
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

____________________________________________________________________
21257/2795/2017/ZP/PIFTA

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v súlade s § 34 zákona NR 

SR č. 24/2006  Z. z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie v  znení neskorších predpisov, 

že navrhovateľ ORAVA – STAV, s.r.o., Obchodná 62, 811 06 Bratislava doručil Okresnému úradu 

Bratislava,  odboru  starostlivosti  o  životné  prostredie,  oddeleniu  ochrany  prírody  a  vybraných  

zložiek životného prostredia správu o hodnotení navrhovanej činnosti

„Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička - Rotunda“

Miestom realizácie  navrhovanej  činnosti  je  pozemok s  parc.  číslom 19598,  19599 a 19603/1, 

v lokalite  Železná  studnička,  k. ú.  Vinohrady  a  MČ Bratislava  –  Nové  Mesto,  územný  obvod 

Bratislava III.  Riešené  územie  je  ohraničené  z  juhovýchodu  ulicou  Cesta  mládeže  a  zo 

severozápadu vodným tokom Vydrica, lesnými cestami a lesným porastom. 

Zámerom navrhovanej činnosti je revitalizácia súčasného areálu, ktorá predpokladá vybudovanie 

a prevádzkovanie  Záhradnej  reštaurácie  a  Labutieho  pavilónu  na  mieste  pôvodných  objektov 

kúpeľného  domu  a historického  pavilónu.  Hlavným  cieľom  navrhovanej  činnosti  je  využitie 

potenciálu lokality pre účely rekreácie, stravovania a kultúrnospoločenské aktivity. 

Predpokladaný termín začatia a ukončenia výstavby: 2018 - 2019

Do správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je možné nahliadnuť 

počas úradných hodín na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava odd.  

životného  prostredia  a územného  plánovania  (3.  posch.,  č.  dv.  323)  alebo  na prízemí  budovy 

Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT 

OFFICE. 

Elektronicky  je  správa  sprístupnená  na  webovom  sídle  Ministerstva  životného 

prostredia: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-restauracie-v-lokalite-zelezna-studnicka-

rotunda.

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-restauracie-v-lokalite-zelezna-studnicka-rotunda
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Svoje  písomné stanovisko môže verejnosť doručiť  do 13.07.2017 Okresnému úradu Bratislava, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom spoločnosťou 

ORAVA –  STAV,  s.r.o.  dňa  28.06.2017  (streda)  o 16:30 hod.  v miestnosti č.107,  na 1. poschodí 

Primaciálneho paláca, Primaciálne nám.

Ing. arch. Marta Závodná

    vedúca odd. ŽP a ÚP

Bratislava, 14.06.2017
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