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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Nadstavba bytového domu Račianska
Stavebník: Lofty Kominárska s.r.o., Tupého 25/a, 831 01 Bratislava
Miesto stavby: ul. Račianska 20
Parcela č.: 11462/3, 11462/1, 11462/43, KN C, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 16.12.2016, doplnená 22.05.2017
PD zo dňa: 09/2016 – dokumentácia pre územné rozhodnutie (gener. projektant: gutgut, s.r.o.,

Ul. 29. augusta 2281/28, 811 09 Bratislava)

Zámer rieši nadstavbu existujúceho bytového domu. Existujúci bytový dom sa nachádza v líniovej zástavbe, má
pôdorysné rozmery 26,97 m x 14,32 m a zastavanú plochu udávanú v projektovej dokumentácii 372,16 m2. Objekt má
2 podzemné podlažia a 7 nadzemných podlaží, prestrešený je v časti plochou strechou a v časti šikmou strechou.
Objekt je súčasťou areálu bývalých kníhtlačiarní „Svornosť“, slúžil ako ubytovňa pre zamestnancov.

Nadstavba zahŕňa asanáciu existujúceho 7. nadzemného podlažia a strešnej konštrukcie, vybudovanie nového
plného 7. a 8. nadzemného podlažia prestrešeného plochou strechou. V asanovanom 7. podlaží sú 3 bytové jednotky,
ktoré budú zrušené. V rámci stavebných prác sa zrealizuje vybudovanie nového výťahu v existujúcej výťahovej šachte,
asanovanie drobných stavieb vo vnútrobloku, terénne úpravy pred objektom a vo vnútrobloku, vybudovanie chodníkov
a parkovacích miest vo vnútrobloku a vybudovanie priestoru pre kontajnery na zber komunálneho odpadu.

Objekt bytového domu bude slúžiť na bývanie. V nadstavbe bude 8 bytových jednotiek.
Vstup do objektu je z ul. Račianska. Vjazd na pozemok vnútrobloku je z priľahlej komunikácie III. triedy ul.

Kominárska cez existujúci podjazd popod susedný objekt Dopravoprojektu, a.s.. Parkovanie bude zabezpečené
vo vnútrobloku, na pozemkoch s parc. č. 11462/1, 11462/43, k. ú. Nové Mesto, na spevnenej ploche s 11 parkovacími
miestami. Predmetné pozemky sú súčasťou investičného zámeru súvisiaceho so susednou stavbou „Rekonštrukcia
objektu – polyfunkčný objekt, Kominárska ul.“, v rámci ktorého sú tieto parkovacie miesta zapracované a započítané
v riešení statickej dopravy. V prípade, ak umiestnením stavby „Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný objekt,
Kominárska ul.“ alebo zmenou riešenia statickej dopravy dôjde k záberu týchto parkovacích miest, bude potrebné ich
v plnom rozsahu nahradiť a vybudovať v rámci návrhu statickej dopravy predmetnej rekonštrukcie na Kominárskej ul.
bez vytvárania akéhokoľvek deficitu navrhovaných, prípadne existujúcich parkovacích miest.

Nadstavba objektu bude napojená na existujúce inžinierske siete pôvodného objektu bytového domu.

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:
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Z hľadiska urbanisticko – architektonicko – stavebného riešenia:
Stavebník vymení v budove Materskej školy, Šancová 65, vnútorné rozvody (voda, kanalizácia, elektrina,

vykurovanie) vrátane vykurovacích telies a kompletnej sanity (WC, umývadlá, batérie a pod.) podľa projektu mestskej
časti.

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.

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 parkovanie na vlastnom pozemku podľa STN 73 6110/Z2. Vzhľadom na skutočnosť, že je plánovaná

aj prestavba susedného objektu bývalých kníhtlačiarní (investor stavby Lofty Kominárska s.r.o.) s názvom
„Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný objekt Kominárska“, v prípade záberu predmetných 11 parkovacích miest budú
tieto miesta v plnom rozsahu nahradené a vybudované v rámci stavby „Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný objekt
Kominárska“, bez vytvorenia akéhokoľvek deficitu navrhovaných alebo existujúcich parkovacích miest.

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

Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery alebo stanoviť podmienky pre ich zabezpečenie v zmysle STN
73 6102.

Z  hľadiska technickej infraštruktúry:
Zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov.

Z hľadiska majetkoprávnych 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 Kópia katastrálnej mapy
1 x Situácia – Dopravné riešenie

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


