

Streda         8- 12,00 

 

13 – 17,00 

13 – 17,00 

 e-mail: podatelna@banm.sk 

www.banm.sk  

up_stanovisko_DEN20200011511 Strana 1 z 3 

 
 

 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

 Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
 Oddelenie životného prostredia a územného plánovania 
 

 
 
 

Zipp Office park s.r.o. 

 

Stará Vajnorská 17 

831 04  Bratislava 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje//@ Bratislava 

17.03.2020 11511/1975/2020/ZP/GUNI Gunárová Ildikó, Ing. arch. 

02/49253318/ildiko.gunarova@banm.sk 

19.03.2020 

 

 

Vec 

Stanovisko k investičnej činnosti 

 

 

Názov stavby:  Garden Park – Stará Vajnorská  /hotelový komplex s kanceláriami/ 

Stavebník:  Zipp Office park s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04  Bratislava 

Miesto stavby:  ul. Stará Vajnorská 

Parcela č.:  , k. ú. Nové Mesto 

Žiadosť zo dňa: 12.08.2019 – pôvodná žiadosť, doplnenie žiadosti : 17.03.2020 

PD zo dňa:   08/2019, 03/2020 doplnená nová architektonická štúdia, Ing.arch.Pavol Králik 

 

 

Predložená dokumentácia rieši zmenu existujúcej administratívnej budovy na hotel kategórie 3***, ktoré-

ho súčasťou budú kancelárske priestory na 2.NP a 3.NP a obchody a reštaurácia na 1.NP. Objekt a súvisiace plo-

chy sa nachádzajú na pozemkoch s parc. č. 17063/6, 17063/7, 17063/35, 17063/36, 17063/37 ; C KN, k. ú. Nové Mes-

to, ktoré majú celkovú výmeru  8660,00 m2. V súčasnosti je administratívny objekt so zastavanou plochou 

1122,00 m2 nepodpivničený, 8 podlažný, zastrešený s plochou strechou. Podlažnosť ani výška objektu sa po staveb-

ných zásahoch nezmenia. Po prístavbe sa zmení zastavaná plocha objektu. Riešený objekt je postavený v betónovom 

skeletovom systéme, čo umožňuje zmeny v dispozičnom riešení. Objekt je dilatačne prepojený s ubytovňou, ktorá ne-

bude podliehať zmenám. 

 

   Navrhované funkcie v objekte: občianska vybavenosť a prechodné bývanie, v menšom podiely obchod 

a služby.  

 

         Navrhované stavebné zásahy budú spočívať v odstránení pôvodného vstupného schodiska, namiesto ktorého 

sa vybuduje nový vstup pre hotel, v prístavbe schodiska s evakuačným výťahom na východnej fasáde objektu a v 

prístavbe v časti parteru. Ďalej budú stavebné práce spočívať v modernizácii exteriérových a interiérových kon-

štrukcií budovy a taktiež spevnených plôch pre potreby statickej dopravy. 

    

   Navrhované dispozičné riešenie: 1NP: 2 vstupné priestory so schodiskom a výťahom, obchodné priestory so 

zázemím, reštaurácia so zázemím, technická miestnosť. 2.NP: 2 schodiskové priestory s výťahom, hala s recepciou, 

fitness so zázemím, komunikačné chodby, kancelárie s wc a umývadlom. 3.NP: 2 schodiskové priestory s výťahom, 

hala s kaviarňou, komunikačné chodby, kancelárie s wc a umývadlom, kongresová sála, zasadacie miestnosti, 

miestnosť pre upratovacie pomôcky, terasa pred kaviarňou. 4-5.NP: 2 schodiskové priestory s výťahom, komunikač-

né chodby, hotelové izby a apartmány, miestnosť pre upratovacie pomôcky, práčovňa, príručný sklad. 6-8.NP: 2 

schodiskové priestory s výťahom, komunikačné chodby, hotelové izby a apartmány, príručný sklad. 
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Vjazd a vstup na riešené územie sú exitujúce, z ulice Stará Vajnorská. V rámci stavebných prác sa budú obno-

vovať aj existujúce spevnené plochy, ktoré budú doplnené zelenými plochami, čím sa vytvorí nový systém parkovania 

a dopravy v území. Podľa STN 73 6110/Z2 – Projektovanie miestnych komunikácií je pre navrhovaný investičný zá-

mer potrebných 145 parkovacích miest, vrátane 7 miest pre telesne postihnutých. Navrhovaný počet parkovacích 

miest je 170 (rezerva 25 miest) a budú vytvorené na existujúcej spevnenej ploche riešeného územia. Zastávka mest-

skej hromadnej dopravy je situovaná priamo pred riešeným územím. 

 

V rámci investičného zámeru a vzhľadom na nové funkcie  objektu sú  navrhované  zelené  plochy postačujúce. 

 

Riešený objekt investičného zámeru je napojený na verejné inžinierske siete existujúcimi prípojkami, pričom 

vodovodná prípojka bude nahradená novou. V rámci riešeného územia sa vybuduje nová areálová dažďová kanalizá-

cia, formou vsakovacích jám.  

 

Bilancie intenzity využitia územia  (po prístavbe): 

 

Celková plocha riešeného pozemku:                8660,00 m2 

Zastavaná plocha objektu:                       1348,00 m2       

Celková podlažná plocha:          9440,00 m2 

Podlažná plocha trvalé bývanie:                           00,00 % - vyhovuje (prípustné max. 30 %) 

Spevnené plochy:                                             5428,00 m2 

Plocha zelene v úrovni terénu :          1884,00 m2 

 

IZP - index zastavaných plôch (max. 0,36):     0,16 - vyhovuje 

IPP - index podlažných plôch  (max. 2,7):       1,09 - 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 pozemky 

s parc. č.17063/6, 17063/7, 17063/35, 17063/36, 17063/37, C KN, k.ú: Nové Mesto súčasťou rozvojového 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 mestského typu. Ko-

eficient zelene – KZ min. 0,20 pri zástavbe mestského typu. V rámci rozvojového územia je navrhovaná nová vý-

stavba na doteraz nezastavaných plochách, zásadná zmena funkčného využitia alebo zmena spôsobu 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 územia 

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 zá-

stavby funkčnej plochy.  

 

Navrhovaný investičný zámer spĺňa prevládajúce spôsoby funkčného využitia plôch (zariadenia administratí-

vy, správy a riadenia, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, zariadenia obchodu a služieb). 

 

Na základe predložených podkladov a ich posúdenia konštatujeme súlad investičného zámeru 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. S investičným zámerom súhlasíme, za nasledovných podmie-

nok:  

- V rámci projektu pre územné rozhodnutie je taktiež potrebné vypracovať dopravno-kapacitné posúdenie, ktoré 

bude obsahovať zhodnotenie aktuálnej dopravnej situácie v území, dopravno-kapacitné nároky vlastného zámeru i 

nových zámerov zrealizovaných či na realizáciu pripravovaných v zázemí záujmového územia, najmä vo vzťahu 

ku križovatkovým napojeniam komunikácie v Starej Vajnorskej ul. na komunikácie vo Vajnorskej a Bojnickej ul. 

- V rámci projektu pre územné rozhodnutie navrhnúť parkovacie miesta zároveň v zmysle článku 16.3.17 STN 73 

6110/Z1. 

 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zároveň upozorňuje, že predmetná investičná činnosť svojim charakte-

rom prestavuje zmenu navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vply-

vov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
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posudzovaní“), tzn. zmenu navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B zákona o posudzovaní, ktorá môže 

mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo 

v štádiu realizácie. 

Predmetná investičná činnosť predstavuje zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní 

v položkách prílohy č. 8 zákona o posudzovaní: 

− 9. Infraštruktúra – 16.a) Projekty rozvoja obcí vrátane pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak 

nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy – Časť B (zisťovacie konanie) v zastavanom území od 10 000 

m2 podlahovej plochy; mimo zastavaného územia od 1 000 m2 (investičná činnosť limit nedosahuje) a 

− 9. Infraštruktúra – 16.b) Projekty rozvoja obcí vrátane statickej dopravy – Časť B (zisťovacie konanie) od 100 

do 500 stojísk (investičná činnosť limit dosahuje) 

a je teda predmetom zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní. V tejto súvislosti upozorňujeme, 

že v prípade, ak na základe konania podľa zákona o posudzovaní dôjde k zmenám v rámci investičného záme-

ru, je potrebné sa obrátiť na mestskú časť Bratislava-Nové Mesto o posúdenie týchto zmien. 

 

 

 

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 x situácia 

Regulácia funkčného využitia plôch (kód funkcie 201) 

Regulatív intenzity využitia územia  (kód regulácie J) 

 

 

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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