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 Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
 Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

42464/11450/2019/ZP/LUKP

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, že navrhovateľ, spoločnosť TATRA
REAL, a. s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, doručil na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OkÚ
BA“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona 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 o posudzovaní“)
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

„Nadstavba polyfunkčného objektu, Škultétyho ul., Bratislava”.

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná na parcelách reg. C-KN č. 11427/1-3 v k. ú. Bratislava-Nové
Mesto.

Zmena pozostáva z nadstavby 3 nadzemných podlaží (NP) na 6 NP - zvýšenia podlahovej plochy
polyfunkčného objektu, prístavby nového požiarneho schodiska, rekonštrukcie vstupného priestoru a suterénu.
Statická doprava - parkovacie miesta (PM) budú zabezpečené rekonštrukciou podzemného podlažia (PP),
nachádzajúce sa pod objektom a vnútorným dvorom, pred objektom a vo dvore na existujúcich parkoviskách.
V rámci PP sa v súčasnosti nachádzajú skladové priestory a 12 PM. Redukciou skladov vzniknú nové
parkovacie  miesta  v  počte  56,  čím  sa  ich  celkový  počet  v  objekte  zvýši  na  68  PM  a  vznikne  priestor  pre
pivničné kobky. Na teréne sa počet parkovacích miest zníži z 96 PM na 95 PM. Celkový počet PM po zmene
navrhovanej činnosti bude 163.

Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je podľa zákona o posudzovaní možné nahliadnuť
v dňoch od 11.11.2019 do 25.11.2019 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.
1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe je oznámenie k nahliadnutiu na
https://www.enviroportal.sk/; https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-nadstavba-polyfunkcneho-objektu-
skultetyho-ul-bratislava-; EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona o posudzovaní).

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť na OkÚ BA, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava do
25.11.2019.

Ing. Anton Gábor
vedúci oddelenia

Bratislava, 14.11.2019

Na vedomie:  starosta, tlačový tajomník, odd. ÚK a SP
Vybavuje: Lukáč Peter Mgr., 02/49253378


