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O Z N Á M E N I E 
 
Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,  že navrhovateľ ProPark GROUP, 

a.s., Krížna 47, 811 07 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou EKOJET s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 
Bratislava predložil Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, podľa  zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov  v  znení 
neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“)  zámer navrhovanej  činnosti 

„Parkovisko SZU Kramáre“. 
 
 Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba parkovacieho domu na pozemku parc. č. 5436/4, k. ú. 
Vinohrady, na Limbovej ulici, na ploche dolného parkoviska areálu Slovenskej zdravotníckej univerzity. 
Zastavaná plocha objektom navrhovanej činnosti predstavuje 1 050m2, pričom celková podlažná plocha 
objektu predstavuje 1 949,50m2.  
 Parkovací dom je navrhovaný ako dvojpodlažný objekt, pričom na 1. nadzemnom podlaží je 
navrhovaných 46 parkovacích miest a na 2. nadzemnom podlaží 45 parkovacích miest. Spolu je v objekte 
parkovacieho domu umiestnených 91 parkovacích miest, ktoré budú slúžiť pre verejné účely ako 
v súčasnosti. 
 Realizovaním navrhovanej činnosti s 91 parkovacími miestami sa zvýši počet parkovacích miest            
na 136 v dotknutom území, teda o 44 parkovacích miest oproti súčasnému stavu. 
 Zámer je navrhovaný v dvoch variantných riešeniach, ktoré sa líšia riešením plôch zelene a ich 
výmerou. Variant č.1 bude obsahovať celkovo 527,40 m2 plochy zelene na rastlom teréne, pričom popri 
objekte parkovacieho domu sú navrhované spevnené plochy. V rámci variantu č.2 sú optimalizované 
spevnené plochy v rámci riešeného územia, čím vznikli popri parkovacom dome nové plochy zelene                   
na rastlom teréne s celkovou rozlohou 873,00 m2, čo je oproti variantu č.1 o 345,60 m2 viac zelene. 
 
  V súlade so zákonom poslal Okresný úrad Bratislava ako príslušný orgán štátnej správy, v zmysle 
platnej legislatívy upovedomenie o  začatí konania vo veci posudzovania zámeru navrhovanej činnosti  
dotknutej mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a príslušným 
rezortným a dotknutým orgánom.   

Do dokumentácie možno nahliadnuť na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto, Junácka č.1, 
Bratislava, oddelenie životného prostredia a územného plánovania  (III. poschodie č. dverí 323,V. poschodie 
č. dverí 518) a na Magistráte  hlavného  mesta  SR  Bratislavy,  Primaciálne nám.č.1, Bratislava,  v 
priestoroch služieb občanom.  

Všetky informácie o navrhovanej činnosti sú prístupné na internetovej adrese:  
http://www.enviroportal.sk/sk/eia 

 
 Písomné stanovisko k predmetnému zámeru môže verejnosť doručiť Okresnému úradu Bratislava, 
odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  do 21 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. 
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom obce. 
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