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Vec  

        Zverejnenie návrhu na začatie územného konania   

        Názov stavby:            „Polyfunkčný objekt KOMINARCA“ 

Miesto stavby:             budova na pozemkoch  parc.č. 11476/20,21 a /22,  

 infraštruktúra  aj na pozemkoch parc.č. 22001/1 a 21996/1  

Katastrálne  územie.:   Nové Mesto v Bratislave 

 

Dňa 21.11.2017 s posledným doplnením dňa 26.03.2020 ACS Kominárska, s.r.o.,  IČO: 

50061674 so sídlom Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava,  ktorú v konaní na základe plnej moci 

zastupuje ANNO 2002 s.r.o., IČO: 35841753 so sídlom Bartókova 2D, 81102 Bratislava, ktorú 

v konaní na základe plnej moci zastupuje IRS – inžiniering, s.r.o.,  so sídlom Česká 7, 83103 

Bratislava (ďalej len ako „Navrhovateľ“) podal  návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 

nebytovej budovy  s názvom  „Polyfunkčný objekt KOMINARCA“ ( ďalej len ako „Stavba“) na 

pozemkoch parc.č. 11476/20,21 a /22, (ďalej len ako „Stavebný pozemok“),  infraštruktúra  aj na 

pozemkoch parc.č. 22001/1 a 21996/1 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave,  podľa 

dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vyhotovila v roku  2017 a upravila  v decembri  2018 

Anno 2002, s.r.o.,  Ing. arch. Peter Čavara,  autorizovaný architekt SKA reg. č. 1142*AA a Ing. 

arch. Pavol Čavara. Navrhovateľ je podľa LV č. 4108 vlastníkom Stavebného pozemku. Dňom 

podania bolo začaté územné konanie. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti  životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia vydalo dňa 09.10.2019  rozhodnutie   č.  OU-BA-OSZP3-
2019/059242/FID/III-EIA-r , že navrhovaná 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  a určilo podmienky pre eliminovanie  alebo zmiernenie 
vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutie nadobudlo právnu účinnosť dňom 09.12.2019. 

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 (ďalej len ako „stavebný úrad“) 
podľa ust. § 35 ods.2) stavebného zákona týmto  

z v e r e  j ň u j e   kópiu návrhu na začatie územného konania na umiestnenie Stavby  

Informácia pre verejnosť: 
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú na webových adresách:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-objekt-kominarca 

https://www.banm.sk/polyfunkcny-komplex-kominarca/ 

 

 

Mgr. Rudolf Kusý 

starosta mestskej časti  

Bratislava - Nové Mesto 

Prílohy: Návrh na ÚR  
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Ziadatel  (stavebnik):ACS Kominirska,  s.r.o., IeO S0 OG76Z4Sidlo: ul. l)lyniirensk6  7 I A, Bratislava, PSi 821. Og

Miestny rirad Bratislava   Nov6  Mesto
oddelenie  ilzemniho  konania a staaebniho  poriadku
]un6cka  183291 Bratislava

V Bratisla  ve di’a 27.11. 2077

VEC:
V zmysle  $ 35 z6kona (..5011976  h.  o izemnom  pliinovani  a stavebnom poriadku  (stavebnlli  ziikon)v zneni  neskorSich predpisov (dalej len ,,stavebnf zilkon")  a v zmysle vyhlisky  Ministerstva  Zivotn6hoprostredia  Slovenskej republiky  (.. 45312000  Z. 2., ktorou sa vykondvajf  niektor6 ustanovenia  stavebn6hozlkona, \’ds Ziadam ako miestre  prisluBnyi stavebnli  rirad o zah6jenie rizemn6ho konania a vydanieuzemn6hc,  rozhodnutia na umieshrenie  stavby:

Niizov staybg:  Polyfunkdnf objekt KOMINARCA
Obiektovii skladba stavby:
SO 01 Polytunkdn;i  objekt A
SO 02 Polytunkdnli objekt B
SO 03 Komunik6cie  a spe’rnen6 plochy

S() 03.1 YjazdzRadanskei  ulice,  vrdtane ripravy chodnikaSO 03.2 Vjazd do podzemnej  garALe z Kominirskej  ulice, vr6tane ripravy chodnikaSO 03.3 Cyklisti&y  d:rodnik na Radanskej  uliciS() 03.4 Are6lov6  komunikdcie  a spermen6 plochy, parkovisko
SC) 03.5 Dopravn6  znadenie interi6r,  exteri6r

SO04 Ter6rureasadov6ripravy
S() 4.1  Drobnd architekhira, opom6  steny, pristre5kySO 4.2  Sadov6 ripravy

SO05 Vonkaisivodovod
SO 05.1 Vodovodnii pripojka
SC) 05.2 Are6loqy’ vodovod

SO 06 Vonkajiia  kanatiziicia
SO 05.1 Kanalizadr6  pripojkaSO06.2 PripojkadaZdbvejkanaliz6cie
SO 05.3 Retendr6  nildrZ

t r A.i ’ !.j:..,:,i,...4.  ..r, i;gy.. 13E516.,,’  :’  I  :r.i? 9i .rrflisi{t}’:x
11, 1’1, ?1177fin;:;;;



SO 07  Pripojka  plynuSO08 Pripojkahonicovodu
SO 09 Pripojka  NN
SO 10 Vonkajlie  osvetlenie

SO 10.1  VonkajSie  osvetlenie  verejn6
SO 10.2  VonkajSie  osvetlenie  aredlov6

SO 11 Pripojka  slabopruduSO12 Odpadov6hospoddrstvo
SO 13 PreloZky slaboprfdu
Miesto stavbv:

katastrdlne fzemie:oozemkv:

Investor  (stavebnik):

Gener6tnv proiektant:Autori:
Stupei proiektu:
Sp6sob  vvuZitia:

Charakter stavbv:

Bratislava Mestsk6  dast’  Nov6 Mesto,Komindrska  ulica, Radianska ulica, Bratislavaokres BA III, Bratislavsky  kraj
Novd Mesto
referentnd  staaba:parc  KNC i. 7747 6 120, 1147 6 I 21.,  1147 5 122,pozemky  sri zapisan6  na LV i. 4108, evidovanf  na OU BA katastrdlny  odborinfraitruktitra:parc.  KNC i.2200U1. LV nezaloZenli  = parc.  KNE  i.22001 11,LY  5567parc. KNC  t.2199611LV  nezaloZenli’=  parc.  KNE  i.22001 11,LV  SSGT
ACS Komindrska,  s.r.o.,  teO SO 061. 674Sidlo: Plyn6rensk6 7lA, 82109, Bratislava
ANNO 2002,  spol. s.r.o.,  Bart6kova  2D, 81,7  02, Bratislavahrg. arch. Peter eavara   autorizovanyi architekt   1142 AA[rg. arch. Pavol eavaraprojekt  pre vydanie  rizemn6ho rozhodnutia  Obdianska  vybavenost’ (obchody,  sluiby,administrativa)  Ubytovacie  zariadenie  cestovn6ho  ruchu  BlivanieNovostavba

Umiestnenie pozemkov  od6vodnenie z6meru  na realiziciu  stavby:Pozemky,  na ktorych  investor  pliinuje  realizovat’ stavbu polyfunkdn6ho domu KOMINARCA  sa nach6dzajrina kriZovatke  Raiianskej ulice a Komindrskej  ulice, Me BA Nov6 Mesto.V sriiasnosti sa na pozemku nach6dzajir  3 existujrice  stavby, sripisn6  dislo 1552, dielfia (parc.  i. 714ZG|ZO)a dva sklady (11476121 a17476122), v5etky 3 budovy  sri nepodpivniien6,  nevyuZivan6  a v dezoldtnom  stave.Tieto objekty budri pred vystavbou  asanovan6.  Pozemok  je v sriiasnosti  oplotenf bet6novf  m plotom,verejnosti  je nepristupny.Investor mA zAmer  zhodnotit’ predmetn6  pozemky a prirodzene nadviazat’ navrhovanym investiinymzdmerom na okolitu  existujricu z6stavbu a jej funkdn6 vyuiitie v srilade  s rizemnyi’m pl6nom hl. mesta SR.Pozemky pre umiestnenie  navrhovanej  stavby majri  r,ysokri kultumospolodenskri  a socidlnu hodnotu, ktor6je dnes nevyuZitd.
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Urbanistick6  rie5enie  stavby:Urbanistick6  rieSenie navrhovanej  stavby vychddza  z existujricej okolitej  zAstavby v izemi definovanejuliinou tiarou Raiianskej  ulice (ednotnf blok budov od Radianskeho  myita ai. po Kominiirsku ulicuukonienli budovou byvalej tlai’iame ,,Svomost"’ a byvalou budovou  ,,BEZ"  na strane druhej),  novostavbouobytn6ho komplexu,,Pri  M1ite" a existujricou  zdstavbou Kominiirskej  ulice.
Architektonicky  stavebn6 rieienie stavbyNavrhovany  objekt ,,Kominarca" pozost6va  z dvoch stavebnych objektov   polyfunkdnlich bytovychdomov,  SO 01 (Bytovf  dom A celkovo 6NP) a SO 02 (Bytoqf dom B celkovo 12Np) s obdianskouvybavenostbu  (obchody, sluZby administrativa)  na 1.NP a garii.ami  v 1.PP. Na 2.Np5.Np  sri v objektenavrhnutti  apartm6ny  urien6  ako ubytovanie cestormdho  ruchu (prechodn6 ubytovanie).  Od 7.Np do 12.Npsri navrhnut6  bytovd  jednotky.

Sudastbu navrhovanej  stavby je dobudovanie  obsluinej  komunikiicie  a parkovisk, riprava napojeniana Raiiansku ulicu, vlazd zKomindrskej  ulice a napojenie objektov  cez novovybudovan6  pripojky nay’estvujrice  inZinierske  siete.
pOigT  PODLAZT
SO 01 1 podzemn6 podlaZie a 6 nadzemnych  podlaZi
SO 02 1 podzemn6 podlaZie a 12 nadzemn!,chpodlaLi
KAPACITNE  UDAJE STAVBYPodet jednotiek  ubytovania cestovn6ho  ruchu  Z6Podet  obchodnlich  priestorov  4Podet administrativnych  priestorov  / kancel6rii  3Potet bytc,v  33
STATICK,A DOPRAVASpolu  potr:ebnych  parkovacich  miest podta  STN Zg 6110122 i1.16.3.10  152Spolu  nal’rhovanych parkovacich  miest  1;6Zz toho:
Podet  stiiti v garALi  (1. PP)Poiet  stiiti v exteri6ri

V priebehrr konania doloZime doklady potrebn6 pre vydanie  uzemn6ho  rozhodnutia.

43
724

S pozdravom

OIng. Matui Kriif konatel

Prilohv:
2 x PD pre vydanie  UR
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