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Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
- / 24.11.2016 8049/1082/2017/ZP/KADZ Oddelenie životného prostredia

a územného plánovania / 0249253378 /
27.11.2017

Vec
Stanovisko k investičnému zámeru

Názov stavby: "DOMY KRAMÁRE" prestavba, dostavba a nadstavba objektov A+B
Stavebník: SLOVCOLOR, a.s., Uhrova 18; 831 01 Bratislava
Miesto stavby: Jelšová ulica, Uhrova ulica
Parcela č.: 5783/13; 5787/1; 5787/3; 5787/9; 5787/10; 5787/11; 5787/12; 5787/13; 5785/1; 5785/2; 5786/3;

5786/4; 5786/5; 5701/110; 5701/122; 5701/123; 5798/5; 5798/11; 5799/1; 5799/2; 5799/4; 5800/2;
5540/12; reg. “C“ KN, k. ú. Vinohrady

Žiadosť zo dňa: 24.11.2016, doplnená 22.11.2017
PD zo dňa: 11/2016 – PD pre územné rozhodnutie

Predmetom predloženej dokumentácie je zámer prestavby, dostavby a nadstavby nebytovej budovy A a bytového
domu B, na pozemkoch s parc. č. 5783/13; 5787/1; 5787/3; 5787/9; 5787/10; 5787/11; 5787/12; 5787/13; 5785/1; 5785/2;
5786/3; 5786/4; 5786/5; 5701/110; 5701/122; 5701/123; 5798/5; 5798/11; 5799/1; 5799/2; 5799/4; 5800/2; 5540/12; reg. “C“
KN, k. ú. Vinohrady, s celkovou výmerou 3776,00 m2.

Navrhovaná prestavba a nadstavba existujúcej nebytovej budovy A (SO – 01) zahŕňa stavebné úpravy
predovšetkým za účelom celkovej rekonštrukcie objektu v nevyhovujúcom technickom stave, vrátane obvodového plášťa
a navýšenia podlažnej plochy. Objekt A bude mať po prestavbe a nadstavbe jedno podzemné a päť nadzemných podlaží
zastrešených plochou strechou, pričom piate nadzemné podlažie bude ustúpené. Na 1.P.P. sú navrhnuté technické a hygienické
priestory a na 1.N.P. až 5.N.P. sa nachádza recepcia a prenajímateľné priestory určené pre občiansku vybavenosť: obchod,
služby, zdravotnícke a ubytovacie zariadenie. Zastavaná plocha objektom A zostáva po stavebných prácach nezmenená, t.j.
celkovo 986,00 m2 a podlažná plocha nadzemných podlaží bude 5954,00 m2.

Prestavba, dostavba a nadstavba existujúceho bytového domu B (SO – 02) rieši stavebné úpravy za účelom celkovej
rekonštrukcie objektu a jeho obvodového plášťa, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave, zväčšenia obostavaného objemu
a navýšenia podlažnej plochy. Objekt B bude mať po prestavbe, nadstavbe a dostavbe jedno podzemné a šesť nadzemných
podlaží zastrešených plochou strechou. Na 1.P.P. sa nachádzajú skladové a technické priestory, na 1.N.P. prenajímateľné
priestory, na 2.N.P. sú umiestnené administratívne a bytové priestory a na 3.N.P. až 6.N.P. sú to bytové priestory. Celková
zastavaná plocha objektom B bude 841,00 m2 a podlažná plocha nadzemných podlaží bude 4613,00 m2.

Celkovo bude v objektoch A+B umiestnených 40 bytových jednotiek s celkovou úžitkovou plochou 2503,00 m2.
Celková podlažná plocha posudzovaných objektov je 11561,00 m2, z toho je pre občiansku vybavenosť určených

8149,00 m2 podlažnej plochy a pre bývanie je to 3412,00 m2podlažnej plochy.
Súčasťou zámeru je vybudovanie dvojpodlažného parkovacieho domu C (SO – 03) bez zastrešenia.



(/fax
02 / 49 253 111
02 / 45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: banm@banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00
Piatok         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00

- 2 -
Parkovanie bude zabezpečené na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka, 44 stojísk je umiestnených v navrhovanom

dvojpodlažnom parkovacom dome C s vjazdom zo Stromovej ulice a 60 stojísk na spevnených plochách s vjazdom z Jelšovej
a Uhrovej ulice. K dispozícii tak bude 44 existujúcich a 60 navrhovaných stojísk, t.j. celkovo 104 stojísk.

Vstupy na pozemky, resp. do objektov sú na úrovni 1.N.P. z ulíc Jelšová a Uhrova.
Objekty A+B budú napojené na verejné inžinierske siete.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu stavby 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, žiada dodržanie
nasledujúcich podmienok:

Z hľadiska urbanisticko - architektonicko - stavebného riešenia:
Dodržať príslušné ustanovenia STN 73 4301/Z1 Budovy pre bývanie.
Rešpektovať max. výšku zástavby na Uhrovej ulici v zmysle návrhu Územného plánu zóny Jelšová, ktorý obstaráva
MČ Bratislava Nové Mesto, t.j. 5 nadzemných podlaží + ustúpené podlažie.

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 z výstavby a prevádzky objektu je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

v znení neskorších predpisov. 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 stavebníka v zmysle
platných predpisov hlavného mesta SR Bratislavy. V rámci nakladania s odpadmi riešiť priestor na nakladanie s odpadmi tak,
aby bolo v predmetnom priestore možné umiestniť aj nádoby na triedený komunálny odpad (papier, sklo, plasty a biologicky
rozložiteľný odpad zo zelene).

V prípade umiestnenia zdroja znečistenia ovzdušia je nutné požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o súhlas
s jeho umiestnením v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov. V zmysle Všeobecne záväznej
vyhlášky Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. 2/2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality
ovzdušia a súčasne vzhľadom na opatrenia mestskej časti na zabezpečenie kvality ovzdušia je počas výstavby nutné zabezpečiť
pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby, zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov
a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe. Taktiež je potrebné vykonávať opakované kropenie stavenísk, príjazdových
komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebnému úradu telefonicky alebo elektronickou
formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne.

Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe je potrebné neprekračovať najvyššie prípustné hladiny akustického
hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska dopravného vybavenia:
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 záujmovom území výstavby 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.“

Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery pri výjazde z pozemku alebo stanoviť podmienky na ich zabezpečenie
v zmysle STN 73 6056.

Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a spevnených
plôch na verejnú komunikáciu.

O zriadení, úprave alebo odstránení vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť musí rozhodnúť podľa
§3b (ods.1,3,4) zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení (alebo sa vyjadrí v stanovisku pre potreby územného konania)
príslušný cestný správny orgán, pre MK. II. triedy Stromová – Hlavné mesto SR Bratislava a pre MK III. triedy Uhrova MČ
Bratislava – Nové Mesto.

Rešpektovať v zmysle spracovaného návrhu Územného plánu zóny Jelšová plánovanú komunikáciu „Uhrova“
vo funkčnej triede C2 v kategórii MO 7,50/40.

Rešpektovať v zmysle spracovaného návrhu Územného plánu zóny Jelšová plánovanú komunikáciu „Jelšová“
vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 6,50/30.

Zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu úsekov miestnych obslužných komunikácií vrátane nového povrchu
priliehajúcich k záujmovému územiu investičného zámeru.

Z hľadiska technickej infraštruktúry:
Dodržať požiadavky vlastníkov, resp. správcov dotknutých inžinierskych sietí.
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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 situácia

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


