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Vec: Zverejnenie oznámenia o začatí stavebného konania

Dňa 26.06.2020, s doplnením dňa 23.09.2020, podal stavebník, spoločnosť Urban
Residence BD4, s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, IČO 50439723, ktorú právoplatne
zastupuje Mading s.r.o., Drieňova 1H/16940, 821 01 Bratislava, IČO 35938226, žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu “Obytný
súbor URBAN RESIDENCE – Polyfunkčný bytový dom C“ (SO 14) na Račianskej ulici
v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11486/8, 11486/80, 11486/81, 11486/82 v katastrálnom
území Nové Mesto v Bratislave. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č.
8547/2018a393/2019/ÚKSP/HAVK-4 zo dňa 14.01.2019, právoplatné dňa 22.02.2019.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania, rozhodnutím č. 6419/2015-3.4/ak zo dňa 30.09.2015 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 a § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) týmto

zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania na vydanie stavebného povolenia na
zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu „Obytný súbor URBAN RESIDENCE –

Polyfunkčný bytový dom C“

Informácia pre verejnosť:
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú v prílohe

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
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Prílohy:
1. Kópia žiadosti o stavebné povolenie
2. Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor

environmentálneho posudzovania, č. 6419/2015-3.4/ak zo dňa 30.09.2015
3. Oznámenie o začatí stavebného konania č. 7701/2020/UKSP/VORE-ozn. zo dňa

23.09.2020

Doručuje sa za účelom zverejnenia:
1. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť

počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:







MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

odbor environmentálneho posudzovania
Náinestie Ludovíta Štúra 1, 812 35 BratsIava

Bratislava 30. 09. 2015
Číslo: 6419/2015-3.4/ak

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentáliieho
posudzovania. ako príslušn orgán štátnej správy podľa I ods. I písm. a) a 2 ods. I
písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v ziiení neskorších predpisov a * 3 písm. k) a 54 ods. 2
písm. f‘) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplvvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pi‘edpisov rozhodlo podľa * 46 a 47
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a

29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti „Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ul., Bratislava“
predloženého spoloČnosťou IKD Residence. s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, takto:

Zmena navrhovane činnosti „Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ul.,
Bratislava“ umiestnenej na území hl. mesta SR Bratislava, na katastrálnom území Nové
Mesto, na parcelách Č. 11486/2, 11487/3 a 11487/4

sa nebude posudzovať

podl‘a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ODÓVODNENIE

Dňa 11.8.2015 spoločnosť IKD Residence, s.r.o., v mene navrhovatel‘a I. Račianska.
s.r.o., Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava 2, doručila podľa 29 ods. I písm. b) zákona
Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní \‘plyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ‚.zákon) Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej
len .MŽP SR“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ‚.Obytný súbor Nové Slovany,
Račianska ul.. Bratislava“.

Dňa 28. 8. 2015 MŽP SR podľa 29 ods. 6 zákona oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti zaslalo povoľujúceniu orgánu. dotknutému orgánu. dotknutej obci a zverejnilo ho na
svojom vebovom sídle. V súvislosti s 29 ods. 9 zákona o tejto skutočnosti informovalo aj
rezortný orgán. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bob MZP SR v lehote podľa 29
ods. 9 zákona doručených 8 stanovísk.
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MŽP SR podľa 29 ods. 3 zákona pil rozhodovaní primerane použilo kritériá pre
zisťovacie konanie uvedená v prílohe Č. 10 k zákonu, a to nasledovne:

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti
Jde o zmenu navrhovanej činnosti zaradenej podFa prílohy Č. 8 k zákonu do odvetvia

9. lnf‘raštruktúra, položky číslo 16. Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo
ich súborov (komplexov), ak nie sÚ uvedené v mých položkách tejto prílohy, v zastavanom
Území od 10000 m2 podlahovej plochy a mimo zastavaného Územia od I 000 ni2 podlahovej
plochy (časť B — zist‘ovacie konanie) a b) statickej dopravy od 500 stojísk (časť A - povinné
hodnotenie).

ľvĺenená má byť činnosť ‚.Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ulica, Bratislava“
v zmysle záverečného stanoviska MZP SR Č. 10123/07-3.4 Zo dňa 6. 2. 2008 (ďalej len
„záverečné stanovisko“). ide o obytný súbor, ktorý sa navrhuje na ploche zo západu
ohraničencj Račianskou a Skultétyho ulicou a z východu areálom železničnej stanice
Bratislava — Filiálka. Pozostáva z troch nadzemných objektov (Polyf‘unkčný bytový doni A - 6
nadzemných podlaží. Polyfunkčný bytový doni B - 8 nadzemných podlaží a Apartmánový
doni C - 29 nadzemných podlaží) vybudovaných na spoločnej dvojpodlažnej suterénnej
podnoží dopravne napojenej na Škultétyho ulicu. Jeho celková úžitková plocha je 57 064 m2
a kapacita statickej dopravy je 510 stojísk pri variante Č. I alebo 433 stojísk pri variante Č. 2.

Zniena navrhovanej činnosti spočíva v nahradení troch nadzemných objektov podFa
predchádzajÚceho odseku šiestimi jednosekciovými domami (7 — JI nadzemných podlaží)
vybudovanými na troch suterénnych dopravne prepojených dvojpodlažných halových
garážach spoločným vjazdoni/výjazdom napojených na Skultétyho ulicu. Celková Úžitková
plocha navrhovaného obytného súboru po navrhovanej zmene bude 44 863 ni2 a kapacita
statickej dopravy 497 stojísk.

Miesto vykonávania zmeny navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej činnosti sa navrhuje v zastavanom Území. V konaní nebolo

preukázané, že miesto vykonávania zmeny navrhovanej činnosti je významné z hl‘adiska
ochrany nerastných surovín, z hľadiská ochrany vád. z hľadiska ochrany PPF alebo LPF,
z hl‘adiska ochrany prírody a krajiny alebo z hl‘adiska pamiatkovej ochrany.

Pod ľa zrealizovaného radónového prieskum u je na dotknutom pozem ku stredné
radónové riziko. V pódnom vzduchu je možné predpokladať vyššiu objemovÚ aktivitu
radónu, preto budú do projektovej dokunientácie stavby zahrnuté aj protiradónové stavebné
opatrenia.

Význam očakávaných vilyvov
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenu architektonického a urbanistického

riešenia navrhovaného obytného súboru. Z hl‘adiska jeho funkcie nedójde k významnej zmene
a z hľadiska rozsahu döjde k zmenšeniu celkovej úžitkovej plochy. Kapacita statickej dopravy
zostane v intervale medzi variantom Č. I a Č. 2 v zniysle záverečného stanoviska.

Vstupy a výstupy sa kvalitatívne nezmenia. Vzhl‘adom k menšiemu rozsahu
navrhovaného obytného súboru možno očakávat‘ menší rozsah niektorých vstupov
a výstupov, rozsah niektorých zostane rovnaký. Vzhľadom na uvedené sa neočakáva
významně zhoršenie negatívnych vplyvov navrhovaného obytného sÚboru na životné
prostredie. Za najvýznamnejší vplyv možno považovat‘ vplyv na krajinnú scenériu, najmä
v dósledku upustenia od výstavby výškovej 29-podlažnej budovy.

MŽP SR pri rozhodovaní prihliadalo aj na stanoviská podľa 29 ods. 9 zákona. a to
nasledovne (lam, kde je to relevantné, MŽP SR uvádza, akými úvahami bob vedené pri
hodnotení jednotlivých stanovísk — táto čast‘ textu je pre prehľadnost‘ uvádzaná kw:íi‘ou):
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Ministerstvo obrany SR. Aentúra správy majetku Bratislava (list Č. ASM-l 15-
1923/2015 zo dňa 3.9.2015) nemá pripomienky.

Okresný úrad Bratislava. odbor cestnej dopravy a pozemnch komunikácií (list Č. Oh
BA-OCDPK1-2015/077347/BPI zo dňa 8.9.2015) konštatuje, že z hFadiska ním sledovaných
záujmov navrhovaná zmena nevyžaduje posudzovanie podľa zákona.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (list Č. HŽP/15170/2015 zo dňa
4.9.2015) netrvá na posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podFa zákona.

Mestská časť Bratislava — Nové Mesto (list Č. ŽPaIJP-1458/2015/T zo dňa
10. 9. 2015) má kzmene navrhovanej činnosti nasledovné pripomienky, ktoré považuje za
potrebné riešiť v ďalšej príprave stavby:
• Navrhované stavebné úpravy Račianskej ulice, riešenie pripojenia na Škultétyho ulicu,

ako aj jej úpravy, musí rozhodnúť hl. mesto SR Bratislava. MZP SR beiie na vedomie.

• Dokumentácia nepreukazuje zabezpečen ie dostatoČných rozh ľadových pomerov, ani
nestanovuje podmienky pre ich zabezpečenie na výjazde z podzemnej rampy garáži

a parkovísk (podl‘a Čl. 18 STN 736056). Danú problematiku je potrebné vyriešit‘ najneskór
do vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby. !vfŽP SR becie na vedomie.

• V dokumentácii pre tizemné rozhodnutie je potrebné deklarovat‘ budúce zaradenie
navrhovaných komunikácií, ako aj presne špecifikovat‘ ich hranice. MŽP SR bene na
vedom je.

• Odvodiienie vnútroblokových komunikácií a spevnených plöch musí byt‘ riešené tak, aby
vody z nich neodtekali na verejnú komunikáciu. Pripomienku možno up/a/niť
vpovoi‘ovacích konania podia osobitných predpisov. Nic je dóvodom pne posudzovanie
znleny navrhovanej činnosti na životné prostnedie podia zákona.

• Potrebné je špecifkovať konštrukčné riešenie úprav dotknutých komunikáci Í. Nemožno
súhlasit‘ s návrhom budovania chodníka popri Skultétyho ulici zo zámkovej dlažby.
Pnipomienku možno uplatnit‘ v povolávacích konania pod/a osobitných pnedpisov. Nic je
dévodonm pne posudzovanie zmeny ncn‘rhovanej činnosti na životné pnostredie podia
zákona.

• Nic sú špecifkované priestory občianskej vybavenosti charakteru obchodu a služieb
v navrhovanom obytnom súbore a nic je dokumentované ich zásobovanie, manipulačné
a parkovacie plochy, prípadne mé špecifika súvisiace s druhom prevádzky. Pniestony
občianskej vybavenosti sú pne účely zisťovacieho konania z pniestonového hl‘adiska
špecifikované dos/ato čne. Zfmnkčného hl‘adiska ich znejme nic je možné v tom/o štádiu
detailne špeciJ7kovat pnetože to závisí od budúceho nájonzcu a/ebo vlastníka jednotlivých
pniestonov občianskej vybavenosti, ktoný sa móže počas pnevádzky navnhovaného
obytného súbonu mneniť MZP SR zároveň pnedpokladá, že všetky pniestony navrhovaného
obytného súbonu, vnátane pniestonov občianskej vybavenosti, sú bezkoiízne prístupné. Tálo
skutočnosi‘je množné oveniť v rámci povoľovacieho konania.

• Nutné sú technické protihlukové opatrenia na zabezpečenie hladiny hluku z okolia
(RaČianska radiála a Filiálka) pod limitnou hodnotou hluku. Pnipomienku možno up/a/nit‘
v povolovacích konania podia osobitných pnedpisov. Nic je dóvodom pne posud:ovanie
zmetly navnhovanej činnosti na životné pros/ned/e podl‘a zákona.

• Potrebné je zabezpeČiť rozptyl emisií z podzemných garáží výduchmi tak, aby neboli
prekroČené prípustné koncentrácie škodlivín v ovzduší. Táto požiadavka je 5. podniienkou
kaj) i/o/y VJJ3 závene č;iého stanoviska.

• Je potrebné zabezpeČiť odvoz výkopovej zeminy k oprávnenému odberatel‘ovi hned‘ po jej
vzniku a uložení v kontajneri. Výkopovú zeminu urČenú na zásyp a terénne úpravy
umiestnit‘ na stavenisku tak, aby počas suchého a veterného poČasia nedochádzalo kjej
uvol‘ňovaniu do ovzdušia. Pnipomienku možno uplatnit‘ vpovol‘ovacích konania podia
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osob it,?cl7 pre(/JJisov. Nic je (kivOclOlJ? J)re posiicLovaiiie ii?eJfl‘ iicn‘rliovanej čiiiiiosti nu
živo/lic pmstrec/ie pod/ci 4koiiu.

• V zmysle všeobecne záväzncj vyhlášky Obvodného úradu životného prostredia
v Bratislave Č. 2/20 13 a zároveň vzhľadom na opatrenia mestskej časti na zabezpečenie
kvality ovzdušiaje počas výstavby nutné dodržiavať viaceré opatrenia (čistenie a kropenie
komunikácií, kropenie staveniska. prekrytie kontajnerov odpadov na stavbe a pri ich
preprave). MZF SR ber/e na vedoniie. T/elo opa/renia si obsahoin 12. podmienky kapitoly
JřJ/3 záverečného s/ano viska.

• Pine rešpektovaf návrh všetkých existujúcich aj plánovaných cykIotrás hlavného mesta
a mestských častí. fc/e o požiac/avku v.eobecného charakteru, z k/orej nic je zrejnue, či
navrhovaid obytný súbor je v kolízii s niektorou z cykio/rás. Možno overit‘ v rámci
povol‘ovacieho konania.

‚ Ministerstvo dojravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (list Č. 05349/2015/B21 1-
SZEU/55230 zo dňa 11. 9. 2015) žiada v d‘alšorn stupni prípravy navrhovaného obytného
súboru rešpektovať (zosúladit, koordinovat‘) pripravovanú stavbu ZSR „Bratislava
predmestie — Bratislava flliálka Bratislava Petržalka“ (Projekt TEN-T). Ziada v plnom
rozsahu rešpektovať záviizné stanovisko na výnimku pre povolenie činnosti v obvode dráhy,
v ochrannom pásme dráhy a vo veciach objektov stavby dráhy, kloré si je stavebník povinný
vyžiadať od Dopravného úradu. Považuje za potrebné doložit‘ písomné stanovisko, ako je
riešená energetická rezerva pre navrhovaný obytný súbor v súvislosti s Projektom TEN-T.
Ziada rešpektovať závery dopravno-kapacitného posúdenia a k tomuto dopravno-kapacitnému
posúdeniu zabezpečiť metodické posúdenie a usmernenie zo Slovenskej správy ciest.
Vzhl‘adom na rozsah statickej dopravy, vzhFadom na „výstavbu indikovanú v zmene
navrhovanej činnosti“, ako aj v súvislosti s dopravnými vazbami v riešenom území, žiada
o posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej Činnosti na životné prostredie podľa zákona.
Požiadavky a priponnenlo týkajúce sa povolávacieho konunia sa berú na vedoni/e. Ziadost‘ o
posudzovanie vpiyvov znueny ncmvrhovanej činnosti na životné pros/red/e podia zákonu sci
neakceptuje. Rozsah síaticlcej c/opravy, ktorý sa zn‘ódza ako jeden zjej dóvodov, už bol
posác/ený podia zákona ci/elito rozsah sa navrhovanou zmenou nezváčšzěje. Nenienia sa ani
dopravné väzby v riešenom úzený si cn‘ba je dopravne napojená na Skultétyho u/idu tak ciko
je to uvedené aj v záverečnonu stanovisku. Nezväčšuje sa ani rozsah samo/nel stavby.

Dopravný úrad (list Č. 15718/2015/ROP-002-P/3l 124 zo dňa 8. 9. 2015) upozorňuje
na obmedzenie stanovené ochranným pásmom kužeľovej prekážkovej plochy (sklon 4 % -

1:25) s výškovým obmedzením cca 220,8 — 225,6 m n.m.Bpv. Zmenou navrhovaného
obytného súboru nedájde k zvcičšeniu jeho výš,‘, naopak dójc/e kjej výraznéniu zmenšenin.

Ministerstvo hosodárstva SR (list č. 23649/2015-4100-41270 zo dňa II. 9. 2015)
nepredpokladá výrazný negatívny vplyv zámeru na životné prostredie a nepožaduje jeho
posudzovanie podľa zákona.

Hlavné mesto SR Bratislava (list. Č. MAGS OUGG 51199/15-325928, OUGG 402/15,
k ElA č. 81-07 zo dňa 11.9.2015) z hFadiska územného plánovania konštatuje:
• V predloženom oznámení o zmene činnosti je funkcia prechodného bývania — apartmánov

deklarovaná ako f‘unkcia vybavenosti pričonl vo všetkých šiestich navrhovaných
objektoch je riešené trvalé bývanie spolu s prechodným bývaním na tom istom podlaží, čo
nezodpovedá vyhláške Č. 277 MZP SR, ktorou sa ustanovujú klasifikaČné znaky na
ubytovacie zariadenia pil ich zarad‘ovaní do kategórií a tried.
Predloženú zmenu činnosti hodnotíme ako zámer s prevládajúcimi obytnými plochami
trvalého a prechodného bývania, ktoré tvoria spolu cca 33 477 m2, priČom plochy
vybavenosti pre bývajúce obyvatel‘stvo tvoria len 752 ni2 úžitkových pióch.
(Podiel bývania je prípustný do 70 % celkových podlažných plóch nadzemnej časti
stavby.)
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Vo väzbe na koncepciu dotvorenia Račianskej radiály na rnestotvornú radiálu s urniestnením
centrotvorných funkcií pre vylvorenie mestského prostredia (v zmysle záväznej časti C UPN hl.
mesta SR Bratislavy), predložený obytný súbor nieje možné hodnotit‘ ako súlad s UPN hl. mesta
SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov.
Požadujeme zvýšiť navrhovaný podiel ohčianskej vybavenosti v riešenom území Nové Slovany.
ako aj doplniť potreby a bilancie základnej občianskej vybavenosti pre navrhovaných I 039
obyvateľov obytného súboru Nové Slovany.
Podľa uvedených sumárnvch plošných výmer, deklarovaných v teXtovej časti (tabuľka
bilancií) predloženej zmeny činnosti, návrh OS Nové Slovany dodržuje koeficienty
stanovené v UPN hl. mesta SR Bratislavy.
Zároveň uvádzame. že pre komplexně posúdenie predloženej zmeny činnosti a dodržanie
indexov podlažnej plochy, zastavanej plochy a koeficientu zelene (napr. aj výška substrátu
pri započítatel‘nej ploche zelene) je potrebné doložif výkresy pódorysov a rezov s
jednotlivými kótami vzdialeností. Plošné bilancie sú uvedené len v sumárnvch tabLlľkách
a nic je možné údaje koinplexne porovnat‘ s grafickou časťou dokurnentácie (chýhajú kóty
vzdialeností a podrobné rezy).
V záviznej časti ÚPN, kap. C1.2,2. Regulatívy urbanistickej kompozície a dotvárania
obrazu mesta je stanovený regulatív: „v priestore Račianskej ulice rešpektovať
charakteristickú bloková štruktúru vytvorenú založenou uličnou sieťou.“ Predložený
návrh radenia bytových domov, ktorý nevvchádza z radenia existujúcich doskových
bytových domov s vnútroblokmi a z línií založenej komunikačnej siete nic je možné
hodnotiť ako splnenie uvedeného záväzného regula[ívu IJPN hl. mesta SR Bratislavy.

Na základe uvedeného vyslovuje nasledovný záver (požiadavky):
• V riešenom území je potrebné zvýšiť podiel občianskej vybavenosti, rešpektovať

homogenitu urbanistických blokov mestského charakteru a charakteristickú blokovú
štruktúru, akceptovat‘, chránit‘ a rozvíjať charakteristický obraz a proporcie okolitého
mestského územia.

• Dokurnentáciu 05 Nové Slovany požadujeme preriešiť tak. aby výsledkom bol
vysokokvalitný komplex. ktorý hude primeraný k polohovému potenciálu danej lokality a
ktorý zohl‘adní aj vysoké nároky na hodnotu mestských priestorov s kvalitným
architektonickým a urbanistickým obsahom.

Z hl‘adiska záujmov sledovaných oddelením dopravného inžinierstva rekapituluje predloženú
dokumentác iu a konštatuje, že s novým, v dopravno-kapacitnom posúden í uvažovaným
dopravným riešením na Račianskej ulici. ktorým je prestavba križovatky Račianska —

Kominárska na križovatku s cestnou dopravnou signalizáciou a umožnením protismerného
otáčania zo smeru z Rače, zrušenie kolízneho prejazdu cez električkovú trať do/z Kraskovej
ulice. prestavha križovatky Račianska - Legerského s cestnou dopravnou signalizáciou s
mOŽnOSt‘Ou protismerného otáčania Zo smeru od centra, je už počítané ako s eXistujúcim
dopravným riešením. nakol‘ko je súčast‘ou susednej stavby obytný súbor Pri Mýte (póvodný
názov OS Skultétyho) a holo prijaté za účeloni zvýšenia dopravnej priepustnosti riešeného
územia. Uvedeně opatrenia budú zároveň podmieňujúcou dopravnou investíciou aj ku
kolaudácii zmeny navrhovanej činnosti. Prípadně ďalšie pi‘ipomienky k riešeniu dopravného
vybavenia si uplatni v rámci dokumentácie pre územně rozhodnutie zmeny stavby po jej
predložení.
Z hl‘adiska systémov technickej infraštrukttiry nemá pripomienky.
Z hľadiska vplyvov na životně prostredie a zdravic obyvateľstva, vrátane kumulatívnych
vplyvov požaduje výfuk vzduchu do vonkajšieho prostredia z priestorov garáží zabezpečiť
cez uhlíkové a prachové flitre a konštatuje. že chýba zhodnotenie splnenie požadovanej micry
ozelenen ia. vyj adrené pomocou koeficientu zelene (KZmin.).
LJh/Íkol‘é (Z PJ‘UCJJOVé Ji/íľe Si‘, J7Oac/ol‘uné 1‘ 5. /‚odmiei7ke kopiioh‘ 1ľJ,13 z6veľečnéIlo
SÍUI1Ol‘iSkU.
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.1ko vvpI)u zo stanovisku hl. iiestu SR Brut/s/mv. 177211u nm‘rliovuného obi‘tiielio .sitbori, n/e
je v súlude s p/ulm;n úze;nmni plánonz. ?iÍZP SR ilepoľcťuje túío skutočnost‘ za dóvod pre
posičdzovunie vp/i ‘VOV zmel?) iiavrliovanej činnosti iiu živo/uč prostredie pod/a zcikouia. Jde
o pre kažkit rea/izĹžcie nuvrhovanej činnosti, klon‘, je nutné nešil‘ v súčinnosli
s i‘izeninoplaiuiovacím orgčnom. Ák visleclkoni lohlo niešenia hucle clu/š/a znienu navrhovaného
obytného súboni v :m)‘s/e 18 ods. 2 písm. c) zákonu. bude aj 1cl podrobená isťovucieunu
konuniu pod/u j 29 zákona. A ko už ho/o uvedené, v dós/edku zmenv nairhovaného ohvtneho
sáboru Sa neočakái‘íí vzncmmé zhoršenie jeho uie,uiřvm‘eh vp/vvov nu živo/uč pros/redle.

Stanoviská Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životně prostredie,
Ing. arch. Petra Vaškoviča, Ing. Kataríny Sebejovej, PhD. a Mgr. Edity Pfundtner boJi
MZP SR doručené po uplynutí lehoty v zmysle 29 ods. 9 zákona. Stanovisko Okresného
úradu Bratis]ava, odboru starostlivosti o životné prostredie sa v zmysle citovaného
uslanovenia považuje za súhlasné. Stanoviská verejnosti sa svojim obsahom
zhodujú, obsahujú rovnaké námietky týkajúce sa občianskej vybavenosti a tie sú v intenciách
stanoviska hl. niesta SR Bratislavy. Vyjadrenie MZP SR k stanovisku hl. mesta SR Bratislavy
platí teda aj pre tieto nám ietky.

MŽP SR na základe oznámenia o zmene navrhovanej Činnosti primerane použijúc
kritěriá pre zisťovacie konanie uvedeně v prílohe Č. 10 k zákonu a prihliadajúc na stanoviska
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa * 29 ods. 9 zákona rozhodlo tak. ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČEN I E

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia rozklad
podľa 61 ods. I zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na MŽP SR.
Podľa 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia verejnosti považuje pätnásty deň
zverejnenia tohto rozhodnutia podľa 29 ods. IS zákona. Toto rozhodnutie možno preskúmat
súdom podľa zákona č. 99ĺ1 963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

RNDr. Gabriel Nižňansk‘
riaditeF odboru
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Doručuje Sa:
1. IKD Residence, s.r.o.. Mlynské nivy 49. 821 09 Bratislava
2. Magistrát hl. m. SR Bratislavy. OUGG - RNDr. M. Babiar. ved. odd.. Laurinská 7.

814 99 Bratislava I
3. Mestská časť Bratislava—Nové Mesto, Junácka 1,83291 Bratislava
4. Ing. arch. Peter Vaškovič. Teplická ul. Č. 5. 831 02 Bratislava
5. Ing. Katarína Sebejová. PhD., Záborského I 8. 831 03 Bratislava
6. Mgr. Edita Pfundtner, Tupého 23. 831 01 Bratislava

Doručuje sa právoplatné rozhodnutie:
1. Mestská časť Bratislava—Nové Mesto. Junácka 1,83291 Bratislava
2. Okresný úrad Bratislava. odbor starostlivosti o životné prostredie,

Odborárske námestie 3. P. O. BOX 19, 81005 Bratislava 15

Na vedornie právoplatné rozhodnutie:
3. IKD Residence, s.r.o.. Mlvnské nivy 49. 821 09 Bratislava
4. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, OUGG - RNDr. M. Babiar, ved. odd., Laurinská 7,

81499 Bratislava I
5. MDVaRR SR. Námestie slobody č. 6. P.O. BOX 100, 810 05 Bratislava 15
6. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, P.O. BOX 26,

820 09 Bratislava 29
8. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia. Staromestská 6, 81440 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopi‘avy a pozemných komunikácií,

Pi‘i starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
10. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy. Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
11. Krajský parniatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
12. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Stef‘ánika, 823 05 Bratislava
13. Ministerstvo obrany SR, Agentúi‘a správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
14. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
15. Ing. arch. Peter Vaškovič. Teplická ul. Č. 5, 831 02 Bratislava
16. Ing. Katarína Sebejová, PhD., Záborského 18, 831 03 Bratislava
17. Mgr. Edita Pfundtner, Tupého 23, 831 01 Bratislava






