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O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, že navrhovateľ spoločnosť
MERIUS, a.s., Štefánikova 6/A, 811 05 Bratislava predložil Okresnému úradu Bratislava, Odbor
starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného pro-
stredia v zmysle 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 zámer navrhovanej činnos-
ti

„Polyfunkčný objekt TOMÁŠIKOVA, Bratislava – Nové Mesto ”.

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č. 15115/7 v priestore pred Železnič-
nou stanicou Bratislava – Nové Mesto, k. ú. a MČ Bratislava – Nové Mesto, územný obvod Brati-
slava III.

Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného objektu Tomášikova, ktorý po-
zostáva z dvoch samostatných polyfunkčných objektov A a B (14. nadzemných podlaží, terasovito
ustupujúcich od úrovne 5. NP, 3. podzemné podlažia) s podzemnou garážou a prislúchajúcou do-
pravnou a technickou infraštruktúrou. Podzemná garáž je navrhnutá pre 474 parkovacích miest
(podľa STN 736110/Z2 je potrebných 429 parkovacích miest). Celková navrhovaná podlažná plo-
cha je 52 210,45 m2, z toho na nadzemných podlažiach 32 525,45 m2, v podzemí 19 685 m2. Prie-
stor medzi objektami je riešený ako otvorený verejný priestor s parkovou úpravou, ktorý prepája
obchodné a stravovacie prevádzky v pasážach oboch blokov a zároveň ponúka aj zázemie pre ces-
tujúcich z blízkej železničnej stanice Nové Mesto. Predpokladaný termín začatia a ukončenia vý-
stavby: cca 08/2018 – cca 12/2020.

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 3.1.2018 do 24.1.2018 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1 v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE alebo počas úradných hodín na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bra-
tislava, oddelenie životného prostredia a územného plánovania (3. posch., č. dv. 323).
V elektronickej podobe je zámer k nahliadnutiu na http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/po
lyfunkcny-objekt-tomasikova-bratislava-nove-mesto. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť  Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 24.1.2018. Verejnosť môže do-
ručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 24.01.2017 na adresu Okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.
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