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Vec 
Stanovisko k investičnému zámeru 
 
 

Názov stavby:  Rekonštrukcia a nadstavba obchodno-administratívneho centra KAUFLAND 
Stavebník:  KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 
Miesto stavby:  Trnavská cesta  
Parcela č.:  15132/51; 15132/52; reg. “C“ KN, k. ú. Nové Mesto 
Žiadosť zo dňa:  29.11.2016 
PD zo dňa:  11/2016  
 
 

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer realizácie stavebných úprav jednopodlažnej obchodnej budovy – 
hypermarketu – SO 102, za účelom rekonštrukcie vnútorných priestorov a nadstavby piatich nadzemných podlaží 
v nadväznosti na existujúcu administratívnu budovu – SO 101, za účelom navýšenia podlažnej plochy, nachádzajúcich sa 
na pozemku s parc. č. 15132/52; reg. “C“ KN, k. ú. Nové Mesto.  

Stavebné úpravy jednopodlažnej budovy hypermarketu zahŕňajú predovšetkým búracie práce súvisiace 
s dispozičnými zmenami predajne, ako napr. odstránenie pôvodnej podlahy vo vymedzených častiach pre potreby vybudovania 
nových trás vodovodu a kanalizácie, ďalej odstránenie časti fasádneho obkladu z vlnitého plechu v dotyku fasády 
hypermarketu s navrhovanými schodišťami a časti zámkovej dlažby popri fasáde. 

Navrhovaná päťpodlažná nadstavba jednopodlažnej podnože hypermarketu bude mať celkové pôdorysné rozmery 
13,50 m x 57,50 m  a zastavanú plochu 748,77 m² udávanú v projektovej dokumentácii. Vstup do navrhovaných priestorov 
bude riešený na úrovni 1.NP cez dve samostatné komunikačné jadrá a zároveň budú jednotlivé podlažia prístupné cez 
existujúcu administratívnu budovu. Na 2. NP – 5. NP nadstavby sú navrhnuté komunikačné priestory s výťahmi a schodiskami, 
technické miestnosti, kancelárie, zasadacie miestnosti a hygienické a a sociálne zázemie. Na 6. NP sa budú nachádzať 
komunikačné priestory s výťahmi a schodiskami, technické miestnosti, hygienické a a sociálne zázemie a archív. 

Pôvodná zastavaná plocha obchodno – administratívnej budovy je 6952,10 m², celková zastavaná plocha 
po ukončení stavebných prác bude podľa predloženej projektovej dokumentácie 7204,00 m². 

Parkovanie bude zabezpečené na pozemku stavebníka s využitím existujúcich parkovacích rezerv. 
 
 

Na základe predložených podkladov a ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava – 
Nové Mesto, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, žiada dodržanie 
nasledujúcich podmienok: 
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Z hľadiska urbanisticko - architektonicko - stavebného riešenia: 

Ku konaniu na stavebnom úrade predložiť záväzné stanovisko hl. mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti. 
 

Z hľadiska ochrany životného prostredia: 

Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich 
maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.  

Nakladanie s odpadmi je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015. Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 
Stavebný odpad je potrebné uskladniť v kontajneri a priebežne odvážať, nesmie byť skladovaný na stavenisku. 

 

Z hľadiska dopravného vybavenia: 

Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie znečistenia verejnej komunikácie počas stavebných prác. 
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 
Zabezpečiť potrebný počet a umiestnenie parkovacích a odstavných stojísk na vlastnom pozemku v zmysle STN 73 

6110/Z2 a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., §8 ods. 2 „Stavba musí byť vybavená odstavným a parkovacím stojiskom riešeným ako 
súčasť stavby alebo ako prevádzkovo neoddeliteľná časť stavby alebo umiestneným na pozemku stavby, ak tomu nebránia 
obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpisov.“ 

 
Z hľadiska technickej infraštruktúry: 

Dodržať požiadavky vlastníkov, resp. správcov dotknutých inžinierskych sietí.  
 

Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov: 

Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností. 
 

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, záväzné 
stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov. 
 

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania. 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
Prílohy 
1 x zákres do kópie z katastrálnej mapy 
1 x situácia – výkaz stabilizovaného územia 
   
Na vedomie 
Odd. ÚK a SP, MČ BNM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Mgr. Rudolf Kusý 

Starosta mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto 


