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Vec: Zverejnenie návrhu na začatie konania na vydanie stavebného povolenia na zmenu 

stavby pred jej dokončením 

 

 Dňa 30.03.2020 podala spoločnosť LO 2, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 

IČO 52599515, v zastúpení splnomocnenou Soňou Frolkovičovou, Pernecká 15, 841 04 

Bratislava, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na 

stavbu „Lakeside Park Bratislava – Phase II“, Tomášikova ul., Bratislava, na pozemkoch 

parc. č. 15115/70, 15115/122 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. Stavba bola 

povolená rozhodnutím č. 10895/2016/UKSP/HAVK-145 zo dňa 16.12.2016, právoplatným 

dňa 31.12.2016. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím 

č. 9751/2018/UKSP/VIDM-67 zo dňa 7.12.2018, právoplatným dňa 27.12.2018.  

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho 

posudzovania, vydalo rozhodnutie č. 4019/2015-3.4/mv zo dňa 16.03.2015, v ktorom 

rozhodlo, že predmetná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov podľa 

ustanovenia § 58a ods. 3 stavebného zákona týmto 

 

zverejňuje kópiu návrhu na začatie konania na vydanie stavebného povolenia na zmenu 

stavby pred jej dokončením na stavbu „Lakeside Park – Phase II“ 

 

Informácia pre verejnosť: 

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú v prílohe  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Kusý 

starosta mestskej časti  

Bratislava-Nové Mesto 

 

Prílohy: 

1. Kópia žiadosti o stavebné povolenie 

2. Rozhodnutie č. 4019/2015-3.4/mv 

mailto:banm@banm.sk


V Bratislave dňa30.03.2020

Vec: Žiadosťo povolenie zmeny stavby pred jej dokončenímv súlades 68 zákonač.50/1976 Zb. o územnomplánovanía stavebnom poriadku (stavebný zákon)vzneníneskoršíchpredpisov a podl‘a 11 vyhláškyč. 453/2000 Z. z., ktorou savykonávajúniektoréustanovenia stavebnéhozákona.
Stavba: Lakeside Park Bratislava — Phase IITomášikovául. ‚Bratislava

1. Stavebník:L02, s.r.o.Plynárenská7/C821 09 Bratislava
v zastúpení:Soňa Frolkovičová,PerneckáČ. 15, 841 04 Bratislava

2. Názovstavby: Lakeside Park Bratislava — Phase IITomášikovául. ‚ Bratislava
3. Stavba na pozemkoch:p.č. 15115/70, 15115/122katastrálneúzemie : NovéMesto
Na stavbu bob vydanéstavebnépovolenie Č. 10895/2O16ĺUKSP/HAVK145zo dňa16.12.2016, ktorénadobudlo právoplatnost‘31.12.2016 . Rozhodnutie bob vydanéMestskou čast‘ouBratislava — NovéMesto.
Posudzovanázmena stavby s názvomLakeside Park Bratislava — Phase II je súčast‘oustavby Lakeside Office Park, ktoráboba posudzovanápodl‘azákonaNR SR Č.127/1 994 Z.z. o posudzovanívplyvu na životnéprostredie v zneníneskoršíchpredpisov. Proces posudzovania vplyvu na životnéprostredie bol ukončený vydanfmzáverečnéhostanoviska č. 2576/051.6/mv zo dňa20.02.2006.Ministerstvo ZP SR odbor enviromentálnehoposudzovania vydalo k zmenenavrhovanej čiiinosti Lakeside Park Bratislava — Phase II rozhodnutie Č. 40 19/20153.4/mv zo dňa16.03.2015

LO 2 ‚ s.r.o., Plynárenskáč. 7/C, 821 09 Bratislava IČO : 52 599 515v zastúpení: Soňa Frolkovičová,PerneckáČ. 15, 841 04 Bratislava tel. 0905646745,mail: s.frolkovicova @upcmail.sk


MESTSTKFJ ČR,jiNCV MESTO
JUi. 1, Rrs

30. 03 2020
Cso JhIohy L_ J .4

Mestskáčast‘Bratislava NovéMestoStavebný úradJunáckaČ. 1832 91 Bratislava 3



4. Popis navrhovaných zmien:Zmeny sa týkajú stavebných obj ektovSO A2.Ol Hlavný objekt — časťASO A2.02 Parkovacia garáž
Inžinierskeobjekty:10 A2.O1 Prípojkaplynu
Prevádzkovésúbory:PS A2.02 Nábradný zdroj NN — dieselagregátPS A2.04 SHZ Sprinkler

Zrnena č. 1: dispozičnězmeny
 na mieste póvodnetechnickej strechy vytvorit‘nájomný administratívnypriestor
 vyvedenie dvoch schodiskovýchjadier a dvoch výt‘ahov do 13. NP
 presunúťzariadenia VZT a chladenia na vol‘nústrechu obrátenúk SV fasáde
 náhradný zdroj MN (dieselagregát)presunút‘do spodnej stavby na 3PP
 nájomnéjednotky na 1 .NP — dispozičnézmeny
 prepojenie 2. podlažívnútorným schodiskom ‚medzi podlažiami23, 45, 67, 89,1011

Zmena č. 2: zmena fasády
 otváravékrídloá2,66 m/ póvodneá8 m
 zmena typu konštrukciezo stlpo priečnikovej na elementovúfasádu
 pridanie balkónovna 4. až6. NP na ustúpenej časti fasádydo Tomášikovejul.

Zmena č. 3: zmena technickej infraštruktúrya technológií
 zrušenie SHZ sprinkler v budove ‚ nahrádza monolitická požiarna nádržouo objeme 25 rn3
 zmena zdroja tepla — nahradenie VRV systému parnými kotlami a teplovodnýmvykurovaním
 vykurovanie bude parapetnými telesami
 zmena zdroju chladu — nahradenie VRV systému vodnými chladičmi ( chillermi)
 vzduchotechnika — v kancelárskychpodlažiach bude anemostatmi ‚ v podhl‘adeprívodvzduchu, odvod bude riešený mriežkami
Zmena č. 4 : inžinierskesiete
 prípojka plynu  zmena dimenzie

5. Projektovúdokumentáciuzmeny stavby vypracoval:ArchitektonickákanceláriaTeam ABJ, s.r.o.Bratislavskácesta č. 80931 01 Samorím

Predpokladanénákladyzmeny stavby : 2,0 mil. EUR



6. Zoznam účastníkovkonania:
 L02, s.r.o., Plynárenská‘7/C,821 09 Bratislava
 Lakeside Ofťice2, s.r.o., Tomášiková64, 831 04 Bratislava
 Architektonickákancelária‚TeamABJ, s.r.o.,Bratislavskácesta č. 80, 931 01Samorím

S pozdravom

Prílohy: 2x PD, splnomocnenie ‚ LV, kópiaz katastrálnejmapy ‚ vyj adrenia k PD, kópiaSP



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHOPROSTREDIASLOVENSKEJ REPUBLIKYodbor environaentálnehoposudzovaniaNámestieĽudovítaStúra 1, 812 35 Bratislava
Bratislava 16.03. 2015Císlo:4019/20153 .4/mv

ROZHODNUTIE
Ministerstvo životnéhoprostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnehoposudzovania, ako príslušnýorgánštátnejsprávypodl‘a I ods. 1 písm.a) a 2 ods. Ipísm.c) zákonaČ. 525/2003 Z. z. o štátnejsprávestarostlivosti o životnéprostredie a o zmenea doplneníniektorých zákonovv zneníneskoršíchpredpisov a podl‘a 3 písm.k) a * 54ods. 2 písm.) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostrediea o zmene a doplneníniektorých zákonovv zneníneskoršíchpredpisov (ďalej len „zákono posudzovaní“)vydávapodl‘a 29 ods. 11, 13, 14 zákonao posudzovanía podl‘azákonaČ. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správný poriadok) v znení neskoršíchpredpisov preOznámenie o zmene činnosti Lakeside Park Bratislava — Phase II, predloženénavrhovatel‘omTriGranit Centrum, a. s., Tomášikova64, 831 04 Bratislava, v zastúpeníspoločnost‘ouEKOJET, s. r. o., Tehelná19, 831 03 Bratislava, toto rozhodnutie:Navrhovaná zmena činnosti Lakeside Park Bratislava — Phase II uvedenáv predloženomoznámenío zmene Čhmosti

sa nebude posudzovat‘
podľa zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životnéprostredie a o zmenea doplneníniektorých zákonovv zneníneskoršíchpredpisov.
Odövodnenie

Navrhovatel‘, TriGranit Centrum, a. s., Tomášikova64, 831 04 Bratislava,v zastúpeníspoloČnost‘ou EKOJET, s. r. o., Tehelná19, 831 03 Bratislava, doručil dňa13.02.2015 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odborenvironmentálnchoposudzovania (d‘alej len „MZP SR“)podľa* 18 ods. 2 písm.c) a podľa29 ods. 1 písm.b) zákona o posudzovaní Oznámenie o zmene navrhovanej činnostiLakeside Park Bratislava — Phase 11, vypracovanépodl‘aPrílohyČ. 8a k zákonu.
Posudzovaná zrnena stavby s názvom Lakeside Park Bratislava — Phase II jesúčasťoustavby Lakeside Office Park, ktorá bola posúdenápodľa zákona NR SRČ. 127/1994 Z. z. o posudzovanívplyvov na životnéprostredie v zrieníneskoršíchpredpisov.Proces posudzovania vplyvov na životnéprostredie bol ukončený vydanímzáverečnéhostanoviska Č. 2576/051.6/mv zo dňa20.02.2006.
Prcdrnetnástavba patrípodl‘aprílohyČ. 8 k zákonuo posudzovanído odvetvia 9.Infraštruktúra,položka
Č. 16. Projekty rozvoja obcívrátane
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (kompleXov), ak nie sú uvedenév mých položkáchtejto prílohy,kde v zastavanom územíod 10 000 m2 podlahovej plochy amimo zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej plochy je zákonomurčenézist‘ovaciekonanie,



Strana č. 2 rozhodnmia 6: 4019/20153.4/mv :o :isťovaciehokonama k zmene činnostipodľazákonač. 24/2006 Z. z.
b) statickej dopravy, kde od 100 do 500 stojískjezákonomurčenézist‘ovaciekonaniea od 500 stoj ískpovimiéhodnotenie.
Zmenou činnosti dójde k zníženiuparkovacíchstojískstavby Lakeside Office Parkako celku z póvodných 1 850 na 817 stojísk,t. j. dochádzak zníženiuol 033 stojískoprotiposudzovaným v správe o hodnotení, resp. o 951 stoj ísk v porovnaní s územným

rozhodnutím.
MŽP SR ako príslušnýorgánštátnejsprávypodl‘a 1 a 2 zákonaČ. 525/2003 Z. z.

o štátnejsprávestarostlivosti o životnéprostredie a o zmene a doplneníniektorých zákonov
v zneníneskoršíchpredpisov, 3 písm.k) a 54 ods. 2 písm.f) zákona o posudzovaní
a podl‘a 18 zákonač. 71/1967 Zb. o správnomkonaní(správnyporiadok) v zneníneskoršíchpredpisov začalo správnekonanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné
prostredie dňorndoručenia oznárneniao zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom.
Popis technickéhoriešenia:

Riešcný pozcmok tvoriaci kompaktný mestský blok sa nachádzana križovatkedvochhlavných komunikačných tepien hlavného mesta. Na juhu je ohraničený Tomášikovoua nazápadeVajnorskou ulicou.
Na riešenompozemku sa nachádzaeXistujúca 22 podlažnáadministratívnavežováb.udova Lakeside I., ktorábola uvedenádo prevádzkyv roku 2008.
Nczastavanáčast‘pozemku márovinatý charakter, ktorý je ohraničený z troch stránsvahini a terénnymivyvýšeniami.
Póvodný návrhstavby Lakesidc Office Park bol posúdený podľazákonaNR SR

Č. 127/1 994 Z. z. o posudzovanívplyvov na životnéprostredie v zneníneskoršíchpredpisov.Proces posudzovania vplyvov na životnéprostredie bol ukončený vydanímzáverečnéhostanoviska č. 2576/051.6/mv zo dňa20.02.2006. ..

V rámcisprávyo hodnoteníboli navrhovanénasledovnékapacity stavby:
Celkováplocha Plocha pre administratívu Parkovacia plochanf1. etapa 47661 22294 18625

H. etapa 41 622 21 590 15062
Hl. etapa 39 139 20 800 13 209
IV. etapa 32466 18259 9288
Spolu 160928 82943 56184
Početparkovacíchrniest:1. etapa 610 miestII. etapa 488 miestIII. etapa 451 miest
IV. etapa 301 miestcelkorn: 1850 miest

Podľapredloženéhooznámeniao zmene v rámciúzemnéhokonania v roku 2006 bolinasl edovnéplošnéparametre posudzovanej činnosti Lakeside Office Park:I. — IV. etapa II. — IV.etapa
Podlahováplocha nadzemnej časti 111 437 m2 80 779 m2

‚ 2Celkováužitkovaplocha 160 928 m 119 427 m
Početparkovísk 1 768 1 263
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Plošnéparametre Lakeside Park Bratislava — Phase II — zmena — 2015Phasel—I. etapa Phasell Spolu

Podlahováplocha nadzemnej časti 30 658 rn2 16 490 m2 47 148 rn2
Celkováúžitkováplocha 41 501 rn2 24 673 m2 66 174 m2
Počet parkovísk 505 312 817

Navrhovanástavba Phase lije svojou funkciou v súlade s póvodným projektom preUR, s úzernnýrn iozhodnutírn aj s regulatívmi územného plánu. Urbanisticky aarchitektonicky nadväzujena riešenie1. fázy.
V rámcinavrhovanej zmeny — stavba Phase H sú navrhované nasledovné základnécharakteristiky:
Nadze,nnáčast‘Podlahováplocha 16 490 m2Úžitkováplocha podlaží 14 785 m2Podzemnéparkovisko

 Podlahováplocha 11 678 m2užitkováplocha 9 888 m2Početparkovísk 312Pliase II spoluPodlahováplocha 28 168 m2: tJžitkováplocha 24 673 m2
Zmena navrhovanej činnosti spočívav:
 zníženíobjemu zástavby. Namiesto troch administratívnych budov sa na

zostávajúcomvoľnompozemku plánujezrealizovat‘len jedna administratívnabudova (zpóvodne navrhovaného komplexu štyroch‘ežís prislúchajúcouinfraštruktúrou,z ktorých je
zrealizovanálen jedna, budúcelkom v záujmovomúzemívybudovanélen dve),

 zníženícelkovej zastavanej plochy z póvodných 21 751 rn2 na 4 970 m2, t. j.
o 16 781m2oproti póvodnémuinvestičnémuzámeru,zníženícelkovej úžitkovej plochy z póvodných 160 928 m2 na 66 174 rn2, t. j.
o 94 754 m

 zníženícelkovéhopočtu parkovacíchstojískz póvodných 1 850 na 817 stojísk,t. j.
dochádzak zníženiuol 033 stojískoproti posudzovaným v správeo hodnotení,resp. o 951
stojískv porovnanís úzernným rozhodnutím.

 zvýšeníplochy zelene celkovo na 16 803 in2, pričom zmena zásadnezvyšujeplochyzelene na rastlom terénez póvodných 4 956 m2 na 15 153 m2.Nová výstavba tvorí prístavbu a pokračovanie eXistujúcej štítovejstene k 6podlažnémuk.rídluna východnej strane eXistujúcej výškovej budovy.
Park vizuálne previaže areál s rekreačnými plochami jazera Kuchajda a vytváraatraktívnea kompaktnévstupnépredpolie obom budovám.
Riešený pozernok ako aj navrhovanástavba sa čiastočne nachádzav ochrannompásmcželeznice.
Navrhovanábudova má funkciu klasickej administratívnej budovy. Vertikálnejestavba rozdelenána spodnú stavbu so štyrrni podzemnými podlažiami pre zabezpečeniestatickej dopravy — parkovanie osobných áut. Na 1.NP sa nachádza vstupná hala sprenajíniatel‘nými retail plochami a zázemímrecepcie. Na d‘alších11 ich nadzern.ných
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podlažiach sa nachádzajúkancelárskeplochy. Na vrchnom 13. N.P sú navrhnuté technicképriestory a stroj ovňaĹJK a VZT.

Navrhovanázrnena zástavby(etápII. ažIV etapou Phase II) nernenífunkcie v území,tj. adminitratívnykomplex s pridruženouobčianskou vybavenost‘ouv parteri a podzemnýmiparkovacítnigarážamiv suterénoch. Zásadnevšakznižuje objem zástavbya umiestňovanékapacity funkciía pa.rkovania, čímsúčasneklesávplyv stavby na životnéprostredie oprotischválenémuúzeinnéinurozhodnutiu.
V rámciposudzovania vpyvov na životnéprostredie bob konštatovanénasledovné:Vplyvy na horninovéprostredie, nerastnésuroviny a geodynamickéjavyRcalizácianavrhovancj činnosti nebude maťvplyv na horninovéprostredie, nerastnésuroviny, geodynamickéjavy a geomorfologicképomery.
V dotknutom územísa nenachádzažiadneložiskonerastných surovín.Vplyvy na ovzdušie,miestnu klímua hlukovúsituáciu
Najvyššiekoncentrácieznečist‘ujúcichlátoksa vyskytujú v blízkostifrekventovanýchulic Tornášikovaa Vajnorskáhlavne pri stabilnom zvrstveníatmosféry a pri slabom vetre.Znečisťujúcelátkyz vykurovania budú vyfukovanénad strechu objektu, kde budúvo vel‘kejyýškc dostatočne rozptyl‘ovanéa ich vplyv na kvalitu ovzdušiaprízemnejvrstvy atmosféryblízkehookoliaje mínimálny.
Hladiny dopravného hluku pred fasádamiobjektov orientovaných na komunikácie,resp. na žclezničnútrat‘budú v exponovaných poloháchvyššieako denný hygienický limit.Ochrana pred hlukom z dopravy bude riešenápotrebnou nepriezvučnosfou obvodovéhoplášfa.

Vplyvy na povrchovúa podzemnúvodu .

Vzht‘adom na charakter navrhovanej čimmosti, ktorá neprodukuje technologickéodpadové vody, ale len odpadové vody zo sociálnychzariadení,jej prevádzkovanienebudemat‘vplyv na povrchovéa podzemnévody.
Vplyvy na pbdu, genofond a biodiverzitu, krajinu

Realizáciaa prevádzkanavrhovanej činnosti posudzovanej stavby nebude spósobovat‘negatívneani pozitívnevplyvy na uvedenézložky.
Vplyvy na územný systémekologickej stability a chráneuéúzcniiaV záujmovejlokalite sa nenachádzajúžiadne chránenéúzemia, ani ochrannépásma,Navrhovanáčinnost‘susedís navrhovaným regionálnymbiocentrom Kuchajda, je od nehooddelenáj estvujúcouštvorprúdovoukomunikácious električkovou trat‘ou.Navrhovanázmena činnosti nie je v priamom dotyku s územiami cb.ránenými podl‘azákonač. 543/2002 Z. z. o ochrane prírodya krajiny v zneníneskoršíchpredpisov a preúzemie platíI .stupeňochrany. Posudzovanéúzemie ajeho širšieokolie nie je ani súčasťouúzemízaradených do sústavyNATURA 2000.

Posudzovanáčinnost‘nebude mat‘nepriaznivý vplyv na životnéprostredie presahujúcištátnehranice.
Vplyvy na dopravu

Dopravné riešenie je zamerané na dopravný pristup do dotknutého územia vkoordináciis pripravovanou výstavbou novej predlženejTomašíkovejul. cez Zátišiev smerena Račiansku ul.
Navrhovanázmena znížinegatívneenvironmentálnevplyvy a vplyv na dopravu oprotipóvoclnémunávrhu..



Strana č. 5 rozhodnujja Č: 4019/201534/niv zo zlsťovacjeho koncinia k zmene Činnosti podľazákonaČ. 24/2006 Z. z.
Ministerstvo životnéhoprostredia Slovenskej republiky zaslalo oznámenieo zmenenavrhovanej činnosti Lakeside Park Bratislava — Phase II listom číslo4019/20153 A/mv zodňa 18.02.2015 dotknutej obci (Hlavnémesto SR Bratislava, Magistráthl. m. SR Bratislavy,Primaciálnenámestie1, 814 99 Bratislava 1, Mcstskáčast‘Bratislava — NovéMesto, Miestnyúrad Bratislava — Nové Mesto, Junácka1, 832 91 Bratislava 3) a informáciuo zverejneníoznánieniana webovorn sídleministerstva
http://www.enviroportal.sklskleialdetail/lakesideparkbratislavaphaseii

rezortnému orgánu (Ministerstvo dopravy, výstavby a rcgionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, Námestieslobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava), povoľujúcernuorgánua zároveňdotknutému orgánu (Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné
prostredie, Odborárskenám.3, P. O. BOX 19, 810 05 Bratislava 15) a dotknutým orgánom
(Urad Bratislavského saniosprávnehokraja, Sabinovská16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava25, Okresný úrad Bratislava, Odbor krízovéhoriadenia, Staromestská6, 814 40 Bratislava,Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozenmých komunikácií,Vajnorská98/D,
4. posch., 83 1 04 Bratislava, Okresné riaditel‘stvo Hasičského a záchrannéhozboru
\f Bratislave, Staromestská6, 811 03 Bratislava, Regionálnyúrad verejného zdravotnictvaBratislava hlavné mesto so sídlomv Bratislave, Ružinovská8, P.O.BOX 26, 820 09
Bratislava 29, Krajský pamiatkový úradBratislava, Leškova17, 811 04 Bratislava, ZelezniceSlovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Dopravný úrad, Letisko M. R.
Stefánika,823 05 Bratislava).

K predloženémuoznámeniuo zmene činnosti Lakeside Park Bratislava — Phase II
sa v zákonom stanovencj lehote vyjadrili nasledovné orgány štátnejsprávy a orgány
samosprávy:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,Sekcia záležitostíEU a zahraničných vzťahov,Odbor rozvoja dopravnej infraštruktúrv,Oddelenic dopravného modelovania a infraštruktúry, list Č. 05349/20]5,‘B2]1
SZEU/12708zo dňa03.03.2015

Z hl‘adiskadopravy žiadarešpektovat‘
 vyjadrenia správcovdotknutých komunikácií— Vajnorskej a Tomášikovejulice,
 vyj adrenia ZeleznícSlovcnskej republiky,
 dodržafochrannépásmoželeznícv zmysle vyj adrenia ZSR,
 vyjadrenie Leteckéhoúradu Slovenskej republiky,
 pri dobudovaníobslužných komunikáciía parkovacíchmiest žiadadodržat‘príslušnéplatnénormy STN.
Pri rešpektovaní uvedených podmienok Ministerstvo dopravy, výstavby

a rcgionálnehorozvoja Slovenskej republiky súhlasís v zámerenavrhovanou zmenou činnosti„LakesidePark Bratislava — Phase II“— výstavbou jednej novej 1 3podlažnejadministratívnej
budovy a 817 parkovacíchstojísk.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
vzhl‘adomna výstavbu indikovanú v zámere„LakesidePark Bratislava — Phase II“, ako aj v
súvislosti s dopravnými väzbami v riešenom území,ako aj počtom parkovacíchmiest,
v zmysle zákonač. 24/2006 Z. z. o posudzovanívplyvov na životnéprostredie a o zmenea doplneníniektorých zákonovv zneníneskoršíchpredpisov, odporúčavykonanie procesuposudzovania vplyvov zámeruna životnéprostrcdie v zmysle uvedenéhozákona.

Okrcsný úradBratislava, odbor ccstnej dopravy a pozemných komunikácií,list Č.
OUBAOCDPK22015/026197/LBO zo dňa27.02.2015

Uvádza,že navrhovanáčinnost‘nezasahuje do ciest sledovaných Okresným úradom
Bratislava, odborom cestnej dopravy a pozernných komunikácií,ktorý je v zrnysle 3 ods. 4
a 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciáchv znení neskorších
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preclpisov cestným orgánompre cesty I., II. a III. triedy. Z uvedených dóvodov sa k zmenenavrhovancj činnosti nevyj adruje.
Rcgionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavně mesto, list č.HŽP/06099ĺ20]5zo dňa27.02.2015
Z bl‘adiskaochrany zdravia netrvána posudzovanízmeny činnosti podl‘azákona.
Dopravný úrad, list Č. 3293/2015/ROP008P/6052 zo dňa09.03.20 15
Dopravný úrad ako príslušnýorgánštátnejsprávyna úseku civilného letectva podl‘austanovenia 28 ods. 3 zákonaČ. 143/1998 Z. z. o civii.nom letectve (letecký zákon)a ozmene a doplneníniektorých zákonovv zneníneskoršíchpredpisov oznamuje, že stavba sanachádzav ochran.ných pásmachLetiska M. R. StefánikaBratislava určených RozhodnutímŠtátnej leteckej inšpekcieZn. 166/81 zo dňa03.07.1981 a v ochranných pásmachleteckéhopozemného zariadenia „Radar pre koncovú riadenú oblast‘Letiska M. R. Stefánika(TARLZIB — sektor A)“ určených Rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republikyČ. 1908/313638OP/2007 zo dňa 27.04.2009. V mieste stavby je obrnedzujúca nadmorskávýška stavieb, zariadenínestavebnej povahy, použitia stavebných mechanizrnov a pod. vrozmedzí174,00 — 178,80 mn. m. Bpv v sklone 1:25 v smere od letiska, t. j. výškou od cca.30.55 m od úrovne±0,00 (wčenáochrann‘,npásinoinkužeľovejprekóžkovejplochy letiska aochranným pástizonzkužeľovejplochy radaru TAR LZIB). Stavba svojou navrhovanou výškouhajvyššiehobodu cca 54,25 m od úrovne ±0,00; t. J. nadrnorskou výškou 197,70 m n.rn.Bpv(naj vyššíbod stavby — komín)užtálovýšku prekračuje.
Stavebník TriGranit Centrum. a. s.. 50 sídlomLakeside Park, Tomášikova64.831 04 Bratislava, ICO: 35 889 063 podal dňa29.01.2015 na Dopravný úradžiadosťo zmenuRozhodnutia Leteckého úradu Slovenskej republiky č. 11 692Í3 1 33067Vi2005 za dňa27.12.2005 o udelenívýnimky z ochranných pásiemLetiska M. R. StefánikaBratislava prestavbu „Lakeside Office Park‘.križovatka ulícVajnorskáa Tomášikova,parc. č. KNC15115/70, k. ú. Nové Mesto, Bratislava, iesp. o vydanie nového rozhodnutia o udelenívýnimky z ochranných pásiempre predmetnústavbu a použitiestavebných mechanizmov prijej realizácii. Dopravný úrad do 13.03.2015 vydá rozhodnutie o udelení vnimkv zpredmetných ochranných pásiern, kde budú stanovené nové podmienky pre umiestnenie,realizáciua užívaniestavby: „LakesidePark Bratislava — Phase II‘vzhřadom na eXistujúcuvýškovú zástavbu v priestore západne od Letiska M. R. Stefánika Bratislava medziprcdlženými osami vzletových a pristávacíchdráhRWY 04/22 a RWY 13/31 vrátanesusediacej eXistujúcej výškovej budovy Lakeside Park Bratislava, Phase I — 226,27 mn.rn.Bpv.
Z pohl‘aduDopravnéhoúraduneexistujúvplyvy, ktoréby mali byt‘v zámereposúdenépodrobnejšie, teda také, ktoré by mali byt‘posudzované podl‘azákonač. 24/2006 Z. z. oposudzovanívplyvov na životnéprostredie a o zmene a doplneníniektorých zákonov.
Dopravný úrad upozorňuje, že toto stanovisko je vydané len z hl‘adiskazáujmovcivilnéholetectva.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditel‘stvo, Odborexpertízy,list č. 02]87!20]5ĺ0420OO6zodňa27.02.2015
Upozorňujú,žemiesto stavby zasahuje do ochrannéhopásmadráhyIOPDI TÚ 2861Bratislava hl. stanica — Bratislava NovéMesto, DU 03 ZST Bratislava NovéMesto, vpravov smere staničenia približne v rozsahu žkm 5,077 — 5,230, pričom hranica pozemkovinvestora prilieha k obvodu dráhy.
Žiadajú zrealizovať opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnejprevádzky(hluk, vibrácie,vplyv prcvádzkytrakcie) a zabezpečit‘,aby nímnavrhovanástavbaodolávala vplyvom železničnej prevádzky počas celej doby jej prevádzky tak, abyv priestoroch riešenej stavby neboli prekroČené povolené hladiny hluku zo želežničnej
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dopravy v zinysle príslušnejlegislativy. Nesúhlasia, aby si vlastníciresp. užívateliastavbyz titulu prípadných negatívnychúčinkov od železničnej prevádzkyuplatňovali nárokynaúpravy u Zelezníc SR. Stavebníkv konaniach o územnom a stavebnom povolení stavbypredložíAkustickú štúdiua súhlasnéstanovisko príslušnéhoRegionálnehoúradu verejnéhozdravotnictva,

Pre potreby svetlotechnického posúdenia upozorňujúa dopÍňajú,že kontrolný bodokna Č. 8 sa nacbádzana bloku C budovy ZST Bratislava NovéMesto, v ktorej sa nachádzajúaj bytovépriestory.
Voľný rnanipulaČný priestor pre ŽSR pozdlž zemného telesa dráhy— koridor šírkymin. 4 m pre pohyb mechanizrnov s hmotnost‘ounad 3 t žiadajúumiestnit‘tak, aby pohybommcchanizmov v trase koridoru nemohlo prísf k poškodeniu podzemných vedenía inžinierskychsjetí.Ak to nie je možné,žiadajúv rámcidokumentáciestavby navrlmút‘ichtcchnickúochranu.
Požadujú,aby stavebníkrešpektovalobjekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizácioustavby, jej prevádzkoua užívaním:

 nesmie dójsťk ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnečnej dopravy,k narušeniu stavby dráhy,jej odvodnenia, stability, k zmene výškovej a smerovej polohykoľajea k poškodeniuobj ektov, vedenía zariadeníZSR,
 nesmúbyťznečist‘ovanépozemky v správeŽSR.
Osvetlenie stavby nesmie oslňovat‘vlakový personála súčasnenesmúbyt‘zriad‘ovanésvctelnézdroje a farebnéplochy zameniteľnés návestnými znakmi.
Dokumentáciupre zmenu úzcmnéhorozhodnutia a stavebnépovolenie stavby žiadajúpred ložit‘na posúdenie prostredníctvomsprávcovskej zložky ZSR, Oblastné riaditel‘stvoTrnava, Bratislavská2/A, 917 02 Tmava. S dokumcntácioužiadajúpredložit‘:
a) snímku z katastrálnej mapy a Jednotnú železničnúmapu (JŽM M1:1000) 50

zakreslenímnavrhovanej stavby vrátanevšetkých prípojokIS až po miesto ich napojenias okótovanírn najmenšej vzdialenosti objektov od osi krajnej kol‘aje a vyznačenímkilomctrickcj polohy v staničeníželezničnejtrate,
b) charakteristické priečne rezy vedená kolmo na os trate v mieste najmenšiehopriblíženiastavby k trati, so zakreslením reliéfu priľahléhoterénu, hranice pozemku

stavebníka,sietí(stavebníka,ZSR a mých subj ektov jestvujúce aj navrhované),komunikácií,prístupovéhokoridoru pre ZSR, parkovísk,oplotenia a pod. aj s okótovanímvzdialenostinajbližšíchstavebných objektov a hlavného objektu od osi krajnej koľajea od päty svahuzemnéhotelesa dráhy,
c) vyjadrenie ŽSR, Strediska hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne

pracovisko Bratislava, Šancová5/C, 811 04 Bratislava,
d) návrh opatrení na elimináciu vplyvov negatívnych účinkov od železničnejprcvádzky.
Upozorňujú,že stavba podlieha dodržiavaniu ustanovenízákonaČ. 5 13/2009 Z. z.

o dráhachv zneníneskoršíchpredpisov.
Okrcsný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životnéprostredie, oddclenieochrany prírodya vybraných zložickživotnéhoprostrcdia, list Č. OUBAOSZP3 2015 025 703AN.JĺIJIEIAzo dňa06.03.2015
Konštatuje,že:

 Predmetnépozemky v k.ú. NovéMesto sa nachádzajúv územís prvým stupňornochrany
podľa 12 zákonač. 543/2002 Z. z. o ochrane prírodya krajiny v zneníneskorších
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prcdpisov (d‘alej len „zákonOPK‘),kde sa uplatňujÚ ustanovenia o všeobecnej ochraneprfrody a krajiny podľadruhej časti tohto zákona.

 Výstavba druhej etapy projektu a prevádzkabudovy nepredstavuje podl‘azákonaQPKv danom územíčinnost‘zakázanú,alebo vyžadujúcu sůhlas rozhodnutímorgánuochranyprírodya krajiny.
 Podl‘aRegionálnehoúzemnéhosystému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP,1994) riešeným územímokraj oyo prechádzaregionálnybiokoridor MaléKarpaty — MalýDunaj (MladáGarda — Kuchajda — Malý Dunaj), ktorý mánespojitý charakter a slúžinajmämobilnejšímdruhom živočíchov(vtáky,drobnécicavce).
 Realizáciaprojektu si vyžiadavýrub drevín,o ktororn rozhodne príslušnámestskáčast‘.Na uvedenom pozemku sa nenachádzajúbiotopy národnéhoalebo európskeho významu,biotopy chránených druhov rastlínalebo živočíchov,ani chránenéstromy.Okresný úrad Bratislava požaduje, aby navrhovatel‘urniestnil náhradnúvýsadbu zavyrúbanédreviny v záujrnovomúzemístavby ‚YhaseII“ na vyhradených plocháchzelene,čímsa zmierni negatívnyvplyv výrubu na vyššieuvedený regionálnybiokoridor.Za predpokladu dodržania uvedenej pripomienky Okresný úrad Bratislava, odborstarostlivosti o životnéprostredie, dotknutý orgánochrany prírodyokresu nepožadujezmenunévrhovancj činnosti posudzovat‘podl‘a zákonač. 24/2006 Z. z. o posudzovanívplyvovna životnéprostredie a o zmene a doplneníniektorých zákonovv zneníneskoršíchpredpisov.Stanovisko z hl‘adiskaochrany ovzdnšia:Upozorňuje na nesúlad príkonukotlov uvedených v oznámenío zmene navrhovanejčinnosti (2 x 460 kW) a príkonuuvedenéhov rozptylovej štúdii(214 kW).Z hladiska ochrany ovzdušia k predloženej zmene navrhovanej činnosti nemápripomienky.

Stanovisko z Iiľadiskaodpadovéhohospodárstva:Konštatuje,že zmena navrhovanej činnosti nebude mat‘ncgatívnyvplyv na životnéprostredie a nemák nej pripomienky. Konkrétne podmienky k realizácii a prevádzkovaniustavby určíorgánodpadovéhohospodárstvav rámcivyjadrenia v povol‘ovacomprocese.Stanovisko z Ii l‘adiskaoclzraiiy vód:Konštatuje, že navrhovanou zmenou dochádza k zásadnémuzniženiu objemuzástavby,čo je dosiahnutépredovšetkým zmenšenímrozsahu stavicb a nižšoupodlažnost‘ou,v prospech sadových úprav, spevnených plócha kultivácieexistujúcej zelene.Z hľadiskaštátnejvodnej správynemápripomienky k predloženej zmene navrhovanejčinnosti.
Stanovisko z h l‘adiskaprevencie závažnýchpriemyselných havárií:Záujmovéúzcmie bob v minulosti dotknutézónouohrozenia prevádzkovatel‘aDuslo,a. s. (bývalý podnik OZ Istrochem), ktorý je podl‘azákonač. 26 1/2002 Z. z. o prevenciizávažných priemyselných haváriía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen.íneskoršíchdoplnenípodnikorn kategórie B. Vzhl‘adomna odstavenie niektorých výrobnýchjednotiek v podniku prcvádzkovatel‘a,v súčasnostitoto územic užležímimo týchto zón. Vuvedcncj lokalite nie sú v súčasnosti,z hľadiskaprevencie ZPI—{, známežiadneďalšieriziká,ktoréby túto výstavbu obmedzovali. Z hl‘adiskaprevencie závažnýchpriemyselných haváriísúhlasís vydanírnsúhlasnéhostanoviska bez pripomienok.Záverečnézhriz utie:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životnéprostredie, oddelenie ochranyprírodya vybraných zložiek životnéhoprostredia, za predpokladu dodržania pripomienky
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z hľadiskaochrany prírodya krajiny (t. j. požiadavky, aby navrhovatel‘umiestnil náhradnúvýsadbu za vyrúbané cireviny v záujmovom územípredmetnej stavby na vyhradených
plocháchzelene) nepožadujezmenu navrhovanej Činnosti posudzovat‘podl‘azákona.

MestskáčasťBratislava — NovéMesto, Miestny úrad Bratislava — NovéMesto,
list Č. ZPiUP286!2015/Tzo dňa03.03.2015

Miestny úrad konštatuje,že v zmysle ÚPN Hlavného mesta SR Bratislavy (uzn. Č.123/2007 z 3 1.05.2007) v zncní neskoršíchzmien a doplnkov je predmetný priestor
definovaný ako rozvojovéúzemie určenépre funkciu občianskej vybavenosti celomestskéhoa nadrnestského významu — s indexom podlažnej plochy 3,3, indexorn zastavanosti 0,3
a rninimálnymkoeficientom zelene 0,25. Predloženériešeniesplňapožadovanépodrnienky.Voči zmene navrhovanej činnosti v predmctnej lokalite nemánámietkya žiada primeranédodržaniepodrnienok uvedených v stanovisku č. Star298/2006 zo dňa01.02.2006.

K posudzovanému Oznárneniu o zmene navrhovanej Činnosti Lakeside Park
Bratislava — Phase II sa v zákonomstanovenej lehotc nevyjadrili:

 1Ilavnémesto SR Bratislava, Magistráthl. m. SR Bratislavy, Primaciálnenámestie1,814 99 Bratislava 1
 QkresnériaditeľstvoFlasičskéhoa záchrannéhozboru v Bratislave, Staromestská6,811 03 Bratislava
 Okrcsný úradBratislava, Odbor krizovéhoriadenia, Staromestská6, 814 40 Bratislava
 Krajský pamiatkový úradBratislava, Leškova17, 811 04 Bratislava
 hrad Bratislavskéhosamosprávnehokraja, Sabinovská16, P.O. Box 106,820 05 Bratislava 25
Podľa 29 ods. 9) rezortný orgán,povol‘ujúciorgán,dotknutý orgána dotknutáobecrnóžudoručit‘príslušnémuorgánupísomriéstanoviskák oznámeniuo zmene navrhovanejčinnosti do desiatich pracovných dníod jeho doručenia, ak sa nedoručípísomnéstanoviskov uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súlilasné. Verejnost‘mčžedoručifpríslušnémuorgánu písoinnéstanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti dodesiatich pracovných dníod zverejnenia uvedených inf‘ormáciípodl‘aodseku 8, písoniné

stanovisko sa považujeza doručené,aj ked‘bob v určenej lehote doručenédotknutej obci.
MŽP SR posúdiloOznámenie o zmene navrhovanej činnosti Lakcside Park

Bratislava — Phasc II, ktorévypracovala spoločnosťEKOJET s. r. o., Bratislava vo februári2015. Pri posudzovanínavrhovanej zmeny z hl‘adiskapredpokladaných vplyvov na životné
prostredie a zvažovaníďalšiehopostupu v zmysle ustanovenízákonao posudzovanípoužiloMinisterstvo životnéhoprostredia SR aj Kritériápre zist‘ovaciekonanie podl‘a 29, uvedené
v prílohe Č. 10 zákona o posudzovaní, ktoráje transpozíciouprílohy Č. III Smernicc2011/92/EU o posudzovanívplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné
prostredie.

MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene,doručených vyj adreníorgánovštátncjsprávya samosprávy, zhodnotenia stavu životnéhoprostrcdia v záujrnovom území, posúdenia navrhovaných opatrení na minimalizáciu
negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životnéprostredie a zdravic obyvatel‘ov
konštatuje,žezmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásahdo životnéhoprostredia,ktorý by v značnej micre ohrozoval životnéprostredie a zdravic obyvatel‘ov,nic je v rozporeSo všeobecne záväznými právnymi predpisrni v oblasti starostlivosti o životnéprostrediea zdravic obyvatel‘ov, nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacímipodkladmi
v záujmovomúzemí,v doručených stanoviskáchorgánovštátnejsprávya samosprávynebolvyjadrený nesúhlas s navrhovanými zmenami riešenými v predloženomOznámenío zmenenavrhovanej činnosti Lakcside Park Bratislava — Phase II, požiadavky uvedené vo
vyj adreniach orgánovštátnejsprávya samosprávyje možnézohľadnit‘v d‘alšíchkonaniach
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pocll‘aosobitných predpisov a preto MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedenévo výrokovej častitobto rozhoclnutia.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ odvolanie podľa 53 a 54 zákonaČ. 71/1967 Zb. o správnomkonani v zneníneskoršíchpredpisov na Ministerstvo životnéhoprostredia Slovenskej republiky. Odbor environmentálnehoposudzovania v Iehote do 15 dníodo dňaoznámeniarozhodnutia.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaníriadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preňpripúšťajú,preskúmatel‘nésúdom podl‘a ustanovení Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb.Občiansky súdnyporiadok v zneníneskoršíchpredpisov.

RNDr. Griaditeľodboru

DoručíSa:1. TriGranit Centrum, a. s., Tomášikova64, 831 04 Bratislava2. EKOJET, s. r. o., Tehelná19, 831 03 Bratislava
Na vedomie:3. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hl. ni. SR Bratislavy, Prirnaciálnenámcstie1, 814 99 Bratislava 14. Magistrat hl. rn. SR Bratislava, OUGG  RNDr. M. Babiar, vedúci oddelenia,Laurinská7, 814 99 Bratislava 15. Mestskáčast‘Bratislava — NovéMesto, Miestny úradBratislava — NovéMesto,Junácka1, 832 91 Bratislava 36. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionátnehorozvoja Slovenskej republiky,Námestieslobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

7. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životnéprostredie, Odborárskenám.3, P. O. BOX 19, 810 05 Bratislava 158. Urad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106,820 05 Bratislava 259. Okresný úrad Bratislava. Odbor krízovéhoriadenia. Staromestská6, 814 40Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných koniunikácií,Pristarej prachárni14, 831 04 Bratislava
11. Okresné riaditel‘stvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave,Staroinestská6, 811 03 Bratislava12. Regionálnyúrad verejného zdravotnictva Bratislava hlavně mesto so sídlomv Bratislave, Ružinovská8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 2913. Krajský pamiatkový úradBratislava, Leškova17, 811 04 Bratislava14. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditel‘stvo, Odborexpertízy,Klemensova 8, 813 61 Bratislava
15. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika,823 05 Bratislava
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