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Úvod
Navrhovateľ, FINEP PREMIÉRE s.r.o., Jégého 12, 82108 Bratislava, predkladá podľa zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zámer
navrhovanej zmeny činnosti „ŠANCOVÁ – PREMIÉRE“ (ďalej len „zámer“).
Spoločnosť je investorom rozostavanej stavby multifunkčnej budovy v ulici Šancová. Na stavbu tejto budovy
bolo vydané Stavebné povolenie č. SU-2001,2005/24068/114248/ZMUR-Ga, vydané Mestskou časťou Bratislava –
Staré Mesto 23/11/2005. Navrhovaná činnosť nebola doposiaľ posudzovaná podľa zák. č. 24/2006 Z.z., pretoţe
v čase vydania územného rozhodnutia, nespĺňala limity podľa platného zákona čo posudzovaní vplyvov na ţivotné
prostredie.
Podľa zák. č. 24/2006 Z.z. v súčasnosti platnom znení navrhovaná zmena činnosti svojím rozsahom
spĺňa limity pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 8 zákona:
Tab. 9. Infraštruktúra:,
Pol.16 Projekty rozvoja obcí vrátane:
-

-

písm. a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných poloţkách prílohy 8.,
limit pre zisťovacie konanie, v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy, mimo zastavaného
územia od 1000 m2 podlahovej plochy. Podľa evidencie KN sa pozemky nachádzajú v zastavanom území
obce. Navrhuje sa 12.419,8 m2 podlahovej plochy nadzemnej stavby bytov a apartmánov a 927,1
podlahovej plochy komerčných priestorov , spolu 13346,9m2.
písm. b) statickej dopravy, limit pre zisťovacie konanie od 100 do 500 státí, limit pre zisťovacie konanie od
100 do 500 státí - navrhuje sa spolu 199 státí.

Podľa § 22, ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie musí zámer
navrhovanej činnosti obsahovať najmenej dve variantné riešenia činnosti (variant zámeru), ako aj variant stavu, ktorý
by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil (nulový variant).
Navrhovateľ, poţiadal príslušný orgán, Okresný úrad Bratislava, o upustenie od poţiadavky variantného
riešenia zámeru podľa § 22 ods. 7 zákona. Na základe listu OU Bratislava – súhlasu s upustením od variantného
riešenia zámeru č.j. OU-BA-OSZP3-2014/08049/FIL/I-EIA zo 6.11.2014 predkladá navrhovateľ zámer spracovaný v
jednom realizačnom variante, ktorý je porovnaný s nulovým variantom, tzn. variantom, keby sa navrhovaná činnosť
nerealizovala.
Na účel hodnotenia vplyvov na ţivotné prostredie je za dotknuté územie povaţované územie určené na
výstavbu (pozemky určené na výstavbu). Za širšie územie sa na tento účel povaţuje územie, ktoré nie je priamo
dotknuté výstavbou, ale môţe byť dotknuté výstavbou alebo prevádzkou navrhovanej činnosti nepriamo.

I. Základné údaje o navrhovateľovi
I.1. Názov
FINEP PREMIĚRE s.r.o.
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I.2. Identifikačné číslo
36 488 941

I.3. Sídlo
Jégého 12, 82108 Bratislava

I.4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného
zástupcu navrhovateľa
JUDr. Juraj Hudek,
Ing. Pavel Rejchrt
FINEP PREMIĚRE s.r.o.
Jégého 12, 82108 Bratislava
Tel: +420 602 269 289
Fax: +420 224 215 660
e-mail: juraj.hudek@finep.cz
e-mail: pavel.rejchrt@finep.cz

I.5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby,
od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na
konzultácie.
Ing. Petr Škarka
FINEP a.s., so sídlom Václavské námněstí 1, Praha 1
Tel: +420 606 716 270
Fax: +420 224 215 660
e-mail: petr.skarka@finep.cz

II. Základné údaje o zámere
II.1. Názov
ŠANCOVÁ – PREMIÉRE

II.2. Účel
Účelom navrhovanej činnosti je zmena rozostavanej stavby polyfunkčného objektu na Šancovej ulici
v Bratislave.
Pôvodný projekt mal z hľadiska limitov podľa zák. 24/2006 Z.z. nasledovné parametre:
Podlahová nadzemná plocha:
11.218,67m2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet PM (státí) v garáţach:
127
Zastavaná plocha :
1514 m2
Zmenou činnosti sa navrhuje:
Podlahová nadzemná plocha
12.419,8 m2
Počet PM (státí) v garáţach
199
Zastavaná plocha :
2496,1 m2
Zmena pozostáva z:
Dom A a B – vnútorné zmeny, ale nie zmeny objemu = prestavba
Dom C – zväčšenie objemu – dostavba (ţltý filling) = Potreba zmien Stavebného povolenia
Dom D – zväčšenie objemu (garáţ) – dostavba (ţltý filling) = Potreba zmien Stavebného povolenia
Dom E – nová stavba - Nové Územné rozhodnutie = Dom E + parcela 7549/16

II.3. Užívateľ
Uţívateľom navrhovanej činnosti bude navrhovateľ, resp. majitelia a nájomcovia.

II.4. Charakter navrhovanej činnosti
Navrhovaná činnosť predstavuje zmenu činnosti.

II.5. Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj:
Bratislavský
Okres:
Bratislava I
Obec:
Bratislava
Mestská časť:
Bratislava –Staré Mesto
Katastrálne územie:
Staré Mesto
Parcelné čísla a ich charakteristika je uvedená v tabuľke 1:

parcelné
čísla
C: 7535/3
C: 7535/4
C: 7535/8
C: 7536/1
C: 7536/2
C: 7537/4
C: 7543
C. 7549/6
C. 7549/7
C: 7549/8
C:7549/16
21710
21714/1
SPOLU

Tab. 1 Pozemky určené na výstavbu navrhovanej činnosti
spôsob
využívani
druh pozemku
rozloha
LV č.
a
pozemku
Zast. plochy a nádvoria
1.326 m2
8813
19
2
Zast. plochy a nádvoria
196m
8813
18
Zast. plochy a nádvoria
288 m2
8813
26
Zast. plochy a nádvoria
184m2
8813
18
2
Zast. plochy a nádvoria
139 m
8813
17
Ost. plochy
157 m2
8813
37
Zast. plochy a nádvoria
158 m2
8813
18
2
Záhrady
226 m
8425
4
Ost. plochy
188m2
8813
37
Ost. plochy
57 m2
8813
37
2
Záhrady
116 m
8425
4
Zastavané plochy a nádvoria
- Nezaloţ.
22
Zastavané plochy a nádvoria
- Nezaloţ
22
2
3.035m

Umiestnenie pozemku
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vysvetlivky:
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká
zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
17 - pozemok na ktorom je postavená budova označená súp.č.
18 - pozemok na ktorom je dvor
19 - pozemok na ktorom je spoločný dvor
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 26 – pozemok na ktorom je rozostavaná stavba
37- pozemok na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok

Obr. 1 Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti – pozemky (AHK architekti, Helika s.r.o., 2014)

Obr. 2 Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti na ortofotomape
(AHK architekti, Helika s.r.o., 2014)

Vlastníkom pozemkov parc. č : 7535/3 (1.326m2), 7535/4 (196m2), 7535/8 (288m2) 7536/1 (184m2), 7536/2
(139m2), 7537/4 (157m2), 7543 (158m2), 7549/6 (226m2), 7549/7 (188m2), 7549/8 (57m2), 7549/16 (116m2) je
Finep Premiére s.r.o., celk. plocha pozemkov je 3.035m2. Zastavaná plocha pozemkov sa navrhuje 2496,1m2.
Na parcelnom čísle 21710 (Beskydská ul.) sa plánuje vjazd, prípojka elektro, a na parcelnom čísle 21714/1
(Šancová ul.) sa plánujú prípojky kanalizácie a vody. Na parc. č. 7560/2 (ulička u YMCA) – majiteľ Nadácia Intenda
je zriadené vecné bremeno - právo prejazdu.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navrhovaná zmena činnosti je situovaná na pozemkoch v širšom centre Bratislavy. Dopravne sú pozemky
napojené na ul. Šancová a Beskydská. Pozemky na ktorých stojí rozostavaná stavba a plánuje sa prístavba,
prestavba a novostavba objektov, sú v katastri nehnuteľností vedené ako zastavané plocha a nádvoria. Na
dotknutých pozemkoch sa nachádza rozostavaná stavba častí A a B objektu, vrátane základovej dosky podzemnej
stavby objektu C, na pozemkoch pre zmenu činnosti sa nachádza bývalý, dnes opustený areál Zberných surovín
a trafostanica a malá plocha zelene s porastom 4 solitérov borovice čiernej. Podľa platného územného plánu hl,.
mesta SR Bratislava sa pozemky nachádzajú v stabilizovanom území. Dotknuté pozemky majú svahovitý charakter,
terén stúpa v smere od východu na západ. Nadmorská výška dotknutých parciel sa pohybuje od 146,78 do 154,93 m
n. m.
V bezprostrednom okolí stavby sa nachádza na severe funkčný objekt materskej školy na západe objekt
YMCA. Na druhej strane ulice Šancová a Beskydská susedí objekt s historickou zástavbou v kontinuálnej uličnej
čiare o 7 resp. 5 nadzemných podlaţiach.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti

M 1:50 000
Umiestnenie navrhovanej činnosti
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Termín začatia výstavby:
Termín ukončenia výstavby a začatia prevádzky:
Termín ukončenia prevádzky:

04/2015
04/2017
nie je určený

II.8. Stručný opis technického a technologického riešenia
II.8.1 Nulový variant
Nulový variant je popis stavu, ktorý by v dotknutom území nastal, ak by sa navrhovaná činnosť
nerealizovala.
Na dotknutých pozemkoch vo vlastníctva navrhovateľa sa v súčasnosti nachádza rozostavaný objekt
polyfunkčného domu. Na stavbu bolo Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto vydané Stavebné povolenie č.SU2001,2005/24068/114248/ZMUR-Ga dňa 23.11.2005. Povolená stavba mala mať 5 podlaţnú podnoţ a veţu s 23
nadzemnými podlaţiami, s výškou 71m.
Rozostavaný polyfunkčný objekt pozostáva zo skeletu realizovaného do výšky 4.NP v časti A, 8.N v časti B
a základovej dosky v 3.PP v časti C. Vo vlastníctve investora je aj susedný pozemok bývalého zberného dvora a
koridor pozdĺţ hranice s materskou školou. V JZ časti sa nachádza rozostavaný ţelezobetónový skelet multifunkčnej
(retail, kancelárie, byty) budovy. Časť A má na rohu okrúhle nároţie, časť B tvorí veţa a základová doska tvorí
časť C (vpravo od veţe) a má hrúbku 1m. Do časti C patria aj stĺpy najniţšieho suterénu.
Na juhovýchodnom
nároţí sa nachádza malá plocha zelene s porastom 4 solitérov borovice čiernej a v areáli jeden jedinec javorovca
jaseňolistého, na výrub ktorých bude potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa zák. č. 543/2002 Z.z.. Nakoľko
stavba objektu s prestávkami prebieha od r. 2001, kedy bolo vydané územné rozhodnutie, pre pôvodného majiteľa,
na stavenisku začali vyrastať náletové dreviny (druhy, najmä pajaseň ţliazkatý, pálkový, breza bradavičnatá,
javorovec jaseňolistý). Tieto náletové dreviny nedosahujú parametre pre postup na výrub podľa zák. č. 543/2002 Z.z.
V roku 2008 vypracoval Top Projekt Bratislava realizačný projekt, ktorý bol jedným z podkladom pre
vypracovanie dokumentácie pre toto posudzovanie vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na ţivotné prostredie.
Prízemie je na kóte 151,1 m n.m. Konštrukčná výška prízemia je 3,6m, konštrukčná výška ďalších podlaţí je
3,3m. Konštrukčná výška 1. podzemného podlaţia je 3,5m, ďalších podzemných podlaţí 2,7m. Konštrukčná výška
bytových podlaţí je 3,0m.
V bezprostrednom okolí stavby sa nachádza na severe funkčný objekt MŠ a na západe objekt YMCA. Oproti
cez ulicu Šancová a Beskydská susedí objekt s historickou zástavbou v kontinuálnej uličnej čiare s objektmi so 7
resp. 5 nadzemnými podlaţiami.
Stavba YMCA má rímsu 15.6m nad úrovňou prízemia navrhovanej činnosti, pri šírke uličky 5,6m. To
spôsobuje zatienenie fasády navrhovanej činnosti. Kancelárie sa tu môţu nachádzať v 3.NP, byty od 4. NP vyššie.
Hluk z dopravy na Šancovej ul. dosahuje cez deň podľa www.hlukovamapa.sk viac ako 70dB.
Vývoj stavby:
– 20/04/2001 - Rozhodnutie o umiestnení stavby pre investora Istroreal
– 23/12/2002 - Rozhodnutie o umiestnení stavby II. Etapa pre investora Istroreal, právoplatné 10/02/2003
– 01/12/2004 - Dodatočné povolenie zmeny nedokončenej stavby
– 23/11/2005 - Zmena Rozhodnutia o umiestnení stavby II. Etapa pre investora Istroreal, právoplatné
24/03/2006
– 25/05/2006 - Stavebné povolenie pre investora Istroreal, právoplatné 05/09/2006
– 00/06/2008 - Štúdia Cakov – Makara na dostavbu (kancelárie, komercia, zrušenie materskej školy)
– 03/10/2008 - Povolenie zmeny stavby pred dokončením pre investora Finep Premiére právoplatné
08/102008 (suterén bloku C, počet kotolní, únikové schodisko v B, zmena bytov, zmena fasád)
– 31/03/2009 - realizačný projekt TOP PROJEKT s.r.o Bratislava – objekty A.B (rozostavané), C-(výkop,
základ)
– 24/10/2008 - Dokumentácia DUR – zjazdová rampa juţne od pozemku materskej školy
– 10/01/2012 - Štúdia AHK na sídlo ČSOB
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27/05/2014 - Zameranie GEOSYS s.r.o
Stavba je v súčasnosti uzatvorená a nepracuje sa na nej.
Podľa platného Územného plánu hlavného mesta Bratislavy je dotknuté územie stabilizované. Platí tu
Zmena ÚPN č. RV/SM/14 – Zmena regulácie funkčných plôch občianskej vybavenosti celomestského a
nadmestského významu -kód 201 a zmiešaných území bývania a občianskej vybavenosti - kód 501 z rozvojových
území s regulačnými kódmi J a H na stabilizované územie, na podklade ÚPN z CMO severovýchod. Podľa
Územného plánu spĺňa navrhovaná zmena činnosti podmienky pre stabilizované územie. Navrhovaná zmena
rešpektuje typického charakter bloku.
Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, projekt by navrhovateľ sa zrejme realizoval podľa v súčasnosti
platného stavebného povolenia bez prestavby (domy A,B), prístavby (dom C), dostavby (prízemie E) a novostavby
(dom E) uličného domoradia podľa uličnej čiary. Pôvodné riešenie projektu výstavby polyfunkčného domu , nakoľko
je uţ 13 rokov staré nevyhovuje súčasným technickým, technologickým a trhovým poţiadavkám. Preto navrhovateľ
navrhuje túto zmenu činnosti.

Obr. 3 Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti (AHK architekti, Helika s.r.o., 2014)
II.8.2. Variant navrhovanej činnosti
Popis navrhovanej činnosti je spracovaný na základe architektonickej a stavebnej štúdie: Šancová –
PREMIĚRE (zhotoviteľ: AHK architekti, Praha a Helika, s.r.o., Dúbravská cesta 2, 84104 Bratislava, 10/2014).
Grafické znázornenie navrhovanej činnosti a jej situovanie je znázornené v prílohách tohto zámeru.
Účelom navrhovanej zmeny činnosti je zmena rozostavanej stavby polyfunkčného objektu na Šancovej ulici
v Bratislave. Zadaním investora je maximalizovať bytovú funkciu, minimalizovať obchodné a kancelárske plochy.
Minimalizovať zásahy do existujúcich konštrukcií. Navrhnúť stavbu tak, aby mohla čo najrýchlejšie pokračovať podľa
platných povolení a súčasne bola pripravená pre ďalšie novo povolené etapy (vjazdová rampa D a nový dom E).
Zmena pozostáva z:
Dom A a B – vnútorné zmeny, ale nie zmeny objemu = prestavba
Dom C – zväčšenie objemu – dostavba (ţltý filling) – Potreba zmien Stavebného povolenia
Dom D – zväčšenie objemu (garáţ) – dostavba (ţltý filling) - Potreba zmien Stavebného povolenia
Dom E – nová stavba - Nové Územné rozhodnutie = Dom E + parcela 7549/16
Plošné porovnanie zmeny činnosti oproti pôvodnému projektu:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zmena stavebného povolenia domov A,B,C (ţltý filling)
Zastavaná plocha domov A, B sa nemení.
Zastavaná plocha domu C
sa zväčší o plochu rámp a garáţe
Podlahová plocha domu C – nadzemná
V 1.NP rozšírenom o rampu a garáţ zväčší sa
V 2,3,4,5. NP rozšírením o 3,3m zväčší sa 4x110
V 6.NP zrušením nadstavby
Podlahová plocha domu C – podzemná
Podlahová plocha podzemných konštrukcií rozšírením 3 suterénov
Podlahová plocha podzemnej rampy

+0
+380 m2
+345 m2
+665 m2
+345 m2
+440 m2
-120 m2
+420 m2
+275 m2
+145 m2

Nové Územné rozhodnutie: Dostavba domu E (fialový filling)
Zastavaná plocha domu E
Podlahová plocha domu E – nadzemná 640+600+515+365+245
Podlahová plocha domu C – podzemná 3x 545

+640 m2
+2.365 m2
+1.635 m2

Obr. 4 Zmena činnosti ŠANCOVÁ – PREMIÉRE – situácia rozmiestnenia objektov
Keďţe ide o stabilizované územie, zohľadňuje sa koeficient zelene podľa pôvodného stavu. V tomto prípade
vzhľadom na uskutočnené zmeny na parcele nie je moţné pôvodný stav určiť. V územnom pláne mesta Bratislavy
nie je v regulatívoch pre toto územie koeficient zelene zadefinovaný.
Plocha zelene navrhovaného stavu na rastlom teréne sa navrhuje na ploche 250 m2 a na konštrukciách
zatrávnených striech 1709 m2 - spolu 1959 m2 zelene, okrem toho je navrhnutých 57 bm popínavej zelene a
umiestnených 13ks stromov so strednou korunou. Navrhovaný stav sa v maximálnej moţnej miere snaţí vyuţívať
moţnosti umiestnenia zelene, dané funkčným programom konceptu projektu a zároveň zohľadňuje nároky na ţivotné
prostredie.
II.8.3. Architektonické a stavebné riešenie
II.8.3.1. Architektonické riešenie
Architektonické riešenie vychádza z projektu pre stavebné povolenie, zmena 2008. Účelom zmeny činnosti
je maximalizovať bytovú funkciu, minimalizovať obchodné a kancelárske plochy. Zmena činnosti je navrhnutá tak,
aby sa minimalizovali zásahy do realizovaných konštrukcií, aby stavba mohla čo najrýchlejšie pokračovať podľa
platných povolení, a súčasne bola pripravená pre novopovolené etapy (vjazdová rampa D a nový dom E).
Celý blok je uţ rozostavaný. Blok tvorí vysoká 23 podlaţná veţa s výškou atiky 71m na horizontálnej
podnoţi. Veţa je oddelená uţším krčkom. Horizontalitu podnoţe (4 bytové podlaţia) podčiarkuje ustúpené presklené
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prízemie, ku ktorému sa vynoruje ďalšie podzemné podlaţie vďaka klesaniu Šancovej ulice takmer o 3m. Hmota do
Beskydskej ulice terasovite ustupuje (z dôvodu zabezpečenia dodrţania svetlotechnických podmienok).
Do Šancovej ulice sú v 1NP komerčné plochy a 3 vstupy do domov, do bočnej uličky vľavo je v 1NP vstup a
vjazd do garáţe. Do Beskydskej ul. je v 1NP vjazd a výjazd garáţe, v 2-5NP byty, ktoré terasovite ustupujú. Všetko
nad prízemím sú byty, s výnimkou 2-3NP proti YMCA.
Dom A má vlastný vstup, schodisko a výťah z bočnej ulice. Tento vstup a schodisko budú zachované. Dom
A môţe byť prevádzkovaný samostatne. V 3 podzemných podlaţiach sú garáţe a rampa pre pohyb vozidiel smerom
nadol. Povolený vjazd do garáţe je z bočnej ulice. V prízemí (1NP) sú komerčné plochy, vstup na schodisko a k
výťahu a garáţové státia. V ďalších 3 podlaţiach (2-4NP) sú byty a kancelárie (v 2-3NP s dispozíciou do úzkej uličky
proti YMCA). Na streche je kotolňa pre celý blok.
Výškový dom B má vstup z Beskydskej ulice. Chodník proti vstupu je o 1,3m niţšie, neţ je úroveň prízemia.
Preto tu musia byť vyrovnávacie schody (8 stupňov) a tieţ rampa pre telesne postihnuté osoby. Tá bude pozdĺţ
fasády domu A vľavo a vďaka stúpaniu chodníka prekoná rozdiel cca 0,75m.
V 3 suterénoch sú garáţe. V prízemí (1NP) sú vstupy do veţe, doľava a doprava do komerčných plôch.
V dome B sú dve schodiská, uţ realizované. V novom pokračovaní bude realizované ľavé schodisko na novej
vnútornej dispozícii, aby sa tu mohol realizovať racionálnejší pôdorys. Schodiská výškového domu budú
z poţiarneho hľadiska typu C, teda s vetranými predsieňami, vetrané 10 násobkom objemu. Jeden výťah musí byť
evakuačný.
Dom C má vstup z Beskydskej ulice. Chodník oproti vstupu je o 1,75m niţšie, neţ je úroveň prízemia. Vstup
bude z chodníka. Vstupná hala bude na úrovni medzipodlaţia medzi 1NP a 1PP.
Dom E má vstup tieţ z Beskydskej ul. Chodník je tu 2,6m pod úrovňou prízemia =1NP, ale 0,9m nad
úrovňou 1PP, kde sú garáţe. Vstup bude priamo z chodníka. Vstup z chodníka je pod úrovňou 1PP - vo vstupnej
hale bude vyrovnávacie schodisko (5 stupňov dole) na úroveň 1PP. Pre telesne postihnutých tu bude plošina, ktorá
vyrovná výškový rozdiel 0,9m. Ako Šancová ul. klesá, sú komerčné plochy vľavo 0,5 aţ 1,5m nad chodníkom a
vpravo 1,5 aţ 2,8m nad chodníkom.
Všetky fasády (okrem 1. NP) tvorí omietka na zateplenie. Omietka podnoţe bude mať teplú šedú farbu.
Omietka bude s kreatívnou úpravou – rozhodnú vzorky. Veţa má bielu fasádu, s dekoratívnymi čiernymi rámikmi
okolo skupiny okien alebo balkónov. Omietka vnútri rámikov bude tmavo šedá.
Balkóny v podnoţi do Šancovej ul. budú mať plné zábradlie (dosky Cembonit a pod). Balkóny tu budú mať
zasklenie Optimi, zabezpečujúce protihlukovú ochranu. Ostatné balkóny podnoţe a krčku (do dvora budú mať
zábradlie).
Zábradlie veţe bude plné, lemované rámčekom. Výšku doplní sklo.
V prízemí bude odstránená navrhovaná pavlač zo Šancovej ulice, ktorou boli prístupné komerčné plochy.
Tie sú podstatne zredukované, takţe prízemie s podzemným podlaţím (ktoré vďaka klesajúcej ulici vystupuje aţ 3m
nad chodník) tvorí ďalšiu podnoţ. Navrhuje sa tu presklená fasáda so zvislými fasádnymi stĺpmi, raster cca 1,35m.
Zasklenie do garáţe môţe byť pieskované, z drôtoskla v kombinácii s vetracími roštmi.
II.8.3.2. Stavebné riešenie
Zvislé deliace konštrukcie – priečky, nosné steny
V prízemí sú riešené plné murované steny (prevádzkové ohraničenie, poţiarne deliace konštrukcie)
z keramických tvárnic a tehál, opatrené omietkami popr. obkladmi podľa celkového riešenia interiéru.
Medzi bytové steny sú nosné ţelezobetónové steny hr. 200 - 270mm a z tvárnic z ľahkého keramického
kameniva s hr. 240 mm. V dvoch predposledných podlaţiach časti B, sú nosné steny murované z vápennopieskových tehál, s hr. 240mm. Posledné podlaţie časti B, sú nosné steny murované z tvárnic z ľahkého
keramického kameniva, s hr. 200 mm.
Vnútorné deliace bytové steny sú z keramických tehál hr. 80 a 115 mm.
Steny inštalačných šácht sú vyhotovené v niekoľkých variantoch – tehly plné CP hr. 150, tehly z ľahkého
keramického kameniva hr. 175 mm a 240 mm.
Inštalačné prímurovky budú zo systému pórobetónových tvárnic do výšky 1200 mm.
Priečky oddeľujúce jednotlivé pivničné kóje budú vymurované do výšky 2000 mm, nad priečkou bude ŢB
veniec výšky 150 mm. K stropu bude dotiahnuté drôtené pletivo v oceľových rámoch. Priečka vymedzujúca oblasť
pivničných kójí je vymurovaná aţ pod strop (ohraničenie poţiarneho úseku).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dilatačné škáry na hraniciach poţiarnych úsekov musia vyhovovať poţiarnemu atestu (výplň škáry,
zatmelenie,...)
Atiky na pochôdznej streche sú navrhnuté ako ţelezobetónové. Na atiky je vytiahnuté izolačné súvrstvie a
prekryté oplechovaním.
Tepelné izolácie stavby
Obvodový plášť je izolovaný kontaktným minerálnym zatepľovacím systémom. Strešné konštrukcie sú
izolované polystyrénovými doskami EPS (alebo klinmi).
Murovaný obvodový plášť častí A, B a C je zateplený certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom
s doskami hr. 140mm (minimálne 120 mm) minerálnymi stupeň horľavosti A1 a tenkovrstvovou omietkou. Časti
betónovej konštrukcie v murovanom plášti sú zateplené v hr. 140 mm.
Murovaný obvodový plášť časti E je zateplený certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom
s doskami hr. min. 170 mm minerálnymi stupeň horľavosti A1 a tenkovrstvovou omietkou. Časti betónovej
konštrukcie v murovanom plášti sú zateplené v hr. 200 mm.
Podzemná časť (1.PP)
Ţelezobetónový obvodový plášť v kontakte so zeminou je v bezpodmienečne nutnom rozsahu zateplený
tepelnou izoláciou z dosiek extrudovaného polystyrénu pre elimináciu tepelných mostov do podláh 1. NP. Dosky
XPS sú chránené pred zásypom ochrannou geotextíliou.
Obvodové plášte
PRÍZEMIE (1.NP)
Fasádu prízemia v 1.NP tvoria steny ţelezobetónové alebo murované z keramických tehál, opatrené
kontaktným zatepľovacím systémom z dosiek z minerálnej vlny s tenkovrstvou štruktúrovanou škrabanou omietkou.
POSCHODIA
Fasádny plášť bytových poschodí tvoria v prevaţnom rozsahu murované steny z keramických tehál,
opatrené kontaktným minerálnym zatepľovacím systémom s omietkou.
Miestne tvoria obvodový plášť ţelezobetónové konštrukcie opatrené kontaktným minerálnym zatepľovacím
systémom s tenkovrstvovou štruktúrovanou omietkou, hlavne z dôvodu statiky a splnenia akustických poţiadaviek na
obvodový plášť.
Vodorovné konštrukcie - hrubé podlahy
V parkovacích priestoroch na 1.PP aţ 3.PP sú „nulové“ stierkové podlahy - upravená konštrukčná betónová
stropná doska. Na monolitických stropoch nadzemných bytových podlaţí sú navrhnuté ťaţké plávajúce podlahy hr.
102 mm, na 1.NP hrúbky 150mm.
Podlahy – nášľapné vrstvy
Podlahy v bytoch a na chodbách, sú riešené ako ťaţké plávajúce podlahy s celkovou hr. 102 mm a 150mm
s nášľapnou vrstvou hr. 12 mm. Ďalšie vrstvy podlahy potom tvorí roznášacia doska, separačná vrstva, kročajová a
tepelná izolácia.
Podlahy z dlaţdíc – spoločné vnútorné priestory, sú navrhnuté s keramickými dlaţbami vrátane keramického
sokla.
Na konštrukciách monolitických prefabrikovaných schodísk je pouţitý bezprašný náter. Na balkónoch a
lodţiách bytov je navrhnutá keramická protišmyková a mrazuvzdorná dlaţba do vodotesného tmelu. Na terasách
bytov na 2.NP, sú navrhnuté betónové dlaţdice na štrkovom lôţku.
Strešné plášte
Nosná konštrukcia strešného plášťa je z monolitického vystuţeného betónu, na ktorom sú vyhotovené 3
základné typy strešných skladieb.
Prvým typom je nepochôdzna jednoplášťová strecha so spádovou vrstvou z expandovaného polystyrénu s
minimálnou hrúbkou 200 mm a s minimálnym spádom 1,75 %, ktorý je poloţený na parozábrane z PE fólie.
Expandovaný polystyrén je mechanicky kotvený. Na spádovej vrstve je vyhotovená hydroizolácia z PVC fólie
mechanicky kotvenej, zvarenej v spojoch.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Druhým typom strechy sú zateplené terasy a lodţie, kde je na nosnej ţelezobetónovej konštrukcii
parozábrana z PE fólie, spádová vrstva z expandovaného polystyrénu s minimálnou hrúbkou 20mm a minimálnym
spádom 1,75 %. Na nej je expandovaný polystyrén min. hrúbky 180mm (pre časti A, B a C) a min. hrúbkou 350mm
(pre časť E). Expandovaný polystyrén je mechanicky kotvený. Na tepelnej izolácii je vyhotovená hydroizolácia z PVC
fólie mechanicky kotvenej, zvarenej v spojoch. Na hydroizolácii je poloţena geotextília, na ktorej je roznášacia
betónová mazanina, na ňu je lepená keramická protišmyková a mrazuvzdorná dlaţba.
Tretím typom je tzv. zelená strecha – extenzívna zeleň. Na nosnej ţelezobetónovej konštrukcii v spáde min.
2%, je betónová mazanina v hr. 50mm, kopírujúca spád dosky, na nej je hydroizolácia z PVC fólie ochránená
geotextíliou. Nasleduje drenáţna vrstva, geotextília, vododrţná vrstva hr. 80mm a zemný substrát hr. 100mm, do
ktorého sú sadené rastliny. Tento typ strechy je vyhotovený v prevaţnej časti objektu.
II.8.2.3. Dopravné riešenie
Lokalita je dobre napojená na mestskú hromadnú dopravu – v blízkosti sa nachádzajú zastávky MHD, MHD
jazdí v minútových intervaloch. Vlaková stanica sa nachádza v pešej vzdialenosti cca 800 m
Pre automobilovú dopravu je rozhodujúci vjazd do garáţe. Vjazd do garáţe sa navrhuje do jediného
moţného miesta – do Beskydskej ulice.
II.8.2.4. Statická doprava parkovanie vozidiel v garáţi
Vjazd do garáţe je z Beskydskej ulice, na úrovni 149,9 m n. m., teda 1,2m pod úrovňou prízemia. Autá
vystúpajú krátkou rampou na úroveň 1NP. Po prejazde garáţou sa napoja na klesajúcu rampu pod domom B.
Rampa v dome A medzi 1NP a 1PP musí byť zbúraná a predĺţená tak, aby na ňu nebol dnešný prudký sklon bez
zakruţovacích oblúkov nahor a nadol. Rampy medzi 1-3NP budú upravené tak, aby mali dole a hore zakruţovací
oblúk. Týmito rampami budú auta schádzať nadol.
Výjazd z garáţe je na úrovni 149,75m n.m., teda 2,1m nad úrovňou 1PP. Autá z 1NP musia zísť dole do
1PP a pripojiť sa v 1PP na výjazdovú rampu. Zo všetkých PP sú nájazdy na stúpajúcu výjazdovú rampu.
Potreba garáţových státí
Výpočet je vykonaný podľa normy STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií:
Kapacita domu :
260 UBYTOVACÍCH JEDNOTIEK
91 bytov v zloţení: 64 x 1izb. so spacím kútom + 18 x 2 izb. + 6 x 3 izb. +3 x 4 izb.
169 ubytovacích jednotiek (apartmánov),
Komerčná plocha v 1NP (cca 566m2) a v 2NP (cca 387m2)
Normové nároky parkovacích miest podľa čl. 16.3.10:
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd
N
Celkový počet státí na území v objektu, zaokrúhlené na celé číslo
Oo
základný počet odstavných státí obyvateľov Bratislavy
Po
základný počet parkovacích státí (nepočíta sa pre bývanie)
kmp
regulačný koeficient mestskej polohy vďaka MHD (širšie centrum mesta = 0,8)
kd
súčiniteľ deľby dopravnej práce IAD : ostatná doprava 60% : 40%: = 1,4
Koeficient 1,1 zahŕňa i 10% rezervu státí pre krátkodobé parkovanie návštev verejne prístupných.
Potrebná kapacita
BYTY
bytov státí/byt.
státí Oo
krátkodobé 0% dlhod. 100%
1izb. byt (+priestor na spanie)
64
1,0
64
64
2 izb. byt
18
1,5
27
27
3 izb. byt
6
2,0
12
12
4 izb. byt
3
2,0
6
6
Celkom pre byty
91
109
109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N = 1,1 x 109 + 0 = 120
UBYTOVACIE JEDNOTKY (APARTMÁNY)
Ubytovacie jednotky
počet státí/jedn.
Jednotka
169
0,5
N = 1,1 x 0 + 1,1 x 60 + 0 = 66

11
státí Oo
84,5

109

krátkodobé 0% dlhod. 70%
0%=0
70%=59,15
6
60

SLUŢBY = KOMERCIA - RETAIL
Prenajímateľné plochy na prízemí – 1NP (566m2) a v 2NP (387m2) podľa počtu zamestnancov:
Komerčné plochy
zam
státí/m2 státí Po krátkodobé
dlhodobé
Zamestnanci
16
1/4
4
0%=0
100%=4
Návštevníci do 2hod
30
1/5
6
100%=6 0%=0
celkom
6
4
N = 1,1 x 4 + 1,1 x 6 x 0,8 x 1,4 = 11,72 = 12
SUMARIZÁCIA NORMOVÝCH NÁROKOV PARKOVACÍCH MÍEST
25
173
CELKOM
198 státí
Podľa Vyhlášky 532/2002 Z.z. je potrebné vytvoriť 4% státí pre imobilných, čo predstavuje 198 x 0,04 = 7,92 = 8 státí
Navrhnutá kapacita garáţe je podľa podlaţí a domov (státia/z toho handicap)
Podlaţie
dom A dom B dom C dom E celkom
1NP
0/0
0/0
25/0
10/2
35/2
1PP
7/0
9/3
23/0
14/2
53/5
2PP
7/0
9/3
24/0
15/2
55/5
3PP
7/0
8/3
26/0
15/2
56/5
Celkom
21/0
26/9
98/1
54/8
199/17
Záver:
Navrhnutých 199 parkovacích miest v objekte plní požiadavky STN 73 6110/Z1 (kapacita prevyšuje potrebu
o 1 státie).
II.8.2.5. Konštrukcie - statika
Novo projektovaná budova nadväzuje na existujúci ţelezobetónový skelet. Rozostavaný objekt sa skladá z
troch dilatačných celkov: objekt A, B a C. Objekt A je postavený do plánovanej výšky, objekt B je postavený iba do
8.NP z plánovaných 23 podlaţí. Z pôvodnej dokumentácie sa však zachovali záznamy o nerealizovanej zmene
stavby pred dokončením aţ na 34NP. Z tohto dôvodu je moţné predpokladať dostatočné rezervy v zaloţení objektu.
Pri objekte C je postavená iba základová doska a niektoré nadväzujúce stĺpy. Na existujúce objekty A, B a C má
nadväzovať novostavba objektu E, tesne priliehajúca z jednej strany k objektu C.
Popis konštrukcie:
Konštrukcia je uvaţovaná ako štyri samostatné dilatačné celky A, B, C a E so zdvojenými zvislými
konštrukciami na dilatáciách a dilatáciou D zjazdových rámp.
Ide o štandardné ţelezobetónové skelety s bezhlavicovými doskami, stĺpy a stuţujúce steny. V objekte B je
z dôvodov zmenšenia sadania redukovaná vlastná hmotnosť vyľahčovaním stropov od 2.NP vyššie polystyrénovými
vloţkami. Zaloţenie objektov A a C je prevedené na konštantnej doske hrúbky 80 cm. V prípade objektu B je to
kombinácia základovej dosky hr. 150 cm a veľkopriemerových pilót ø120 cm v celoplošnom rastri 2,3x3 m. V prípade
„novostavieb“ dilatácii C, D a E bude konštrukcia primerane rešpektovať architektonickú štúdiu. Objekt A nie je v tejto
koncepcii posudzovaný. V objekte B je riešená moţnosť realizácie dodatočných prestupov do vyľahčených stropov a
je vypočítaná ich existujúca poţiarna odolnosť. V prípade objektu C ide o vyriešenie zmeny existujúceho
nevyhovujúceho modulu stĺpov na nový, a to modul 6,4 a 8 m.
Dilatácia D podzemnej nájazdovej rampy je uvaţovaná s kĺbovým napojením na objekt C na obvodovú stenu
garáţí pomocou napr. vylamovacej výstuţe. Nadväzujúci strop 1.NP pôdorysne nad nájazdovou rampou bude opäť
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------samostatná dilatácia, opäť s kĺbovým napojením na objekt C, pôdorysne vedeným v obdobnej pozícii ako pri
nájazdovej rampe.
Výstavba objektu E je uvaţovaná v dvoch variantoch. Súčasne so stavbou alebo po výstavbe objektu C a
rampy. Z tohto dôvodu sa uvaţuje opäť so samostatnou dilatáciou a so zdvojenými zvislými konštrukciami na
rozhraní s „C“. Dodatočné funkčné napojovanie je však v prípade neskoršej výstavby zloţitejšie. V konštrukčnej časti
ide najmä o zabezpečenie vodotesnosti v dilatáciách a zamedzeniu nadmerných zvislých pohybov vplyvom sadania.
Oba problémy sú riešiteľné vhodnou prípravou na stavbe a postupom výstavby (predom inštalované tesniace pásy,
oneskorená betonáţ ako v prípade zmršťovacích pásov, atď.). Vykonzolovaná časť objektu E nad vjazdovou rampou
bude podopretá vhodne umiestneným stĺpom (stĺpmi), zaloţenými na pilótach alebo pätkách.
Zabezpečenie stavebnej jamy:
Je vhodné realizovať nové zabezpečenie obdobným spôsobom ako existujúce. To znamená počítať
s kotveným záporovým paţením. Kotvy budú v tomto prípade zasahovať do susedných pozemkov.
Minimálna výstuţ existujúcej hotovej dosky bola uvaţovaná ø12/150. Tesnosť dilatácií sa uvaţuje
dodatočne zabudovaným tesniacim pásom.
Samotná konštrukcia bude izolovaná systémom „bielej vane“ v kombinácii betónovej zmesi s kryštalizačnou
prísadou.
Základová doska:
Keďţe sú nové stĺpy v inom module, neţ existujúce realizované, je potrebné zosilnenie dosky na šmykovú
únosnosť. Zosilňovanie sa navrhuje mikropilótami, piliermi tryskové injektáţe alebo pilótami, resp. demoláciou dosky.
a vybudovaním novej dosky, so zodpovedajúcim vystuţením.
Podrobne bude problematika zakladania riešená v ďalšom stupni PD.
II.8.2.6. Prípojky plyn, voda, elektro, vodovod, kanalizácia
Prípojka vody
Zásobovanie celého komplexu vodou pre pitné, sociálne a poţiarne účely bude riešené jednou prípojkou
vody. Výstavba je riešená ako tri stavebné objekty so vzájomným prepojením, ktorý vytvorí jeden stavebný komplex.
Pre napojenie objektu bude slúţiť existujúca prípojka DN 80. Okrem vybudovania prípojky treba osadiť
poţiarnu nádrţ 35 m3. Prípojka DN postačuje na sociálne účely ako aj na poţiarne účely (hydranty A25 s výtokom 1,1
l/sec, súčasnosť troch - 3,3 l/sec). Na meranie spotreby vody je potrebné vyhradiť samostatnú miestnosť pri fasáde o
pôdorysnom rozmere 3,1x1,8 m.
Vodovod
Napojenie vnútorného vodovodu na vodovodný rad je z ulice Šancová prípojkou DN80-100 v kombinácii
s vonkajšou poţiarnou nádrţou. V objekte bude vodovod rozdelený na spotrebný a poţiarny. V objekte musí byť pri
vstupe prípojky do objektu samostatná miestnosť 3,8x1,8m. Prípojka bude ponechaná v jestvujúcej polohe.
Objekt bude rozdelený na dve tlakové pásma. Niţší do 5. NP bude tlakovo napojený priamo z vonkajšej
siete. Od 6. NP výše bude rozvod napojený cez automatickú tlakovú stanicu.
Na túto stanicu bude napojený ako spotrebný, tak poţiarny vodovod. V objekte bude samostatná miestnosť
pre stanicu ATS o rozmeroch 3x2m.
Ohrev vody bude centrálny, v kotolne. Pre kancelárie a prenajímateľné jednotky je moţno uvaţovať i
s lokálnym umiestnením elektrického ohrevu.
Centrálny ohrev vody bude rozdelený na dve tlakové pásma, za pouţitia dvoch samostatných zásobníkov
TV. V objekte bude zriadená cirkulácia teplé vody.
Hlavné leţaté potrubia budú vedené k šachtám a ďalej k jednotlivým spotrebným jednotkám.
Všetky odberné miesta budú samostatne merané.
Vo vyššom tlakovom pásme budú v niţších polohách (tlak nad 0,6Mpa) umiestnené redukčné ventily.
V objekte budú zriadené vnútorné odberné miesta. Navrhujú sa hydranty D25/30 (pretlak 0,2Mpa), a tieţ so
zavodneným poţiarnym vodovodom so spojkou C52 pre výškovú časť objektu (pretlak 0,4Mpa).
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Prípojka kanalizácie, kanalizácia
Splaškové vody
Odvádzanie odpadových vôd z objektu sa navrhuje jednotnou kanalizáciou. Z objektu budú vyvedené
viaceré samostatné kanalizačné prípojky.
1. samostatná prípojka kanalizácie K1 – odvádzajúci odpadové vody z “A a „B“
2. samostatná prípojka kanalizácie K2 – odvádzajúci odpadové vody z “C“
Kanalizačné prípojky budú napojené do jestvujúceho kanalizačného systému na Šancovej ulici bez
sútokových šácht.
Prípojky kanalizácie budú ústiť do 1.PP. Vnútorná kanalizácia bude realizovaná ako delená, a k spojeniu
splaškovej a daţďovej kanalizácie dôjde pred objektom.
Splašková kanalizácia bude odvádzať odpadové vody od zariaďovacích predmetov a technológií. V nízkej
časti objektu bude kanalizácia realizovaná s hlavným odvetrávaním. Vo vysokej časti objektu bude realizovaná
s doplňujúcim vetracím potrubím.
Z priestorov, ktoré nebude moţné napojiť na gravitačnú kanalizáciu, bude realizovaná kanalizácia čerpaná,
a to nad úroveň spätného vzdutia. Následne bude potrubie slučkou zaústené do odvádzacieho gravitačného potrubia.
Daţďové vody
Daţďová kanalizácia bola v pôvodnom projekte navrhovaná ako gravitačná z niţších častí, a tieţ z balkónov
a terás výškovej budovy. Strecha výškovej budovy bola odvodnená podtlakovo. Podtlakové odvodnenie umoţňuje
realizovať kanalizáciu v menšom počte odpadových potrubí s menšími dimenziami.
Odpadové potrubia budú vedené pripravenými šachtami, alebo v prípade daţďovej vody schodiskami, ktoré
bude potrebné realizovať aţ do 1.PP, aj napriek rozdielnej dispozícii niţších podlaţí.
Po opustení budovy bude splašková a daţďová kanalizácia spojená a následne bude napojená na
prípojku.
Prípojka plynu STL a DRZ
Vychádza sa z projektu stavby pred dokončením, spracovanom v 03/2004 a 08/2005. Rieši sa napojenie
objektu na verejný plynovod v ulici Beskydskej.
V rámci stavby sa vybuduje nová plynová kotolňa, pre potreby vykurovania. Pre zásobovanie kotolne
zemným plynom sa vybuduje nová STL prípojka plynu DN 100/0,1 MPa, ktorá bude napojená na STL plynovod.
Obchodné meranie plynu bude riešené v skrinke merania a regulácie plynu na hranici pozemku. Typ
plynomera a regulačnej zostavy určí vo vyjadrení SPP distribúcia.
Na jestvujúci plynovod STL DN150- 90 kPa v ulici Beskydskej bude napojená plynovodná prípojka. Za
odbočkou z plynovodu DN150 bude osadený plynový uzáver AVK DN100. Verejná časť plynovodnej prípojky bude
riešená ako plynovod DN 100, ktorý bude vedený v chodníku na Šancovej ulici. Na konci tohto plynovodu bude
vysadená odbočka pre navrhovaný objekt DN80, ktorá bude vedená kolmo na fasádu. Na vstupe plynovodnej
prípojky do budovy bude osadené meracie a regulačné zariadenie. MaRZ bude osadené na fasáde (v nike).
Plynovodná prípojka bude navrhnutá z rúr PE 100 SDR 17,6 – DN100 a DN80. Pri realizácii nových rozvodov plynu
je potrebné rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma v zmysle zákona č.70/1998, ako aj doporučené min.
vzdialenosti pri súbehov a kriţovani s jestvujúcimi aj navrhovanými inţinierskymi sieťami. Skrinka merania a
regulácie plynu bude umiestnená v nike na 1.NP. Vetranie skrinky merania a regulácie bude zabezpečené
z vonkajšieho priestoru.
Poţiadavky na elektro časť :
- projekt prepočítavača plynu, uzemnenie
- dopojiť bezpečnostné rýchlouzávery
Na prívode plynu DN150 do kotolne bude osadený hlavný uzáver plynu, uzatváracia klapka DN150, PN16
a membránový uzáver BAP DN 150-NT-B-PN16-Solo-R-230V. ktorý bude odvetrávaný potrubím DN 15 cez fasádu
objektu. Do kotolne vstupuje rozvod plynu dimenziou DN150, 5kPa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zhotoviteľ:
CREATIVE, s. r. o.
Bernolákova 72, P.O Box 31
902 01 Pezinok

december 2014
Zámer navrhovanej zmeny činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Objednávateľ:
FINEP PREMIÉRE s.r.o., Jégého 12, 82108 Bratislava

21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.8.2.7. Vykurovanie
Navrhuje sa teplotný spád vykurovacej sústavy 75/55°C.
Zdrojom tepla bude plynová kotolňa II. kategórie umiestnená v samostatnej miestnosti v 5.NP objektu A.
V kotolni budú umiestnené dva plynové kotly o výkone 2x 1000 kW. V kotolne budú umiestnené tieţ dve expanzné
nádoby, doplňovací systém, úpravovňa vody, dve výmenníkové odovzdávacie stanice na teplú vodu (2x 200 kW),
akumulačné zásobníky teplej vody o objeme 2x 1500 litrov, rozdeľovač/zberač vykurovacích okruhov. Od zdroja
tepla je vedené vykurovacie potrubie cez termohydraulický rozdeľovač do rozdeľovača/zberača vykurovacích
okruhov, kde bude napojených 7 vykurovacích okruhov:
– Byty 4.-12.NP
– Byty 13.-23.NP
– Komercia
– VZT
– Odovzdávacia stanica teplej vody
– Odovzdávacia stanica teplej vody
– Rezerva
Obeh vykurovacej vody v kotlovom okruhu budú zabezpečovať pre kaţdý kotol samostatne zdvojené obehové
čerpadlá. Kotly budú zapojené do kaskády. Obeh vykurovacej vody v jednotlivých okruhoch bude zabezpečený
obehovými teplovodnými čerpadlami.
Na prípravu teplej vody budú pouţité dve výmenníkové odovzdávacie stanice a dva akumulačné zásobníky,
ktoré sú rozdelené do dvoch tlakových pásem.
Vykurovanie bytov bude riešené pomocou doskových vykurovacích telies Korad VK. Vykurovanie kúpeľní bude
pomocou trubkových kúpeľňových vykurovacích telies Korado Koralux Linear. Vykurovanie komerčných priestorov
bude vykurovacími telesami.
Kotolňa bude riešená ako automatická s občasnou obsluhou. Obsluha musí kontrolovať hlavne tlak a teplotu
v systéme a chod čerpadiel.
Zabezpečenie vykurovacieho systému bude poistnými ventilmi pre kaţdý kotol samostatne. Kaţdý kotol bude
chránený tlakovou expanznou nádobou.
Rozvody vykurovacej vody v kotolni, hlavné rozvody v podlaţiach a stúpacie potrubia budú navrhnuté
z oceľových závitových a hladkých potrubí. V bytovej časti budú odbočky riešené z plast-hliníkových trubiek.
II.8.2.8. Vzduchotechnika
Vetranie garáží
V priestoroch podzemných garáţí bude navrhnutý systém vetrania s núteným odvodom a prívodom
vzduchu. Pre podzemné podlaţia obj. A,B a C bude prívod vzduchu zabezpečený VZT jednotkami umiestnenými v
kaţdom podzemnom podlaţí. Jednotky nasávajú čerstvý vzduch zo stavebnej šachty vyústené do vonkajšieho
priestoru v 1.NP obj. a fúkajú ho do priestoru garáţí cez dvere strojovní z ťahokovu. Pre objekt E bude nasávanie
vonkajšieho vzduchu riešené podtlakom cez vetracie šachty vyústené na terén.
Pre odvod znehodnoteného vzduchu z priestoru garáţí budú navrhnuté samostatné nasávacie ventilátory s
tlmičmi hluku pre kaţdé podlaţie objektov A+B + C a samostatne pre E.
Na jedno parkovacie miesto je uvaţovaný objem vzduchu 300 m3/hod. Odpadový vzduch bude odvádzaný
odsávacím potrubím vedúcim pod stropom garáţí a vyfukovaný do inštalačných šácht, ktorými bude odvedený nad
strechu objektu. B, resp. C+E. Spúšťanie vzduchotechniky na základe časového programu a snímačov koncentrácie
CO bude zabezpečené automaticky.
Vetranie komerčných priestorov 1. NP
Jednotlivé priestory budú vetrané malými VZT jednotkami umiestnenými pod stropom zázemia predajní
s nasávaním čerstvého vzduchu z fasády odvrátenej od ul. Šancová. Znehodnotený vzduch bude vyfukovaný na tu
istú fasádu. Potrubie vedené cez garáţe bude opatrené poţiarnou izoláciou, ktorá bude súčasne plniť funkciu
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vzduchu na osobu.
Prípadné chladenie bude riešené priamym chladením s kondenzačnými jednotkami umiestnenými vo
vjazdovej resp. výjazdovej rampe garáţí. VZT jednotky budú riadené automaticky.
Vetranie hygienických zariadení bytov
Trvalé podtlakové hygienické vetranie je zabezpečené strešnými ventilátormi s nízko energetickým EC
motorom s trvalým chodom, ktorý bude regulovaný signálom 0-10V na konštantný podtlak v odsávacom potrubí.
Vzduch bude z bytu odvádzaný vo WC a kúpeľni cez elektricky ovládaný tanierový ventil umiestnený v podhľade. Ten
bude otváraný tlačítkom v miestnosti iba pri potrebe zvýšeného odvodu vzduchu. Trvale bude z WC aj z kúpeľne
odvádzaný objem vzduchu 25 m3/hod. Toto riešenie zabezpečí hygienicky nevyhnutné prevetranie bytov výmenou
0,3 aţ 0,5 x/hod, ktoré nie je moţné z akustických dôvodov vetrať otvorenými oknami. Ventil je moţné uzatvoriť a
trvalé vetranie bytu tak zrušiť. Čerstvý vonkajší vzduch sa bude do bytu privádzať v kaţdej obytnej miestnosti cez
uzatvárateľný fasádny prívodný prvok s tlmičom hluku umiestnený v nadpraţí okna, tak aby prichádzajúci vzduch bol
ohrievaný teplom stúpajúcim z vykurovacieho telesa.
Vetranie od kuchynských digestorov
Odťah škodlivín z varenia bude zabezpečený digestormi napojenými na centrálny odťah. V SPIRO potrubí
bude osadená elektricky ovládaná uzatváracia klapka. Klapka bude ovládaná samostatným spínačom. Centrálne
odsávanie bude zabezpečené strešným ventilátorom s nízko energetickým EC motorom, ktorý je trvale v chode pri
min. otáčkach. Jeho výkon bude plynule regulovaný signálom 0-10V na základe merania podtlaku vo vzduchovode
systémom MaR. Sústava bude regulovaná klapkami s ohľadom na riziko komínového efektu. Zvislý vzduchovod
bude dimenzovaný pre digestor o vzduchovom výkonu 250, nebo 400 m3/hod.
Vetranie miestností v suteréne
Do miestností v podzemných podlaţiach bude privádzaný čerstvý vzduch potrubnými ventilátormi a bude
distribuovaný vyústkami v potrubí. Vzduch z tohto priestoru bude odvádzaný cez protipoţiarne stenové mrieţky do
priestoru garáţí.
Vetranie výťahových šácht
Pre vetranie výťahových šácht bez nároku na poţiarnu ochranu bude pouţité prirodzené vetranie s odťahom
nad strechu pomocou samoťahovej hlavice. Śachta poţiarneho a evakuačného výťahu vo výškovej časti objektu
(časť B ) bude vetraná pretlakovo v súlade s poţiadavkami poţiarnych predpisov.
Požiarne vetranie - schodísk
Núteným pretlakovým vetraním, v súlade s poţiadavkami poţiarnej bezpečnosti všetky schodiská slúţiace
v prípade poţiaru ako únikové cesty. Vzduch bude do schodísk privádzaný ventilátorom potrubím s vyústkami
vedeným pozdĺţ schodiska v inštalačnej šachte. Odvod vzduchu bude riešený pretlakom klapkami s riadeným
pretlakom, ktoré budú vyústené nad strechu v najvyššom mieste kaţdého vetraného schodiska. Nastavením týchto
klapiek bude zabezpečený v priestore schodiska poţadovaný pretlak. Doba chodu ventilátoru v prípade poţiaru bude
zabezpečená podľa typu únikovej cesty napájaním z rozvádzača zálohovaného dieselagregátom.
Spustenie od EPS a tlačítkami umiestnenými na vstupe do schodiska.
V beţnej prevádzke budú ventilátory spúšťané podľa časového programu k hygienickému vetraniu schodísk.
Požiarne vetranie - predsiene
Núteným pretlakovým vetraním budú vybavené v súlade s poţiadavkami poţiarnej bezpečnosti všetky
predsiene slúţiace v prípade poţiaru ako únikové cesty. Vzduch bude do predsiení privádzaný ventilátorom potrubím
s vyústkami vedeným pozdĺţ schodiska v inštalačnej šachte. Odvod vzduchu bude riešený ventilátorom potrubím
s vyústkami vedeným pozdĺţ schodiska v inštalačnej šachte. Na odvodnom ventilátore osadené regulačné klapky
budú slúţiť k nastaveniu poţadovaného pretlaku. Doba chodu ventilátoru v prípade poţiaru bude zabezpečená podľa
typu únikovej cesty napájaním z rozvádzača zálohovaného dieselagregátom. Spustenie od EPS a tlačítkami
umiestnenými na vstupe do predsiene. V beţnej prevádzke budú ventilátory spúšťané podľa časového programu k
hygienickému vetraniu predsiení.
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Požiarne vetranie – výťahovej šachty
Núteným pretlakovým vetraním budú vybavené v súlade s poţiadavkami poţiarnej bezpečnosti vybavená
šachta výťahu slúţiaceho pre evakuáciu osôb v prípade poţiaru a pre poţiarny zásah – výšková časť objektu B.
Vzduch bude do šachty privádzaný ventilátorom potrubím s vyústkami vedeným pozdĺţ schodiska v inštalačnej
šachte. Odvod vzduchu bude riešený pretlakom klapkou s riadeným pretlakom, ktorá bude vyústená nad strechu
v najvyššom mieste šachty. Doba chodu ventilátoru v prípade poţiaru bude napájaním z rozvádzače zálohovaného
dieselagregátom. Spustenie od EPS.
Vetranie komercie - 2.NP obj. A
Priestory komercie budú vetrané centrálnou VZT jednotkou umiestnenou v strojovni v 5.NP objektu A.
Upravený vzduch bude štvorhranným potrubím privádzaný inštalačnými šachtami do priestoru komercie, kde bude
distribuovaný vyústkami. Podobne bude zabezpečený odvod vzduchu z miestností späť do jednotky. Mnoţstvo
privádzaného vzduchu bude dimenzované na pokrytie minimálnej hygienickej dávky vzduchu na osobu, obsadenosť
kancelárií osobami určí investor. Automatický chod VZT jednotiek zabezpečí profesia MaR.
Vetranie hygienických zariadení pre komerciu
Odvetranie daných priestorov bude zabezpečené potrubnými ventilátormi. Náhrada odsávaného vzduchu
bude riešená z okolitých priestorov dvernými mrieţkami. Výfuk znehodnoteného vzduchu bude vedený nad strechu
objektu.
II.8.2.8. 9.Elektro
Napojenie objektu na elektrickú energiu
Navrhovaný objekt bude napájaný z navrhovanej transformačnej stanice TS. Vyhotovenie TS sa spresní v
realizačnom projekte na základe reálnych energetických nárokov a na základe jednaní so ZSE. TS bude riešená ako
distribučná.
Transformačná stanica bude napojená prípojkou VN, z VN linky č. 200, zaslučkovaním z existujúcej
transformačnej stanice TS 1257-000.
Z NN rozvádzača TS bude napojený hlavný rozvádzač objektu RH, z ktorého budú napájané podruţné
rozvádzače.
Silnoprúdové rozvody
Meranie spotreby el. energie
Fakturačné meranie - prostredníctvom elektromerov inštalovaných v elektromerových rozvádzačoch.
Kontrolné meranie - prostredníctvom skrine USM na NN strane rozvádzača ANG transformačnej stanice. Podruţné
meranie - na základe poţiadavky investora stavby budú merané a rozúčtovávané spoločné časti objektu medzi
budúcich majiteľov.
Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie v zmysle STN 34 1610 § 16 107
Prvý - poţiarne zariadenia stavby (poţiarny a evakuačný výťah, poţiarne rolety, vetranie CHUC, garáţové
brány, poţiarne klapky, núdzové osvetlenie, a iné) - napájanie zabezpečené s náhradným zdrojom UPS, DA,
centrálny batériový zdroj pre NO. Tretí – všetky ostatné VTZE
Vypínanie objektu
Vypínanie objektu od dodávky el. energie je riešené na základe poţiadavky projektanta PO spôsobmi:
 Centrál stop – tlačidlom CS umiestnením v CHUC pri hlavnom vstupe do objektu, v rozvodni NN,
prípadne v miestnosti správcu.
 Total stop – tlačidlom CS umiestnením v CHUC pri hlavnom vstupe do objektu, v rozvodni NN,
poprípade v miestnosti správcu.
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Signál EPS – vypnutie rozvodov elektro okrem rozvodov pre napájanie zariadení prevádzkyschopných
počas poţiaru.
Tlačítko HT – havarijné vypínanie zariadení technológie.

Skratové údaje
Vypínanie maximálneho prúdu bude zabezpečené výkonovými poistkami v rozvádzačoch hlavného rozvodu
NN objektu – hlavný rozvádzač RH. Rozvádzač RH bude mať skratovú odolnosť určenú výpočtom.
Kompenzácia účinníka
Kompenzácia účinníka jalového výkonu bude riešená v hlavnej rozvodni kompenzačným rozvádzačom.
Káblové trasy
Všetky rozvody budú prednostne inštalované v chráničkách v betóne podlahy, v nevyhnutných prípadoch
pod omietkou stien a stropov.
Typy káblov, chráničiek a ţľabov vyplývajú z projektu PO, káble pre napájanie zariadení v prevádzke počas
poţiaru musia byť navyše aj s funkčnosťou po dobu vyplývajúcu z projektu PO.
Rozvody pre napájanie zariadení prevádzkyschopných počas poţiaru budú priestorovo oddelené od
ostatných rozvodov NN.
Kabeláţne systémy (káble, ţľaby, rúrky, príchytky, kotvy, závesy ...) musia spĺňať normu STN 920205
v plnom rozsahu.
V zmysle čl. 4.4.1.5 STN 92 0203, trasa káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie sa musí navrhnúť a
zhotoviť tak, aby spĺňala všetky technické poţiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu poţiaru v čase
funkčnej odolnosti podľa prílohy A nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami stavby, napr. inými
inštalačnými rozvodmi a konštrukciami.
Prechod káblov medzi rôznymi poţiarnymi úsekmi budú utesnené protipoţiarnou penou napr. HILTI.
Slaboprúdové rozvody budú uloţené v káblových ţľaboch v spoločných trasách alebo pod omietkou stien alebo
v betóne podlahy. Všetky slaboprúdové rozvody budú chránené pred mechanickým poškodením po celej dĺţke trasy.
Silnoprúdové rozvody budú priestorovo oddelené od slaboprúdových rozvodov.
Vnútorné rozvody
Z hlavného rozvádzača RH budú napojené elektromerové rozvádzače, z ktorých budú napojené bytové a
apartmánové rozvádzače, rozvádzače pre obchodné a kancelárske jednotky a rozvádzač spoločnej spotreby.
Vnútorné silnoprúdové rozvody budú realizované káblami typu CHKE-R v spoločných priestoroch, v kancelárskych a
obchodných priestoroch. V bytoch budú rozvody vedené káblami typu CYKY. Rozvody pre napájanie zariadení v
prevádzke počas poţiaru budú riešené káblami typu CHKE-V s funkčnosťou pri poţiari. Odolnosť káblov a káblových
trás bude stanovená na základe projektu PO. Vnútorné silnoprúdové rozvody budú ukončené prístrojmi podľa
štandardu investora.
Umelé osvetlenie
Osvetlenie v bytoch riešeného objektu bude navrhnuté podľa charakteru a účelu jednotlivých priestorov v
zmysle STN 36 0452. Vývody osvetlenia budú ukončené objímkou E27 so 60W ţiarovkou. Spínanie osvetlenia bude
riešené vypínačmi.
Osvetlenie spoločných priestorov, v kanceláriách a v obchodných priestoroch riešeného objektu bude
navrhnuté podľa charakteru a účelu jednotlivých priestorov v zmysle STN EN 12464-1.
Spínanie osvetlenia bude riešené pohybovými snímačmi na spoločných chodbách, tlačidlami s časovým
spínaním v garáţach a vypínačmi v kancelárskych a obchodných priestoroch.
Únikové núdzové osvetlenie
Núdzové osvetlenie únikových ciest bude riešené podľa STN EN 1838 ţiarivkovými / LED svietidlami
s piktogramami napájané z centrálneho batériového zdroja. Svietidla budú inštalované v priestore spoločných
chodieb a schodísk vyznačujúce smer únikovej cesty. Polohy svietidiel a doba svietenia núdzového osvetlenia
únikových ciest budú podľa projektu PO.
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v priestoroch garáţí.
Záložný zdroj el. energie DA + UPS
V navrhovanom objekte budú inštalované náhradné zdroje - online UPS a diesel agregát DA. UPS bude
inštalovaná v miestnosti v samostatnom poţiarnom úseku, diesel agregát bude inštalovaný na streche objektu. Výkon
UPS a DA sa určí v realizačnej dokumentácií.
Elektromagnetická kompatibilita EMC
Pre zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti funkcie jednotlivých elektrických a elektronických zariadení
navrhujeme elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) riešiť v zmysle STN332000 – 1. V objekte bude riešená
koordinovaná ochrana voči prepätiam prostredníctvom prepäťových ochrán inštalovaných v hlavnom rozvádzači RH
a v podruţných rozvádzačoch.
Bleskozvod a uzemnenie
Ochranu objektu pred účinkami blesku navrhujeme podľa STN 34 1398 bleskozvodným zariadením –
aktívnym bleskozvodom. Na streche objektu bude inštalovaný zachytávač, ktorý bude upevnený o podstavec na
plochú strechu.
Zachytávač bude zvodmi - vodičmi CuΦ8 cez skúšobné svorky a počítadlo bleskov pripojený k uzemneniu
objektu. vzhľadom na výšku objektu budú zvody navzájom prepojené v niekoľkých výškových úrovniach. Zvody budú
uloţené pod omietkou v netrieštivej trubke D32.
Uzemnenie objektu bude riešené ako obvodový uzemňovač - pásik FeZn 30/4 uloţený v zemi v hĺbke min.
0,5m a vo vzdialenosti min. 1m od obvodového plášťa objektu.
Zemný odpor kaţdého zvodu bleskozvodu musí byť ≤ 10Ω. Zemný odpor vodiča PE v RH pripojeného cez
HUS ako aj zemný odpor HUS a EP musí byť ≤ 5Ω.
V prípade inštalácie elektrických zariadení a kovových predmetov na vonkajšiu časť stavby, je dodávateľ
zariadení povinný prehodnotiť systém ochrany pred účinkami blesku.
V prípade zámeny typu aktívneho bleskozvodu, preberá na seba zodpovednosť za funkčnosť bleskozvodu
osoba, ktorá zámenu vykonala.
Vnútorné pospájanie
V navrhovanom objekte musí byť zriadenie pospájanie na rovnaký potenciál podľa STN 34 1398, STN EN
62305-3/2012 kap. 6.2.
Zriadi sa hlavné pospájanie v zmysle čl. 411.3.1 STN 332000-4-41. Na hlavnú uzemňovaciu svorkovnicu
(HUS), spojenú s uzemňovacou sústavou objektu, budú pripojené všetky vodivé časti.
Slaboprúdové rozvody
Rozvody DAT a STA provider
Pre rozvody DAT a STA budú v navrhovanom objekte inštalované centrálne dátové rozvádzače, ktoré budú
prepojené navzájom mikrotrubičkou pre zafúknutie optiky, koaxiálnym VCCJE-R a dátovým S/FTP káblom.
V rámci rozvodov DAT a STA budú do rozvádzača R-AT (na streche objektu) vyvedené mikrotrubičky,
koaxiálne a dátové káble vyššie uvedeného typu, pre moţnosť pripojenia DVBT resp. DVBS signálu.
Centrálne dátové rozvádzače budú prepojené z podruţnými dátovými rozvádzačmi (KT250) mikrotrubičkou pre
zafúknutie optiky, koaxiálnym VCCJE-R a dátovým S/FTP káblom.
Rozvody DAT a STA stavba
Dátové rozvody budú riešené hviezdicovo z podruţného dátového rozvádzača, káblami typu FTP (S/FTP),
ktoré budú ukončené v dátových zásuvkách 1xRJ45, rozvody televízneho signálu budú realizované hviezdicovo
káblami typu VCCOY a ukončené v zásuvkách TV+RD.
V podruţných dátových rozvádzačoch budú inštalované aktívne prvky podľa poţiadavky uţívateľa.
Napájanie aktívnych prvkov je v predmete silnoprúdových rozvodov.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vnútorné rozvody domáceho telefónu DT
Pre dorozumievanie medzi vnútornou domácou jednotkou a vonkajšou centrálnou nástennou jednotkou s
klávesnicou navrhujeme inštalovať v objekte systém domáceho telefónu.
Systém rozvodov bude realizovaný káblami typu SYKFY.
Vnútorné rozvody dochádzkového systému PASSAN
Pre ovládanie a kontrolu vstupov do budovy bude inštalovaný dochádzkový systém PASSAN, ktorý bude
ovládať všetky elektromagnetické zámky, brány, prostredníctvom ich ovládacích jednotiek. Otvorenie vchodových
dverí ako aj vstup do garáţe bude moţný pomocou bezkontaktnej elektromagnetickej karty, alebo na objednávku aj
diaľkovým ovládačom s unikátnym prístupovým kódom.
Vnútorné rozvody priemyselnej televízie CCTV
Snímanie a zaznamenávanie vstupov do garáţí bude navrhnuté kamerovým systémom CCTV s pouţitím
pevných IP kamier s odnímateľným IR filtrom pre pouţite v reţime deň/noc. Kamery budú pripojené káblami typu
S/FTP na PoE switch. K switchu bude pripojené nahrávacie zariadenie CCTV - Recording Station. Vzdialení
uţívatelia sa môţu pripojiť k Recording Station vzdialenou stanicou so softvérom alebo cez webové rozhranie.
Kamery sa dajú napájať cez Ethernet z PoE. V prípade potreby sa dá pouţiť i externý zdroj malého napätia.
V prípade poţiadavky investora na prvý stupeň zabezpečenia dodávky el. energie sa odporúča Recording Station
dozbrojiť záloţným zdrojom UPS.
Elektrická požiarna signalizácia EPS
EPS bude navrhnutá na základe podkladov z projektu poţiarnej ochrany a stavebnej časti, z ktorých vyplynú
nutné opatrenia v oblasti inštalácie poţiarno-bezpečnostných zariadení. Návrh bude uvaţovať so zapracovaním
moderného adresného systému tak, aby EPS bola funkčná, účelná a vyhovovala nárokom na vybavenie daného
objektu. Všetky vznikajúce poţiare za normálneho stavu budú signalizované samočinnými hlásičmi poţiaru hneď
v počiatočnom štádiu.
Úlohou elektrickej poţiarnej signalizácie je v prípade poţiaru čo najskôr identifikovať jeho zdroj a vyslať
optické a akustické signály a indikácie tak, aby bolo moţné vykonať príslušné opatrenia. EPS odovzdáva informácie
o poţiari osobám určeným na vykonanie poţiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré
napomáhajú evakuácii objektu a bránia rozšíreniu poţiaru, resp. priamo vykonávajú protipoţiarny zásah.
Hlasová signalizácia požiaru HSP
HSP bude navrhnutá na základe podkladov z projektu poţiarnej ochrany a stavebnej časti, z ktorých vyplynú
nutné opatrenia v oblasti inštalácie poţiarno-bezpečnostných zariadení. Budova bude vybavená systémom HSP
s jednou riadiacou jednotkou.
Systém hlasovej signalizácie bude naprojektovaný a zrealizovaný podľa noriem STN EN 60849 a STNEN54.
Úlohou hlasovej signalizácie poţiaru je v prípade poţiaru alebo iného hroziaceho rizika v budove dostať
generálny povel na evakuáciu budovy do všetkých priestorov stavby a zabrániť všeobecnej panike, ktorá by mohla
vniknúť pouţitím poţiarnych sirén. Vedľajšou funkciou môţe byť pouţitie HSP na všeobecné informácie
a upozornenia alebo vytvorenie hudobnej kulisy.
Meranie a regulácia
MaR bude slúţiť k ovládaniu VZT jednotiek a vykurovaniu v polyfunkčnom objekte. Silová časť z rozvádzačov MaR je zaistené silové napájanie riadených technológii. Riadiaci systém - riadiaci systém MaR zaistí
spustenie a reguláciu ovládaných zariadení podľa poţadovaných parametrov a v súlade s hygienickými predpismi.
II.8.2.10. Výťahy
Výťahy sú navrhnuté podľa STN 73 4301 - Budovy na bývanie, STN ISO 4190-6 Elektrické výťahy, Vyhl. č.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.Navrhuje sa v Bloku A: minimálne1 výťah x 630kg/8osob – rýchlosť 1 m/s – 1100x1400 mm (š. x hl.
kabíny) – 800mm (š. dverí).
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II.9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite
Navrhovaná zmena činnosti rieši dobudovanie bloku objektov v celej dĺţke uličnej čiary od objektu YMCA
po Beskydskú ul. Maximalizuje bytovú funkciu, minimalizuje obchodné a kancelárske plochy, čím reaguje na dopyt
trhu. Riešenie je navrhnuté tak, aby sa minimalizovali zásahy do realizovaných konštrukcií, aby stavba mohla čo
najrýchlejšie pokračovať podľa platných povolení, a súčasne bola pripravená pre výstavbu nových objektov vjazdovej rampy D a nového domu E.
Navrhovaná zmena činnosti nie je takého rozsahu, ţe by mohla mať závaţné negatívne vplyvy na ţivotné
prostredie a zdravie dotknutého obyvateľstva.

II.10. Celkové náklady
Celkové náklady na výstavbu navrhovanej činnosti sa predpokladajú vo výške cca. 11,74 mil. EUR.

II.11. Dotknutá obec
Mesto Bratislava, Primaciálne nám.1 , 814 99 Bratislava
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava

II.12. Dotknutý samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

II.13. Dotknuté orgány
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ruţinovská 8, 820 09 Bratislava.
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Karloveská 2, 842 19 Bratislava 4, príslušné
odbory
Okresný úrad Bratislava, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava
Letecký úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 82 305 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. 17, 811 04 Bratislava

II.14. Povoľujúci orgán
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava

II.15. Rezortný orgán
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100,
810 05 Bratislava
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II.16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov
Zmena územného rozhodnutia, zmena stavebného povolenia, povolenie zmeny stavby pre dokončením a
kolaudačné rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

II.17. Vyjadrenie o vplyvoch presahujúcich štátne hranice
Nepredpokladá sa, ţe vplyvy navrhovanej činnosti budú presahovať štátne hranice Slovenskej republiky.

III. Základné informácie o súčasnom stave ţivotného
prostredia dotknutého územia
Základné informácie o súčasnom stave ţivotného prostredia dotknutého územia vychádzajú z dokumentov,
ktoré boli vypracované pre potrebu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, a z charakteristík a popisu
dotknutého územia na základe verejne dostupných informácií a z ohliadky dotknutého a širšieho územia.

III.1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území
III.1.1. Geomorfologické, geologické a inžinierskogeologické pomery dotknutého územia
Podľa geomorfologického členenia sa dotknuté územie nachádza v jednotke (Mazúr , E., Lukniš, M. 1986):
sústava – Alpsko – himalájska, podsústava – Karpaty, celok – Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty, časť
Bratislavské predhorie.
Širšie územie reprezentujú dva morfologicky odlišné celky, neogénna panva Podunajskej níţiny
a kryštalinikum Malých Karpát.
Z hľadiska základnej morfoštruktúry (typu), hodnotené územie patrí medzi pozitívne morfoštruktúry (hraste a
klinové hraste jadrových pohorí). Východný okraj pohoria Malé Karpaty na tektonickom styku s Podunajskou
pahorkatinou a Podunajskou rovinou vytvára morfologicky výrazné stráne, lemované pleistocénnymi náplavovými
a soliflukčnými kuţeľmi.
Podľa morfologicko-morfometrického typu reliéfu moţno hodnotiť dotknuté územie ako územie s
vrchovinovým reliéfom. Hodnotené územie leţí v nadmorskej výške cca od 146,78 m n.m. pri Beskydskej ul. do
154,93 m n. m. pri Jelenej ul.. Terén je ovplyvnený antropogénnou činnosťou. V dotknutom území ani v jeho okolí sa
nenachádzajú ţiadne zriedkavé formy reliéfu.
Podľa regionálneho geologického členenia Západných Karpát (Mazúr, E., Lukniš, M., Atlas krajiny SR,
2002), moţno hodnotené územie zaradiť medzi jadrové pohoria, oblasť Malé Karpaty, podoblasť Devínske Karpaty.
Podľa mapy inţiniersko – geologického členenia sa hodnotené územie nachádza v rajóne predkvartérnych
sedimentov (rajón magmatických intruzívnych hornín).
Na geologickej stave dotknutého územia sa podieľajú:
- Kryštalinikum Malých Karpát
- Neogénna výplň Podunajskej níţiny
- Kvatérne sedimenty.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kryštalinikum Malých Karpát ej zastúpené dvojsľudnými ţulami a jej derivátmi, ktoré vystupujú v podloţí
neogénu a kvartéru. Ich typickým znakom je značné tektonické porušenie, a hojný výskyt pegmatitových a aplitických
ţúl. V mieste stavby je kryštalinikum Malých Karpát prekryté neogénnymi a kvartérnymi sedimentmi.
Neogén má charakter okrajovej príbreţnej fácie. Sedimenty neogénu sú prekryté deluviálnymi a fluviálnymi
sedimentmi kvartéru a nevystupujú priamo na povrch. Neogén je v dotknutom území tvorený ílovito-piesčitými
sedimentmi panónu. Spodné časti súvrstvia sú budované vápnitými ílmi, miestami na báze sa vyskytujú polohy štrkov
a pieskov. V ich nadloţí sa nachádzajú prevaţne zelenkavošedé, miestami modrošedé prachovito-piesčité íly
a vápnité íly s podradnými vloţkami ílovitých pieskov.
Súdrţné sedimenty majú charakter ílov, ílovitých hlín, ílovito-piesčitých hlín, hlín a prachovitých hlín. Ide
o zeminy prevaţne vysoko a stredno plastické. Nesúdrţné sedimenty sú zastúpené nepravidelne rozloţenými
piesčitými polohami. Sú zastúpené len podradne, ale dokáţu aj prevaţovať. Ide najmä o hlinité a prachovité piesky ,
stredne uľahlé aţ uľahlé.
Kvartérne sedimenty sú zastúpené fluviálnymi sedimentmi a antropogénnymi sedimentmi – naváţkami.
Fluviálne sedimenty majú najväčšie zastúpenie. Sú zastúpené štrkmi, piesčitými štrkmi s polohami pieskov,
u starších risských terás zahlinenými štrkmi. Mocnosť terasových štrkov kolíše od 1 do 10m, ojedinele i viac.
Valúnový materiál wurmských štrkov je dobre opracovaný, tvorený najmä kremeňom a kremencami, menej granitmi,
bridlicami a vápencami, prípadne pieskovcami. Veľkosť valúnov je 2-4-8 cm. V spodnej časti štrkovitej polohy sa
vyskytujú stredne opracované balvany o veľkosti do 0,5 – 1,0m. Valúnový materiál risských terás je prevaţne
z granitoidných hornín a kryštalických bridlíc, menej z kremeňa a vápenca.
Proluviálno-deluviálne sedimenty sú zastúpené reliktmi dejekčných kuţeľov z masívu Malých Karpát
vklinených do riiskej terasy. Majú charakter heterogénneho materiálu z neopracovaného štrku a piesčitých hlín
z kryštalických hornín.
Pôvodný terén je v centrálnej časti dotknutého územia vyvýšený, upravený naváţkami (stavebný odpad,
kamene, štrk, piesčité hliny, zuhoľnatelé drevo).
Naváţky
Hlinitopiesčitý štrk
Piesčitý íl
Ílovitý piesok
Neogén

0,0 - 1,2m
1,50 - 7,30m
4,50 - 6,90 m
6,90 – 15,20 m
od13,40, resp. 15,20 (prachovitá hliny vysoko a strednoplastická).

Pre potreby prípravy projektu navrhovanej činnosti bol vykonaný podrobný inţiniersko-geologický prieskum
lokality (Ing. Richard Mika, 06/2001 a doplnkový inţiniersko-geologický prieskum (EQUIS, spol. s r.o., 2003).
III.1.2. Hydrogeologické pomery
Podľa podrobného inţinierskogeologického prieskumu lokality (Ing. Richard Mika, 06/2001) v hodnotenom
území môţeme z hydrogeologického hľadiska vyčleniť hydrogeologické celky:
- sedimenty kvartéru s podzemnou vodou s voľnou hladinou
- neogén s podzemnou vodou s napätou hladinou.
Kvartérne sedimenty tvoria v hodnotenom území súvislý pokryv územia a sú výsledkom prírodného
geologického vývoja a antropogénnej činnosti. Z prevaţnej časti sú tvorené terasovými uloţeninami rieky Dunaj,
ktoré sú priestorovo najrozľahlejším kolektorom podzemnej vody. Reţim prúdenia podzemnej vody v terasových
uloţeninách prejavujúci sa kolísaním voľnej hladiny podzemnej vody, závisí od prírodných a umelých činiteľov. Z
prírodných činiteľov najvýznamnejší je vplyv Dunaja.
Hladina podzemnej vody bola pri vrtných prácach narazená v hĺbke 9,3 a 10,0 m p.t. a ustálená v hĺbke 9,8
a 9,3 m p.t. Hladina má voľný charakter.
Smer prúdenia podzemných vôd je kolmo na vrstevnice. Reţim prúdenia podzemných vôd ovplyvňujú
hlavne zráţky. Územie hydrograficky patrí do povodia Dunaja.
Chemický rozbor vzoriek vody ukázal, ţe voda je nadpriemerne mineralizovaná s veľmi slabo zásaditou
reakciou PH. Prítomnosť znečisťujúcich látok nebola zistená. Ukazovatele agresivity na betón nevykazovali medzné
hodnoty. Zvýšená hodnota mernej elektrickej vodivosti môţe pôsobiť agresívne na oceľové konštrukcie, preto je
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------potrebné konštrukcie, ktoré prídu do styku s vodou chrániť ochranou, ktorá zodpovedá prostrediu s veľmi vysokou
agresivitou.
III.1.3. Seizmicita územia
Dotknuté územie patrí k pozitívnej jednotke (níţinné pahorkatiny), do podsústavy Panónska panva
s charakteristickým pohybom malý zdvih. Rozhodujúci zlom sa nachádza v Devínskej bráne a je zakresľovaný na
geologicko-tektonických mapách do stredu toku Dunaja.
V zmysle STN 730036 príloha A2 „Seizmotektonická mapa Slovenska“ sa dotknuté územie nachádza
v oblasti , kde sa historicky vyskytla intenzita zemetrasenia 7° makroseizmickej aktivity MSK-64. Poloha najbliţšieho
epicentra podľa STN 730036 príloha A1 „Mapa epicentier zemetrasení“ sa nachádza v Bratislave. Do r. 1870 je tu
evidované jedno zemetrasenie s intenzitou 4,5° - 5,1° MSK-64. Po roku 1870 je evidované jedno zemetrasenie
s intenzitou 4° MSK-64.
Základné seizmické zrýchlenie podľa STN 730036 ar=0,3m.s-1.
Základné seizmické zrýchlenie zodpovedá zemetraseniu s periódou výskytu 450 rokov a vzťahuje sa na
objekty so súčiniteľom významnosti gl=1,0 s priemernou ţivotnosťou 50-100 rokov.
Návrhové seizmické zrýchlenie podľa ZS z geologických prác pre Polyfunkčný objekt Sancová ul., doplnkový
prieskum, EQUIS, spol. s r .o.: ag=0,15ms-2
III.1.4. Geodynamické javy
K najvýznamnejším geodynamickým javom patria neotektonické pohyby, ktoré sa odohrali v pliocéne s
čiastočným pokračovaním v pleistocéne. Tie podstatne modelovali súčasný reliéf, charakter a mocnosti kvartérnych
sedimentov. Úzko je s nimi spojená seizmicita územia.
Dotknuté územie je stabilné, bez prejavov zosuvnej činnosti.
III.1.5. Ložiská nerastných surovín
surovín.

V dotknutom území ani v jeho najbliţšom okolí sa nenachádzajú ţiadne ťaţiteľné loţiská nerastných

Pozemky určené na výstavbu navrhovanej činnosti nezasahujú do dobývacích priestorov a chránených
loţiskových území podľa zák. č. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuţití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení
neskorších predpisov.
III.1.6. Hydrologické pomery
Hydrologický reţim v území je ovplyvňovaný hlavne zráţkami. Z hľadiska typu reţimu odtoku (Atlas krajiny
SR, SAZP 2002) patrí hodnotené územie a jeho širšie okolie do vrchovino-níţinnej oblasti s daţďovo – snehovým
typom reţimu odtoku.
Podľa Hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Slovenský Hydrometeorologický Ústav, Bratislava 1984)
širšie okolie posudzovaného územia patrí do hydrogeologického rajónu MG 055 – Kryštalinikum a mezozoikum
juhovýchodnej časti Pezinských Karpát s puklinovou priepustnosťou.
Navrhovaná činnosť sa nenachádza v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, ani v pásme
hygienickej ochrany vôd, ani nezasahuje do ochranného pásma vodných zdrojov, ani sa v dotknutom území ţiadny
vyuţívaný vodný zdroj nenachádza. Najbliţšie k dotknutému územiu sa nachádza chránená vodohospodárska
oblasť Ţitný ostrov, vyhlásená nariadením vlády SSR c. 46/1978 Zb. cca 10 km juhovýchodne od dotknutého
územia.
Hydrograficky patrí územie do povodia Dunaja, ktorý preteká Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a je
aj najväčším tokom pretekajúcim územím Bratislavy. Dunaj je vzdialený od dotknutého územia cca1850 m juţným
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------smerom. Dunaj je riekou vysokohorského typu, zásobovaný najmä alpskými prítokmi, čo sa prejavuje nevyrovnanými
prietokmi počas celého roka. Dlhodobý priemerný ročný prietok je 2044 m3.s-1. Najvyššie prietoky má Dunaj v
mesiacoch máj aţ júl. Sú spôsobené topením ľadovcov a alpského snehu, spolu s vysokými letnými zráţkami.
Cez mestskú časť Bratislava-Staré Mesto preteká ešte potok Vydrica.
Voľné vodné plochy sa v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nenachádzajú. Najbliţšou väčšou vodnou
plochou, nachádzajúcou sa mimo dotknutého územia je Štrkovecké jazero (2,5km), Kuchajda (2,8km) a rybníky na
Vydrici (3,8km) na Ţeleznej studničke.
V hodnotenom území ani v jeho okolí sa nenachádzajú ţiadne vodné zdroje, ktorý by slúţili na pitné účely.
V oblasti Bratislavy je kvalita pitných vôd, čerpaná zo zdrojov podzemných vôd, dobrá. Súčasná kapacita
vodných zdrojov (na území mesta 6 vodných zdrojov) predstavuje zo 104 studní 3 045 l/s. Vďaka výborným
hydrogeologickým podmienkam - kvartérnym náplavom Dunaja, má Bratislava na vlastnom území vodné zdroje
dostatočnej kapacity. Zásobovanie obyvateľov Bratislavy pitnou vodou v súčasnosti spĺňa parametre stanovené
normou STN 757 111, kvalita pitnej vody zo zdrojov pitnej vody Bratislavy je ustálená a vyhovujúca.
Odoberané vzorky podzemných vôd v Bratislave (vo všeobecnosti) preukázali vyššie obsahy síranov,
chloridov, dusičnanov a stopových prvkov, ako povoľuje norma. Najhoršiu kvalitu majú vzorky podzemných vôd z
lokalít - Istrochem, Šprincľov majer, Vrakuňa, sklad káblov - Istrochem a Technické sklo, kontamináciu zvyšujú aj
početné nelegálne skládky odpadov v rôznych častiach mesta. Kontaminácia prvého zvodneného horizontu
podzemných vôd bratislavskej oblasti nemá však priamu súvislosť s kvalitou pitnej vody pre obyvateľstvo, nakoľko
odberové studne sú technicky vybudované tak, ţe odoberajú vodu z tých horizontov, ktoré obsahujú vody
vyhovujúcej kvality.
V dotknutom území sa nenachádzajú ţiadne vyuţívané pramene. V širšom území sa nachádza viacero
nevyuţívaných prameňov v oblasti Malých Karpát. Tieto pramene nie sú navrhovanou činnosťou dotknuté.
V dotknutom území, ani v jeho blízkom okolí sa nevyskytujú vyuţívané pramene geotermálnych alebo
liečivých vôd.
III.1.8. Pôda
Na území Bratislavy sa vyskytujú černozeme, nivné pôdy, luţné pôdy, hnedé lesné pôdy a rendziny. V
urbanizovanom území prevládajú fluvizeme, najmä fluvizem typická karbonátová a antrozeme.
Pôdne pomery dotknutého územia boli uţ v minulosti výrazne antropogénne zmenené. Pôvodné pôdy boli
pri výstavbe odstránené, pozemky sú intenzívne zastavané. V okolí dotknutého územia sa vyskytujú ostrovčekovite
antrozeme v rámci vnútroblokových priestorov, plôch verejnej zelene a záhrad.
III.1.9. Radón
Pre potreby výstavby navrhovanej činnosti bolo vykonané meranie radónu na dotknutých parcelách.
Meranie vykonala spoločnosť INTER P ekologický servis v júni 2003. Podľa výsledkov merania je interpretovaná
hodnota objemovej aktivity 222Rn v pôdnom vzduchu 34,6 kBq/m3. Plynopriepustnosť základových pôd podľa STN
731001 – stredne priepustné. Podľa vyhl. č. 12/2001 Z.z. objemová aktivita 222Rn v pôdnom vzduchu
prekračuje zásahovú úroveň, a teda vyplýva povinnosť vykonať opatrenia proti prenikaniu radónu z podložia
stavby.
III.1.10. Klimatické pomery
Dotknuté územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti s miernou a nevýraznou zimou a s teplým letom.
Ročný priemer teploty vzduchu dosahuje hodnoty 10,3 °C, čo ukazuje, ţe oblasť patrí k najteplejším na Slovensku.
Najchladnejším mesiacom je január s priemernou mesačnou teplotou -1,8 °C a najteplejším mesiacom je júl
s priemernou mesačnou teplotou 20,2 °C.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tab. 2 Priemerná teplotu vzduch a (v °C) po jednotlivých mesiacoch v rokoch 2001 – 2012 ako priemer zo staníc
Koliba, Letisko M. R. Štefánika, Mlynská dolina a Stupava
rok
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2001
0,4
2,9
6,8
10,0
17,2
17,2
20,7
21,7
13,7
13,4
3,5
- 3,6
0,5
2002
5,0
7,3
10,0
17,9
20,6
22,0
20,8
14,7
9,3
7,8
- 1,1
2003
- 1,0
- 1,9
6,1
10,1
18,0
22,7
21,4
23,7
16,2
7,9
7,1
1,1
- 2,3
2004
2,4
4,5
11,6
13,9
18,2
20,2
20,9
15,7
11,9
5,6
1,2
1,1
2005
- 1,8
4,1
11,3
15,8
18,8
20,6
18,8
16,5
11,3
4,1
0,2
1,8
2012
-2,5
8,5
11,4
17,0
20,8
22,1
22,3
17,4
10,4
6,9
-0,7
(Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2003,2004,2005,2006,2007,2014)

Tab. 3 Vybrané meteorologické údaje zo stanice Bratislava - Letisko M. R. Štefánika v r. 2001 – 2012
Ukazovateľ
2001
2003
2005
2008
2012
Teplota vzduchu °C – priemerná
10,6
11,3
10,4
11,7
11,6
- najvyššia
35,7
37,8
35,4
33,1
36,3
- najniţšia
-18,1
-14,3
-14,0
-8,5
-15,0
Zráţky v mm – úhrn za rok
505,5
336,6
549,2
605,7
567,3
- max. úhrn za 24 hod.
44,0
27,8
26,7
37,1
66,2
Trvanie slnečného svitu za rok v hod.
1 988,2
2 446,6
2 137,3
2085,5
2213,6
Relatívna vlhkosť vzduchu (%)
70
66
72
70
67
Počet jasných dní v roku
26
42
33
28
39
Počet zamračených dní v roku
125
92
116
89
104
Počet tropických dní v roku
22
44
14
25
45
(t max > = 30°C)
Počet letných dní v roku
71
103
70
84
96
(t max > = 25°C)
Počet mrazových dní v roku
83
97
97
57
74
(t min < = 0,1°C)
Počet ľadových dní v roku
22
20
28
8
24
(t max < = 0,1°C)
Počet dní v roku so silným mrazom
9
4
6
13
(t min < = 10°C)
Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou + cm a viac
37
14
42
3
17
Počet dní v roku so silným vetrom
49
39
40
25
45
> = ako 10,8 m.s.-1
Početnosť prevládajúceho smeru vetra v %
21,3
19,3
18,2
18,2
29,0
(severozápadný smer)
(Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2003,2005,2007,2010,2014)

V dotknutom území prevláda všeobecne severozápadné prúdenie.
Tab. 4 Úhrn atmosférických zrážok po jednotlivých mesiacoch v rokoch 2001 – 2005 ako priemer zo staníc Devínska
Nová Ves, Koliba, Letisko M. R. Štefánika, Mlynská dolina, Staré Mesto - Mudroňova, Stupava a Vajnory v mm
rok
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2001
13,6
29,2
51,8
33,4
18,6
38,5
94,7
39,5 119,3
7,5
44,3
44,0
2002
16,0
37,4
50,1
33,3
28,9
52,3
71,6 122,6 66,5
92,2
59,0
57,2
2003
55,1
1,7
4,1
19,9
55,1
36,2
69,5
30,0
20,8
52,3
27,9
28,1
2004
50,2
58,0
67,1
56,9
72,1
77,3
40,7
40,4
40,2
38,7
48,5
24,4
2005
44,7
49,8
19,5
38,0
42,7
31,4
84,3 143,0 38,5
2,8
54,3
81,5
2012
79,8
37,5
45
26,2 70,23 44,3
81,7
30,4
29,7
84,1
40,9
46,4
(Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2003,2004,2005,2006,2007,2014)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úhrn atmosférických zráţok, priemer v roku 2012 bol 583 mm. Najväčšia relatívna vlhkosť vzduchu je v
zimných mesiacoch, naopak v letných mesiacoch so stúpajúcou teplotou hodnota relatívnej vlhkosti klesá. Priebeh
relatívnej vlhkosti je obrátený ako je chod teploty vzduchu. Priemerný počet dní so súvislou snehovou prikrývkou (1
cm a viac) býva 37, pričom výška snehovej pokrývky zvyčajne nedosahuje viac ako 40 cm, v priemere 8,6 cm. Ročný
chod oblačnosti je charakterizovaný maximom v decembri, čo súvisí s častým výskytom hmiel alebo nízkej vrstevnej
oblačnosti a minimom v júli aţ septembri. Veľký počet dní s dostatočným, aţ silným prúdením umoţňuje rozptyl
oblačnosti, ale nie je príčinou častého vývoja inverzie teploty, ktorá podmieňuje vznik hmiel a oblačnosti z hmly.
Priemerná oblačnosť dosahuje 60 %, jasných dní býva v priemere 47 za rok a zamračených 120. Priemerný počet
dní s hmlou býva 35 v roku.
III.1.11. Biota
Z fytogeografického hľadiska patrí dotknuté územie do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu
eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) zahrňujúceho níţiny a pahorkatiny juţného Slovenska a okresu
Podunajská níţina. Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia moţno hovoriť o zóne dubovej, podzóne horskej,
oblasti kryštalicko-druhohornej, okrese Malé Karpaty, podokrese Devínske Karpaty. Podľa vegetačnej rekonštrukčnej
mapy klimaxových rastlinných spoločenstiev sa v záujmovom území pôvodne vyskytovali dubovo - hrabové lesy
karpatské (Carici pilosae – Carpinenion betuli) a dubovo – cerové lesy (Quercetum petraeae -cerris).
Širšie územie je podľa Geobotanickej mapy ČSSR (Michalko, 1986) a Mapy potenciálnej prirodzenej
vegetácie územia Bratislavy – M 1 : 25000 (Maglocký, Ruţičková, 1993) charakteristické výskytom vegetačných
jednotiek:
- dubovo-hrabové lesy karpatské
- dubovo-cerové lesy.
Dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae-Carpinenion betuli)
Dubovo-hrabové lesy karpatské sú na území Slovenska najrozšírenejšou lesnou klimaticko-zonálnou
formáciou v dubovom stupni. Pôvodne zaberali súvislé rozsiahle plochy najmä v pahorkatinách a na vrchovinách aţ
do výšky priemerne 600 m n. m., vo všetkých vnútrokarpatských kotlinách a podoliach a v níţinách (od 102 m n. m.)
na juhu územia.
Vyhovujú im rôzne podloţia, napr. vyvreté hlbinné horniny, vulkanické horniny, vápence, dolomity,
pieskovce, flyše, spraše, sprašové hliny, náplavy, a pod.. Pôdy sú typu prevaţne kambizemí, v menšej miere
rendziny, ilimerizované pôdy, hnedozeme a černice. Sú najčastejšie alkalické, hlboké, ovplyvňované aj podzemnou
vodou, ale stále s tendenciou okysličovania.
Druhové zloţenie týchto lesov je bohaté. V stromovom poschodí prevládajú dub zimný (Quercus petraea),
hrab obyčajný (Carpinus betulus), javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (T.
platyphyllos), čerešňa vtáčia (Cerasus avium). Vtrúsený je aj dub ţltkastý (Quercus dalechampii), ktorý na kyslejších
podloţiach aj prevláda. Krovinné poschodie tvoria najmä zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), svíb krvavý (Swida
sanguinea), lieska obyčajná (Corylus avellana), vtáčí zob (Ligustrum vulgare), hloh jednosemenný (Crataegus
monogyna) a hloh obyčajný (C. laevigata).
Dubovo-cerové lesy (Quercetum petraeae -cerris)
Stanovištne zodpovedajú kambizemiam a rendzinám na alkalickom podloţí. Pôdy v lete alebo v období
dlhšieho sucha vysýchajú, na jar a za daţďov sú vlhké a pretoţe sú ílovité, sú ťaţké, mierne kyslé aţ kyslé.
Vedúcim druhom je dub zimný (Quercus petraea). Na luvizemných hnedozemiach na sprašových príkrovoch
alebo na degradovaných černozemiach na sprašiach výraznejšie vystupuje dub cerový (Q. cerris), dub ţltkastý (Q.
dalechampii), dub sivozelený (Q. pedunculiflora), iba niekedy aj dub zimný (Q. petraea) a dub letný (Q. robur).
Vtrúsený je aj dub mnohoplodý (Q. polycarpa), javor poľný (Acer campestre) a javor tatársky (A. tataricum).
Krovinná vrstva je pomerne bohatá, len degradované fytocenózy ju majú chudobnú. Tvoria ju najmä vtáčí
zob (Ligustrum vulgare), drieň (Cornus mas), svíb (Swida sanguinea), trnka (Prunus spinosa), ruţa galská (Rosa
gallica), hlohy (Crataegus laevigata, C. curvisepala), rešetriak prečisťujúci (Rhamnus atharticus).
Súčasný charakter vegetácie širšieho územia odráţa jeho premenu urbanizáciou.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V dotknutom území bola pôvodná vegatácia uţ v minulosti odstránená. Územie je intenzívne urbanizované.
Vegetáciu tvoria uličné stromoradia, menši parkové plochy s výsadbami stromov a kríkov a solitérne stromy vo
dvoroch domov.
Hodnotené územie patrí do zoogeografickej provincie Vnútrokarpatské zníţeniny, regiónu Podunajská
rovina, oblasti Pannonicum, Juhoslovenského obvodu, Dunajského okrsku a luţného podokrsku. Z hľadiska
zoogeografického členenia limnického biocyklu je dotknuté územie zaradené do provincie pontokaspickej, okresu
podunajského a časti západoslovenskej. Vyskytujú sa tu najmä teplomilné druhy ţivočíchov charakteristické pre
panónsku oblasť Podunajskej roviny, typická je pôvodná vysoká diverzita biotopov a na ne viazaných spoločenstiev
ţivočíchov. Tento stav však obdobne ako u vegetácie, dnes uţ neplatí, s degradáciou vegetácie sa výrazne
obmedzila pôvodná kvantita a biodiverzita ţivočíšstva. Z hľadiska výskytu jednotlivých skupín moţno skonštatovať,
ţe pre dotknuté územie je charakteristická fauna sídelných útvarov s výskytom drobných cicavcov, hmyzu, pôdnych
organizmov a vtákov, ako lastovička obyčajná (Hirundo rustica), drozd čierny (Turdus merula), ţltochvost domový
(Phoenicurus ochuros), vrabec domový (Passer domesticus), hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), holub
domáci (Columba livia forma domestica).
Biotopy
V dotknutom území sa nenachádzajú významné biotopy. Biotopy dotknutého územia moţno podľa Katalógu
biotopov Slovenska (Daphne, 2001) zaradiť ako biotopy kategórie C – Intravilán. Tieto biotopy nie sú významné
z hľadiska ochrany prírody.
Výskyt chránených, vzácnych a ohrozených druhov rastlín v dotknutom území ani v jeho blízkom okolí,
podľa dostupných údajov nebol zaznamenaný.

III.2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria
III.2.1. Krajina
Najvýznamnejšie prírodné hodnoty krajiny na území Bratislavy predstavujú Malé Karpaty a rieka Dunaj.
Krajinný potenciál centra mesta tvoria súvislé plochy zelene – Horský park a Kalvária, Machnáč, Vydrica a rieka
Dunaj. Tento krajinný potenciál dopĺňa urbanizované územie mesta so svojimi estetickými a výtvarnými hodnotami.
Najmä v centre mesta však chýbajú väčšie biologicky významné plochy zelene v urbanizovanom prostredí.
Podľa fyzicko-geografickej charakteristiky typov súčasnej krajiny (Mazúr, 1980), moţno klasifikovať
zastavané územie mesta Bratislavy ako priemyselno – technizovanú níţinnú, krajinu mestského typu. Štruktúra
krajiny hodnoteného územia je zloţená predovšetkým z týchto prvkov:
- obytné plochy: nízkopodlaţná zástavba obytných blokov, viacpodlaţná zástavba obytných blokov,
- plochy občianskej vybavenosti: nákupne centrá, obchody, pošty, športoviská, kultúrne zariadenia, školy,
múzeá, divadlá, galérie, administratíva.
- dopravné plochy a línie: cestné komunikácie, parkoviská, elektrické vedenia, potrubia, letisko, prístav
- vegetácia mestskej krajiny: zeleň parkov a sadovnícky upravených plôch, skupinová nelesná drevinná
vegetácia, trvalé trávne porasty, sídlisková zeleň (parky), lesopark
- priemyselné areály
- poľnohospodárske areály.
Staré Mesto je špecifické svojou polohou v srdci Bratislavy, historickým vývojom a urbanistickou štruktúrou
charakteristickou vysokým percentom zastavanosti.
III.2.2. Stabilita
Ekologická stabilita územia je daná výskytom ekostabilizačných prvkov v území. Mestská časť Bratislava –
Staré Mesto je intezívne urbanizovaná. Zastavané plochy majú pre ekologickú stabilitu nulový význam. Vyššiu
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ekologickú stabilitu majú sadovnícky upravené plochy, vysoký stupeň ekologickej stability majú plochy zaradené
v územnom systéme ekologickej stability ako jeho prvky (biokoridory, biocentrá, genofondovo významné plochy).
V dotknutom území, ani v jeho blízkom okolí sa nevyskytujú prvky územného systému ekologickej stability.
Širšie územie je charakteristické zastúpením ekostabilizačných prvkov malého rozsahu, resp. bez ekostabilizačných
prvkov. Dotknuté územie a jeho okolie hodnotíme ako ekologicky málo stabilné.
III.2.3. Scenéria
Dotknuté územie patrí do geoekologického subregiónu Podmalokarpatská pahorkatina a geoekologického
regiónu Podunajská pahorkatina. Za pozitívne prvky scenérie krajiny v Starom Meste moţno povaţovať masív
Malých Karpát, zeleň Horského parku, Slavína, Kalvárie, Machnáča, rieku Dunaj, údolie Vydrice, historickú
architektúru mestskej pamiatkovej rezervácie, ale tieţ prvky stromoradí ciest, cintoríny a parky. Za negatívne prvky
scenérie krajiny moţno povaţovať cesty a ostatné prvky dopravnej siete. Intenzívne zastavané územie tvorí sústavu
bariérových prvkov z hľadiska viditeľnosti voľnej krajiny a moţnosť vizuálneho kontaktu s krajinou je tak obmedzená.
Dotknuté územie predstavuje mestský typ krajiny. Nachádza sa v zastavanom území Mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto. Pre toto územie ja charakteristický vysoký stupeň urbanizácie, ale aj zastúpenie
sadovnícky upravených plôch mestskej zelene.
V súčasnosti scenériu v dotknutom území a jeho blízkom okolí tvorí najmä dominanta Slavína, bloková
a radová zástavba na Šancovej ul. so stromoradím.
III.2.4. Krajinný obraz
Krajinný obraz kaţdého územia je daný prírodnými, najmä reliéfovými pomermi a prvkami súčasnej krajinnej
štruktúry. Dotknuté územie sa nachádza na úpätí Malých Karpát, reliéf územia je mierne sklonitý v smere na
juhovýchod. Typický obraz krajiny tvorí urbanizované územie, nelesná drevinná vegetácia a prvky dopravnej
a technickej infraštruktúry.
III.2.5. Ochrana
III.2.5.1. Územný systém ekologickej stability
Regionálny územný systém ekologickej stability pre Bratislavu (RÚSES) bol spracovaný v roku 1994 SAŢP
Bratislava. Podľa tohto dokumentu v dotknutom území a jeho najbliţšom nachádzajú:
- regionálne biocentrum č. 21 - Hradný vrch - skalné a teplomilné spoločenstvá,
- provincionálny biokoridor č. XIII. – Dunaj
Prvky USES sú definované aj v platnom územnom pláne mesta. Dotknuté územie nezasahuje do
ţiadneho z prvkov USES, v okolí miesta výstavby sa ţiadne prvky USES nevyskytujú.
IIII.2.5.2. Chránené územia prírody
Dotknuté územie, na ktorom má byť realizovaná posudzovaná činnosť je zaradené do 1. stupňa
ochrany v zmysle §11 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
V dotknutom území neboli pozorované žiadne vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov.
Z veľkoplošných chránených území sa v širšom území nachádza Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
(cca 1 km severne od navrhovanej činnosti). Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty bola vyhlásená vyhláškou MŢP
SR č. 138/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty z 30. marca 2001 a platí v nej podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov druhý stupeň územnej ochrany. Ochrana
územia Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty o výmere 65 504 ha sleduje zachovanie vzácnych druhov
a spoločenstiev flóry a fauny, zachovaných lesných spoločenstiev a geologických útvarov. Súčasná funkcia
chráneného územia je biologická, lesohospodárska, náučno-osvetová a rekreačná. Chránená krajinná oblasť Malé
Karpaty je jediné veľkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru. Malé Karpaty predstavujú okrajové
pohorie vnútorných Karpát, rozkladajúce sa v ich juhozápadnom cípe. Sú jadrové pohorie so špecifickým vývojom
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kryštalinika, s obalovou aj príkrovovými jednotkami. V území vystupujú granitoidné horniny, vápence, bridlice, fylity,
amfibolity a ďalšie horniny jadrových pohorí. Jediná sprístupnená jaskyňa je jaskyňa Driny (dlhá 680 m) v
Smolenickom krase, zaujímavá svojou genézou a bohatou sintrovou výzdobou. Územie z veľkej časti pokrývajú
listnaté lesy s bukom, jaseňom štíhlym, javorom horským a lipou. Z nepôvodných drevín sa tu vyskytuje gaštan jedlý.
V teplomilných travinno - bylinných spoločenstvách sa tu vyskytuje hlaváčik jarný, zlatofúz juţný, poniklec veľkokvetý,
klinček Lumnitzerov. K druhom, ktoré tu majú jediný výskyt na Slovensku, patrí listnatec jazykovitý, ranostaj ľúby,
rašetliak skalný. Malé Karpaty majú druhovo pestré ţivočíšstvo. Zistilo sa tu doteraz 700 druhov motýľov a okolo 20
druhov mravcov. Z bohato zastúpeného vtáctva moţno z okolia hradných zrúcanín spomenúť napríklad skaliara
pestrého a skaliarika sivého. Sokol rároh má v Malých Karpatoch najhojnejší výskyt na Slovensku. Z ďalších druhov
vtákov v oblasti hniezdia napríklad bocian čierny, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, výr skalný, myšiarka ušatá,
lelek obyčajný. Na území hl. mesta SR Bratislavy je súčasťou Bratislavský lesný park s rozlohou 9 845,0 ha.
Predmetom ochrany sú zachované lesné spoločenstvá, prevaţne dubových a dubovo-hrabových lesov, na juţných
svahoch s prechodom do xerotermných skalných stepí, na severných svahoch do bučín.
Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy, je od dotknutého územia vzdialené cca 4 km juhovýchodne
vzdušnou čiarou.
Z vyhlásených maloplošných chránených území sa v Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto nachádza 6
chránených území v kategórii chránený areál. Priamo v dotknutom území a ani v jeho okolí sa maloplošné
chránené územie nenachádza.
ev. číslo
904
903
48
994

Tab. 5 Chránené územia na území MČ Bratislava – Staré Mesto
názov
kategóri
výmera (VÚ) [m2]
rok vyhlásenia
a
Bôrik
CHA
14 284
1982
Borovicový lesík
CHA
8 012
1982
Horský park
CHA
229 615
1986
Zeleň pri Vodárni
CHA
2 348
1982

Zdroj: www.enviroportal.sk

Dotknuté územie nezasahujú do vyhlásených maloplošných chránených území prírody ani do
žiadneho veľkoplošného chráneného územia.
Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú chránené stromy. Na území mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto sa nachádza 22 evidovaných lokalít chránených stromov, v meste Bratislava je evidovaných 24
chránených stromov .
ev. číslo
S 489
S 237
S 236
S 235

S 234
S 232
S 231
S 230

Tab. 6 Chránené stromy na území MČ Bratislava – Staré Mesto
Slovenský názov vedecký názov taxónu
taxónu
Borovice čierne na ul. Francúzskych borovica čierna
Pinus nigra
partizánov
Tis v nemocničnej záhrade
tis obyčajný
Taxus baccata
Magnólia na Palisádach
magnólia
Magnolia x soulangiana
Soulangova
Skupina stromov na Galandovej
dub
letný Quercus robur, Cercis siliquastrum,
judášovec
Liriodendron tulipifera
strukový
ľáliovník
tulipánokvetý
Dub na Godrovej ulici
dub
Quercus L.
Katalpa na Mickiewiczovej ulici
katalpa
Catalpa bignonioides
bignóniovitá
Platan na Kysuckej ulici
platan západný
Platanus occidentalis
Brezy v Mlynskej doline
breza previsnutá Betula pendula
názov
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 229
S 228
S 227
S 226
S 225
S 224
S 223
S 222

Dub na Prvosienkovej ulici
Gaštan na Karabinského ulici
Jaseň na Rudnayovom námestí
Smrek pichľavý na Malej ulici
Jedľa v Kráľovskom údolí
Sofora na Vajanskeho nábreţí
Breza na Mišíkovej ulici
Magnólia na Somolického ulici

S 221
S 217
S 215
S 214
S 212
S 211

Dub na Moyzesovej ulici
Borovica na ulici B. Němcovej
Ginko na Godrovej ulici
Dub na Šulekovej ulici
Lipa na Partizánskej ulici
Paulovnia na Škarniclovej ulici

breza previsutá
dub ţltkastý
gaštan jedlý
jaseň štíhly
duglaska tisolistá
jedľa srienistá
sofora japonská
breza papierovitá
magnólia
Soulangova
dub letný
borovica hladká
ginko dvojlaločné
dub jadranský
lipa malolistá
paulovnia plstnatá

Betula pendula "Dalacarlica"
Quercus dalechampii
Castanea sativa
Fraxinus excelsior
Pseudotsuga menziesii
Abies concolor
Sophora japonica
Betula papyrifera
Magnolia x soulangiana
Quercus robur
Pinus strobus
Ginkgo biloba
Quercus virgiliana
Tilia cordata
Paulownia tomentosa

Zdroj: www.enviroportal.sk

III.2.5.3. Územia NATURA 2000
Chránené vtáčie územia
Juţne od dotknutého územia sa nachádza Chránené vtáčie územie Dunajské luhy (SKCHVU007)
vyhlásené vyhláškou Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 440/2008 Z.z. (4km). Severne od dotknutého územia
sa nachádza Chránené vtáčie územie Malé Karpaty (SKCHVU014) vyhlásené vyhl. MŢP SR č. 216/2005 Z.z. (9
km). Okrem toho je na území Bratislavy vyhlásené chránené vtáčie územie Sysľovské polia (SKCHVU029)
vyhlásené vyhláškou MŢP SR č. 234/2006 Z.z. (9 km).
Obr. č. 4 Hranice najbliţšie poloţených chránených vtáčích území - Sysľovské polia a Dunajské luhy

Zdroj: www.sazpsr.sk
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obr. č.5 Hranice najbliţšie poloţených chránených vtáčích území - Malé Karpaty

Zdroj: www.sazpsr.sk

Územia európskeho významu
Najbliţšie poloţeným územím európskeho významu vyhláseným podľa zák. č. 543/2002 Z.z. sú:
- SKUEV0064 - Bratislavské luhy- vzdialené od dotknutého územia – cca 4 km,
- SKUEV0388 - Vydrica- vzdialené od dotknutého územia – cca 3,5 km,
- SKUEV0295 - Biskupické luhy- vzdialené od dotknutého územia – cca 6 km,
Obr. č. 6 Hranice najbliţšie poloţených území európskeho významu

Zdroj: www.sazpsr.sk
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.2.5.4. Mokrade
Na území mesta Bratislava je evidovaných 27 mokradí s celkovou výmerou – 2 610 910m2 v kategórii regionálne (6) a lokálne (21) významných mokradí. Ţiadna z týchto mokradí sa nenachádza na území MČ Bratislava
– Staré Mesto.
Dotknuté územie nezasahuje do žiadnej z Ramsarských lokalít na území Bratislavy.
III.2.5.5. Ochranné pásma
Dotknuté územie sa nenachádza v ochrannom pásme chránených území podľa zák. č. 543/2002 o ochrane
prírody a krajiny ani v ochrannom pásme vodných zdrojov podľa zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách, ani nie je zaradené
medzi citlivé a zraniteľné oblasti podľa Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a
zraniteľné oblasti.

III.3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia
III.3.1. Obyvateľstvo
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto má osobitné postavenie v územnej, hospodárskej
a kultúrnohistorickej štruktúre mesta Bratislava. Majú tu svoje sídla významné kultúrne a správne inštitúcie a firmy,
nachádzajú sa tu sídla zahraničných zastupiteľstiev, vysokých škôl, kultúrnych a spoločenských organizácií,
centrálna mestská pamiatková zóna a veľa historických a pamiatkovo chránených objektov.
Mestská časť Bratislava–Staré Mesto mala podľa údajov ŠUSR k 31.12.2012 38 867 obyvateľov. Hustota
obyvateľov je 4053 obyv. na km2.
Tab. 7 Základné demografické charakteristiky obyvateľstva Mestskej časti Bratislava – Rača k 31. 12. 2012
Ukazovateľ
MČ BA – Staré Mesto
Trvalo bývajúce obyvateľstvo (spolu)
38867
Počet muţov
18302
Počet ţien
20565
Počet obyvateľov v predproduktívnom veku
5004
Počet obyvateľov v produktívnom veku
11405
Počet obyvateľov v poproduktívnom veku
12684
Počet sobášov
277
Počet rozvodov
84
Počet ţivonarodených
420
Počet zomretých
528
Celkový prírastok
79
(Zdroj: MOŠ, ŠÚ SR, 2014)

Na základe údajov uvedených v predchádzajúcej tabuľke moţno konštatovať, ţe najväčší podiel obyvateľov
Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto je v poproduktívnom veku, nasleduje obyvateľstvo v produktívnom veku a
obyvatelia predproduktívneho veku.
Vývoj počtu obyvateľov v Bratislave podľa štatistických údajov z minulých rokov je výsledkom kvalitatívnych
zmien vyvolaných predovšetkým zmenou tempa rastu počtu obyvateľov, zmenou reprodukčného správania ţien vo
fertilnom veku a nástupom populačne slabých ročníkov do obdobia zakladania rodiny.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dlhodobý trend zniţovania ukazovateľa ţivonarodených v kombinácii s miernejším rastom počtu zomrelých
na 1000 obyvateľov spôsobuje zvyšovanie priemerného veku bratislavskej populácie a tieţ predlţovanie strednej
dĺţky ţivota Bratislavčanov. Bratislavská populácia starne.
Obyvateľstvo je vysoko profesne flexibilné a je charakterizované vysokou odbornou kvalifikáciou. Celkovo je
podľa dostupných údajov ekonomicky aktívnych 71,7% obyvateľov z celkového počtu obyvateľov Bratislavy. Najviac
obyvateľov pracuje v obchode, vo vedeckých a technických činnostiach a v administratíve.
Počet nezamestnaných k 31.12.2012 v okrese Bratislava I. bol 4,62%. Od roku 2008 počet
nezamestnaných zrástol z 1,43 % na 4,62%.
III.3.2. Sídla
Hodnotené územie patrí do Bratislavského kraja, do okresu Bratislava I., do hlavného mesta SR Bratislava
a do Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Celková výmera územia Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto je
9 590 124m2 . Hustota obyvateľstva je 907 obyvateľov.km-1. Priemerná nadmorská výška Mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto je 138 m n. m. V rámci urbanistickej koncepcie a regulácie územia Mestská časť Bratislava – Staré
Mesto tvorí súčasť vnútorného mesta.
III.3.2.1. Kultúrnohistorické hodnoty územia
Hlavné mesto SR Bratislava sa dnes rozkladá na oboch brehoch rieky a na priľahlých svahoch Malých
Karpát, na kriţovatke dávnych obchodných trás pri brode cez Dunaj. Po prvý raz sa spomína v Salzburských análoch
v súvislosti s bitkou vojsk Bavorov a starých Maďarov pod hradom Brezalauspurc v roku 907. Dnešný názov
Bratislava, predtým Prešporok, sa pouţíva od roku 1919.
Viac-menej súvislé osídlenie územia zistili uţ od staršieho paleolitu. Lokalita patrila do sústavy keltských
oppíd, jej zadunajská časť leţala v rímskej provincii Panónia a stála v nej vojenská pevnosť Gerulata. K Panónii
patrilo pravdepodobne aj ľavobreţné predmostie, dnešná Vodná veţa. Neskôr na hradnom kopci stálo hradisko s
veľkomoravskou sakrálnou architektúrou a palácom. V 11. stor. tu stál komitátny hrad, neskôr kráľovský hrad s
prepoštstvom a kostolom. Staršie podhradské osady boli po udelení mestských práv v roku 1291 čiastočne včlenené
do organizmu mesta, ohraničeného mestskými hradbami. Základ mestského pôdorysu predstavujú diaľkové trasy,
prechádzajúce cez mestské brány Michalskú veţu a zaniknutú Laurinskú bránu. Na západnej strane mesta sa spájali
a prechádzali opevnením smerom k Vodnej veţi cez Rybársku bránu. Obe trasy spája vnútri mesta ulica, na ktorej
leţí trhové hlavné námestie. Do opevnenia bol včlenený aj farský kostol Dóm sv. Martina. Na okraji mesta sa usídlili
kláštory františkánov, klarisiek, v centre si mešťania vybudovali radnicu.
V r. 1465 tu vznikla vysoká škola, Universitatis Istropolitana. Poráţka pri Moháči v roku 1526 a postup
tureckých vojsk do juţných oblastí krajiny premieňajú Prešporok na hlavné a korunovačné mesto Uhorska. Aţ do pol.
19. stor. tu zasadal aj Uhorský snem. Najväčší rozkvet mesto dosiahlo počas vlády Márie Terézie, keď malo aj
najviac obyvateľov v krajine.
V roku 1775 panovníčka povolila zbúrať vnútorné hradby, postupne sa zasýpajú priekopy, čiastočne i
rameno Dunaja a na nových parcelách vznikajú obytné bloky. Nástup priemyselnej revolúcie prepojil mesto v r. 1840
konskou ţeleznicou so Svätým Jurom, od r. 1846 s Trnavou. Po vzniku Československej republiky sa tu v r. 1919
etablovala slovenská vláda, následne tu vzniká viacero národných inštitúcií. Od roku 1993 je Bratislava hlavným
mestom Slovenskej republiky.
Historický stavebný fond mesta predstavuje kompaktná zástavba pamiatkovej rezervácie, v ktorej dominujú
popri jedinej zachovanej mestskej bráne, Michalskej veţi, veţe od roku 1434 pouţívanej radnice a stredovekých
kostolov – Dómu sv. Martina zo 14. stor., vyuţívaného na korunovácie, a kostola a kláštora klarisiek. Od Dómu vedie
jedna z najstarších komunikácií v meste, Kapitulská ulica s niekdajšími kanonickými domami a prepoštským palácom,
dnes seminárom. V zástavbe historického jadra sa nachádza viacero pozoruhodných, v jadre ešte stredovekých
meštianskych domov, barokových mestských palácov významných uhorských šľachticov, napríklad Leopolda de
Pauliho, Pálffyho, Esterházyho či klasicistický palác Zichyho. Medzi menej dominantnými kostolmi je najstaršia
zachovaná sakrálna stavba mesta ─ františkánsky kostol, jezuitský kostol z roku 1636, postavený nemecky
hovoriacimi evanjelikmi, či Kostol sv. Mikuláša na svahu hradného kopca.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stará radnica na Hlavnom námestí prešla od svojho vytvorenia viacerými prestavbami. Najzaujímavejšie sú
bohaté interiérové úpravy z konca 17. stor., nadväzujúce na súdobé talianske a flámske maliarstvo. Z palácov na
námestí si zaslúţi pozornosť rokokový Kutscherfeldov palác i susedný miestodrţiteľský palác z rovnakého obdobia. V
rokokovom Mirbachovom paláci na neďalekom Františkánskom námestí z 2. pol. 18. stor. sídli Galéria mesta
Bratislavy. K najpozoruhodnejším klasicistickým stavbám mesta patrí Primaciálny palác z rokov 1778 - 1781, v
ktorom sa 26. decembra 1805 po bitke pri Slavkove podpísal Prešporský mier.
Najcharakteristickejšia dominanta mesta Bratislavský hrad prešiel zloţitým vývojom. Dnešnú podobu
predurčila prestavba za kráľa Ţigmunda a následná renesančná úprava v rokoch 1552 - 1562. Reprezentačnú
tereziánsku prestavbu z konca 18. stor. zničil poţiar v roku 1811. Ruina Hradu nadobudla dnešnú podobu po
rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá prebieha od polovice 50. rokov 20. stor. aţ dosiaľ. Prepojenie Hradu s mestom rozsekla
na konci 70. rokov 20. stor. stavba mosta SNP, ktorá však poodkryla predtým mladšou zástavbou prekryté západné
mestské hradby. Táto stavba si vyţiadala väčšie zásahy do stojacich historických štvrtí podhradia, z ktorých sa do
súčasnosti zachoval len zlomok – niekoľko renesančno-barokových objektov, dnes slúţiacich ako múzeá, sústredené
pri Kostole Najsv. Trojice.
V bezprostrednom dotyku historického jadra, avšak uţ za stredovekými hradbami i palisádami, leţí barokové
letné sídlo Grassalkovicha, dnes sídlo prezidenta, s priľahlou záhradou. Pamiatková rezervácia v rozsahu
stredovekých hradieb a hradného paláca s podhradím bola v meste vyhlásená v roku 1955.
Zdroj: www.slovakia.culturalprofiles.net

III.3.2.2. Priemyselná výroba
Bratislava je významné priemyselné centrum Slovenska, Nachádzajú sa tu veľké podniky ako Slovnaft,
Volkswagen, Kraft Food Slovakia, Slovenský vodohospodársky podnik, Istrochem, Váhostav, Dopravstav, Dell,
Skanska, Messer Tatragas, Chemika a mnoho iných. V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa nenachádzajú
významné priemyselné podniky.
III.3.2.3. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Poľnohospodárska pôda v Bratislave sa rozkladá na výmere 314 600 ha. Z toho tvorí orná pôda 10 900 ha,
záhrady 1800 ha, ovocné sady 400 ha a trvalé trávnaté porasty 700 ha. Vinice zaberajú plochu 800 ha
Poľnohospodárska pôda predstavuje 39,7% z rozlohy pôdneho fondu.
Poľnohospodárska výroba v Bratislave a okolí je zameraná najmä na pestovanie ovocia, zeleniny,
kukurice, obilnín (pšenica, jačmeň), lucerny, olejnín, ako slnečnice a repky olejnej. Významné z hľadiska zásobovania
obyvateľstva poľnohospodárskymi plodinami je prímestské poľnohospodárstvo.
Ţivočíšna výroba nadväzuje na rastlinnú produkciu. Je zameraná na chov ošípaných, hovädzieho dobytka
a hydiny.
Lesy zaberajú 8100 ha z pôdneho fondu. Prevaţnú väčšinu lesov tvoria lesy 2. a 3. vegetačného stupňa,
pričom prevaţujú lesy listnaté (bukové a dubové).
Na území Bratislavy sa nachádza 8 poľnohospodárskych druţstiev.
Dotknuté územie sa nenachádza na poľnohospodárskom pôdnom fonde ani na lesnom pôdnom fonde.
Poľnohospodárska pôda a lesná pôda sa v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto nenachádza.
III.3.2.4. Nerastné suroviny
V dotknutom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne chránené ložiskové územia,
dobývacie priestory, banské diela, resp. výhradné alebo nevýhradné loţiská nerastov, ktoré by mohli byť
navrhovanou činnosťou dotknuté.
III.3.2.5. Doprava
Cez Bratislavu prechádzajú hlavné európske cesty, diaľnice D1 a D2. Základnú komunikačnú sieť tvoria
v Bratislave cesty I. a II. triedy a sieť mestských komunikácií. Okrajom mestskej časti prechádza diaľnica D2 a cesta
III/572 (Šancová, Praţská).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Územím Bratislavy prechádzajú ţelezničné trate medzinárodného a celoštátneho významu. Bratislava má
z hľadiska rozvoja ţelezničnej dopravy strategicky významnú polohu. Dĺţka ţelezničnej siete mesta predstavuje 196
km. Do bratislavského ţelezničného uzla je zaústených 7 tratí zo smeru: Kúty, Leopoldov , Galanta , Dunajská
Streda, Rajka (Maďarsko), Kittsee (Rakúsko), Marchegg (Rakúsko). V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa
nachádza hlavná vlaková stanica.
V Bratislave sa nachádza medzinárodné letisko M.R. Štefánika, vzdialené cca 9 km od centra mesta na
ploche 477 ha. Slúţi pravidelnej a nepravidelnej doprave na domácich a zahraničných linkách. Letisko sa vyuţíva na
civilnú vnútroštátnu a medzinárodnú osobnú aj nákladnú dopravu v pravidelnej aj nepravidelnej prevádzke.
Lodná doprava je zabezpečovaná cez bratislavský prístav na Dunaji obojstranne, z Čierneho mora
prepojením cez kanál Dunaj - Mohan - Rýn aţ do Severného mora. V osobnej doprave sa vyuţíva prístav v Starom
Meste najmä na výletné a rekreačné plavby na vodné dielo Gabčíkovo, na hrad Devín, okruţné plavby mestom ale aj
do neďalekej Viedne a Budapešti.
Hlavnými pešími trasami sú chodníky pozdĺţ obsluţných, prístupových a spojovacích komunikácií, ako aj
ako samostatné pešie prepojenia.
Plochy pre statickú dopravu sa nachádzajú v obytných budovách a v objektoch občianskej a technickej
vybavenosti. Všeobecne moţno konštatovať nedostatok plôch pre statickú dopravu v Mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto.
V poslednej dobe badať snahu o riešenie cyklotrás pre cyklistov.
III.3.2.6. Technická infraštruktúra
Mesto má dobre vybudovanú infraštruktúru. V mestskej časti je vybudovaná rozsiahla technická
infraštruktúra vrátane vodovodnej siete, elektrickej siete, telefónnej siete, plynovodu a kanalizácie napojenej na
čistiareň odpadových vôd.
Mesto Bratislava je zásobované pitnou vodou Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s., mesto má
dostatok vodných zdrojov s kvalitnou pitnou vodou.
Mesto má vybudovanú kanalizáciu a čistiarne odpadových vôd, rozvodnú sieť elektriny a zemného plynu.
Zásobovanie zemným plynom zabezpečuje Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava. Zásobovanie
je s dostatočnou kapacitou pre potreby všetkých subjektov na území mesta. Zásobovanie elektrickou energiou
zabezpečuje Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava. Zásobovanie domácností a hospodárstva mesta elektrinou
je v dostatočnom mnoţstve a kvalite.
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto má vybudovanú infraštruktúru na dobrej úrovni. V mestskej časti je
vybudovaná rozsiahla technická infraštruktúra vrátane vodovodnej siete, elektrickej siete, telefónnej siete, plynovodu
a kanalizácie napojenej na čistiareň odpadových vôd.
Všetky inţinierske siete sa nachádzajú priamo v dotknutom území, alebo v kontakte s ním.
III.3.2.7. Občianska vybavenosť
Občiansku vybavenosť v meste zabezpečujú predajne potravinárskeho tovaru, pohostinské odbytové
strediská, predajne nepotravinárskeho tovaru, pohonných látok, zariadenia pre údrţbu a opravu motorových vozidiel,
predajne súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá, hotely, penzióny, ostatné hromadné ubytovacie zariadenia,
komerčné poisťovne, banky, telocvične, ihriská, kniţnice, kiná, divadlá, galérie, múzeá, lekárne, zdravotnícke
zariadenia, nemocnice, zariadenie na zneškodňovanie odpadov (spaľovňa a skládka odpadov), školy.
Sluţby zabezpečuje bankový sektor, sieť obchodov, nákupné centrá, prevádzky sluţieb, materské školy,
základné školy, Základné umelecké školy, Gymnáziá, SOU, Zdruţené stredné školy, Stredných odborných škôl
a konzervatórií. V meste sa nachádzajú vysoké školy: Univerzita Komenského, Technická univerzita, Ekonomická
univerzita, CITY University, atď. Nachádza sa tu Slovenské národné divadlo, divadlá, zoologická záhrada, botanická
záhrada, kiná, kniţnice, kostoly, kultúrne domy, galérie, múzeá, a pod.
Zdravotnícku starostlivosť zabezpečujú zdravotnícke zariadenia - polikliniky a nemocnice. K dispozícii sú
tieţ zariadenia sociálnych sluţieb.
Športové aktivity v Bratislave moţno prevádzať v rôznych športových zariadeniach (kúpaliská, bazény,
telocvične, štadióny, ihriská, športové haly).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komunálny odpad vznikajúci v meste sa zneškodňuje najmä v mestskej spaľovni. Mesto má zavedený
separovaný zber odpadov. Zneškodňovanie odpadov zabezpečuje mestský podnik OLO, a.s.
III.3.2.8. Rekreácia a cestovný ruch
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto ako súčasť Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je
súčasťou významného mestského strediska medzinárodného a národného cestovného ruchu v rámci poznávacieho
a kongresového turizmu.
Zo zariadení cestovného ruchu sa tu nachádzajú ubytovacie zariadenia, ako hotely, hostely, penzióny,
botely, reštaurácie, kaviarne, a iné stravovacie zariadenia a zariadenia občerstvenia, ďalej tieţ športoviská rôzneho
typu.
Z typov rekreácie sa rozvíja hlavne krátkodobá rekreácia a
III.3.2.9. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické a paleontologické náleziská a geologické
lokality
Na území Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sa nachádza rad pamätihodností a hodnotných súborov,
ktoré sú súčasťou pamiatkového fondu Slovenskej republiky a svojím charakterom dotvárajú identitu mestskej časti.
Historické centrum je vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. V Starom Meste je najvyššia koncentrácia
národných kultúrnych pamiatok, a to nielen v rámci Bratislavy, ale aj v rámci celého Slovenska. Štruktúra
evidovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok je rôznorodá a obsahuje takmer celý „sortiment“ pamiatkových
hodnôt: od stredovekého jadra pamiatkovej rezervácie s barokovým obrazom ulíc pretkávaným neskoršími
architektúrami, cez eklekticko-secesné súbory v dotyku s historickým jadrom z prevaţne19. storočia, cez relikty
pôvodne vidieckych predmestí s malomestským imidţom aţ poromantické vily v štýloch a slohoch zo zač. 20.
storočia na svahoch nad historickým jadrom.
Najvýznamnejšou pamiatkou je nesporne historická panoráma Starého Mesta s hradným bralom, s hradom
a
jeho protipólom - Dómom sv. Martina, s veţami kostolov historického jadra a veduta s pozadím svahov výbeţku
Karpát, s Dunajským nábreţím v popredí.
Na území hlavného mesta SR Bratislavy, sú evidované archeologické náleziská vyhlásené podľa zákona
č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu za národné kultúrne pamiatky alebo pamiatkové územia.
Dotknuté územie bolo v minulosti zastavané a na väčšej časti pozemkov dnes stojí rozostavaná stavba.
Chránené pamiatkové objekty v susedstve staveniska sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Tab. č. 8 Chránené pamiatkové objekty v susedstve stavby
Ulica

Pamiatkový objekt

Zauţívaný názov

Bliţšie určenie

Šancová ul., 1

BUDOVA VÝPRAVNÁ

Býv.uhor.centrálna ţeleznica

ţelezničná

599

Šancová ul.

KOĽAJISKO

nákladný obvod

konečné,nepriebeţné

599

Šancová ul.

SKLAD I.

múzeum dopravy

599

Šancová ul.

SKLAD II.

múzeum dopravy

599

Šancová ul., 2

DOM BYTOVÝ

nájomný dom

schodiskový,nároţný

773

Šancová ul., 4

DOM BYTOVÝ

nájomný dom

schodiskový,radový

774

Šancová ul., 6

DOM BYTOVÝ

nájomný dom

schodiskový,nároţný

75

Karpatská ul.2-4 DOM POLYFUNKCNÝ Budova bývalej YMCY

nároţný

Císlo UZPF

11485
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III.4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia
III.4.1. Znečistenie ovzdušia
Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia Bratislavy má chemický priemysel, energetika a automobilová
doprava. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia mesta Bratislavy a aj Mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a
poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu. Ďalším významným zdrojom znečisťovania ovzdušia je výstavba a s
tým súvisiace búracie, výkopové a stavebné práce. Stavebná činnosť je často podmienená výrubom vzrastlých
stromov a jestvujúcej zelene. Negatívne pôsobiacim faktorom je nedostatočná realizácia náhradnej výsadby, čím
dochádza k zníţeniu absorpčného potenciálu škodlivín jestvujúcou zeleňou, ako aj likvidácia zelených plôch a ich
náhrada spevneným povrchom, nedostatočná údrţba a čistenie komunikácií. V zimnom období k prekračovaniu
limitnej hodnoty PM10 prispieva aj pouţitý posypový materiál.
Medzi oblasti vyţadujúce osobitnú ochranu ovzdušia patria aj oblasti riadenia kvality ovzdušia. V
Bratislavskom kraji je oblasť riadenia kvality ovzdušia vymedzená pre územie hlavného mesta SR Bratislavy aglomeráciu Bratislava a znečisťujúce látky PM10 (tuhé znečisťujúce látky) a NOx (oxidy dusíka) v 1. skupine. Zaberá
plochu 368 km2, ţije tu 428 791 obyvateľov v roku 2008, z toho v okrese Bratislava III. 62 673 obyvateľov.
Všeobecne od roku 2000 klesá podiel emisií PM10 z veľkých a stredných zdrojov a emisie z malých
zdorjov vykazujú zotrvalý stav. Emisie z dopravy vykazujú mierny ale trvalý nárast, čo súvisí so zvyšujúcim sa
počtom automobilov. K emisiám PM10 najviac prispievajú v rovnakej miere veľké a stredné zdroje a doprava, emisie
z malých zdrojov sú o polovicu menšie. V roku 2012 došlo k prekročeniu limitnej hodnoty 50µg.m-3 na meracej
stanici na Kamennom námestí 28x, na Kolibe 22x, na Mamateyovej ul. 36x a na Trnavskom Mýte 65x za 24 hodín,
pričom povolený počet prekročení je 35x. Limitné hodnoty pre benzén neboli prekročené a limitná hodnota pre NOx
bola prekročená na stanici Mamateyova ul. 1x, pričom povolené prekročenie je 18x. Prahová koncentrácia
prízemného ozónu pre varovanei obyvateľstva bola prekročená na monitorovacej stanici Koliba – Jeséniova ul.v r.
2010 12x., v r. 2011 a 2012 nebol prekročená.
Hlavnými zdrojmi emisií v Bratislave sú: Bratislavská teplárenská, a.s. , Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
PPC Power, a.s., SLOVNAFT a.s.
Hlavnými škodlivinami, ktoré produkuje doprava sú: CO, NOx, SOx, PAU, tuhé emisie, olovo a ďalšie
zlúčeniny. Emisie z dopravy závisia najmä na jej intenzite, zloţenia dopravného prúdu, technického stavu vozidiel,
reţimu dopravy, rýchlosti vozidiel a od klimatických faktorov.
Poloha Slovenska v strede Európy podmieňuje významné ovplyvňovanie kvality ovzdušia diaľkovým
prenosom častíc PM10. Priemerné ročné regionálne koncentrácie PM10 sa pohybujú v intervale 15 -20µg.m-3.
V roku 2005 boli na monitorovacích staniciach v Bratislavskom kraji zaznamenané v najväčšej miere
prekročenia 24-hodinovej limitnej hodnoty 50 µg.m-3 pre znečisťujúcu látku PM10 (AMS Trnavské mýto – 103 - krát,
AMS Mamateyova – 73 - krát, AMS Kamenné námestie 45 - krát ).
V Bratislavskom kraji je 1 053 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí prevádzkujú 1 790
zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho v aglomerácii Bratislava je 661 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania
ovzdušia prevádzkujúcich 1 151 zdrojov znečisťovania ovzdušia.
III.4.2. Znečistenie vôd
V oblasti Bratislavy pretrváva problém znečistenia podzemných vôd ţelezom a mangánom, dusičnanmi,
dusitanmi, síranmi a chloridmi. Kvalita povrchovej vody na území Bratislavy sa sleduje monitorovaním, ktoré
zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave. Jediným povrchovým tokom v blízkom okolí
navrhovanej činnosti je Račiansky potok, ktorého kvalita sa však pravidelne nemonitoruje. Kvalita vody v uvedenom
potoku je ovplyvňovaná poľnohospodárskou činnosťou na poliach a vo viniciach, zráţkami, podloţím splachmi zo
spevnených plôch a ostatnou činnosťou človeka. Ďalšími moţnými zdrojmi znečistenia vôd sú nelegálne skládky
odpadov.
Podľa STN 72 7221 Klasifikácia kvality povrchových vôd, platnej od januára 1999 sa znečistenie
povrchových vôd hodnotí podľa skupín ukazovateľov:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A skupina ukazovateľov - kyslíkový reţim
B skupina ukazovateľov - základné fyzikálno-chemické ukazovatele
C skupina ukazovateľov – nutrienty
D skupina ukazovateľov - biologické ukazovatele
E skupina ukazovateľov - mikrobiologické ukazovatele
Povrchové vody sa podľa akosti vody zaraďujú do 5 tried:
- 1. trieda - veľmi čistá voda
- 2. trieda - čistá voda
- 3. trieda - znečistená voda
- 4. trieda - silne znečistená voda
- 5. trieda - veľmi silne znečistená voda
Kvalita povrchových vôd je monitorovaná v Bratislave na Malom Dunaji:
- v skupine ukazovateľov kyslíkového reţimu (A) do II. triedy kvality – čistá voda
- v skupine ukazovateľov teplota vody (B) do II. triedy kvality – čistá voda.
- v skupine ukazovateľov nutrientov (C), do II. triedy kvality – čistá voda.
V skupine ukazovateľov A a B zodpovedá kvalita vody v povodí Malého Dunaja II. – IV. triede kvality. V
skupine ukazovateľov C, D a E zodpovedá kvalita vody v povodí Malého Dunaja III. – V. triede kvality. V skupine
ukazovateľov F zodpovedá kvalita vody v povodí Malého Dunaja I. – IV. triede kvality (SHMU, Kvalita povrchových
vôd na Slovensku 2002 – 2003).
Podľa MZP SR, SVP, š.p., VÚVH, 2011: Hodnotenie kvality povrchových vôd Slovenska za rok 2010 sa
kvalita vody v Malom Dunaji od nápustného objektu na Malom Pálenisku v Bratislave aţ po jeho zaústenie do Váhu v
Kolárove, teda úsek dlhý viac ako 126 km, monitorovala v 4 monitorovacích miestach, pričom bol prekročený len
limit pre dusitanový dusík. Malý Dunaj má veľký hospodársky význam, pretoţe sa jeho voda čerpá na zavlaţovanie
poľnohospodárskej pôdy v chránenej vodohospodárskej oblasti Horného Ţitného ostrova. V oblasti Bratislavy do
neho ústia chladiace vody z dvoch blokov rafinérie Slovnaft a.s., ktoré bývajú zdrojom znečistenia ropnými látkami,
fenolmi a inými látkami organického pôvodu. Druhým najvýznamnejším bodovým zdrojom znečistenia sú odpadové
vody z ÚČOV mesta Bratislavy a odľahčovacích stôk. Hoci ÚČOV čistí vody s vysokou účinnosťou, sú väčšinou
zdrojom organického znečistenia a nutrientov.
Kvalita podzemných vôd v nivných náplavoch je ovplyvnená povrchových vôd, a chemickým zloţením
podzemných vôd, ktoré závisí od geologických podmienok.
-

III.4.3. Kontaminácia horninového prostredia a pôd a pôdy ohrozené eróziou
Z hľadiska kontaminácie pôdy moţno pôdy v Bratislave charakterizovať podľa Atlasu krajiny SR, SAZP
2002, ako nekontaminované pôdy, pričom geogénne podmienený je obsah niektorých rizikových prvkov, ktorý
dosahuje limitné hodnoty A. Celkovo moţno konštatovať, ţe pôdy sú relatívne čisté. Súčasne sa prejavuje
okysľovanie pôdneho fondu ako dôsledok vplyvu imisií SO2 a NOX.
Z hľadiska potenciálnej veternej a vodnej erózie patrí územie Bratislavy medzi územia so strednou eróziou
pôd. V súčasnosti v dotknutom území nie sú evidované zdroje znečistenia horninového prostredia a ani kontaminácia
sama o sebe.
III.4.4. Zaťaženie hlukom
V Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto hlukovú situáciu dominantne ovplyvňujú automobilová, ţelezničná
(vlaková a električková). Podľa www. hlukovamapa.sk, hluk zo ţelezničnej dopravy v Starom Meste dosahuje
najvyššie hodnoty okolo električkovej trate na Račianskej ulici, Radlinského ul., Obchodnej ul., Kapucínskej, Skalnej
ul., Dvořákovom nábreţí, Vajanského nábreţí a Rázusovom nábreţí, ţelezničnej trate Bratislava – Trnava ako aj na
ţelezničnej osobnej stanici a depe. Na týchto uliciach a v okolí ţelezničnej trate hluková záťaţ prekračuje cez deň
80dB a v noci 55 aţ 60dB pri električkovej trati a 70dB pri ţelezničnej trati. Z hľadiska hluku z automobilovej dopravy
sú najvyššie hodnoty hluku okolo ciest Račianska ul., Radlinského ul., Dvořákovo nábreţie, Vajanského nábreţie a
Rázusovom nábreţie, Karadţičova ul., Dostojevského rad, Trnavská ul., Štúrova ul., Dunajská, ul. 29. Augusta,
Rajská ul. a Palisády, kde denná hluková záťaţ od cestnej dopravy prekračuje 80 dB a nočná záťaţ 65 - 70dB.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hluk z priemyslu zasahuje mestskú časť Bratislava-Staré mesto iba okrajovo v oblasti Račianskeho Mýta,
kde denné hodnoty hluku dosahujú 60dB a nočné 55 dB. Hluk z leteckej dopravy Staré Mesto nezasahuje.
Pre potrebu vyhodnotenia vplyvu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti na hlukovú situáciu bola
vyhotovená hluková štúdia (Akusta, s.r.o., 07/2014 – viď. príloha tohto zámeru navrhovanej činnosti). Plošná úroveň
hluku z automobilovej dopravy na Šancovej ul. v r. 2006 dosahovala cez deň hodnoty 70-75 dB a nočné hodnoty 3540dB.
Najvýznamnejšími zdrojmi hluku v dotknutom území je automobilová doprava a ţelezničná doprava. Podľa
uvedených hodnôt prípustné hodnoty podľa vyhlášky MZ SR č.237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č.
549/2007 Z.z. zo 16.augusta 2007 sú prekročené pre denný, aj pre nočný čas..
III.4.5. Skládky, smetiská, devastované plochy
Na území Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sa nenachádzajú zariadenia na nakladanie s odpadmi.
Nie sú tu evidované významné devastované plochy a skládky odpadov.
Odpady sa zneškodňujú v spaľovni komunálneho odpadu OLO a.s., na skládke odpadov vo Vrakuni
a v spaľovni kalov vo Vlčom hrdle. Zhodnocovanie odpadov zabezpečujú oprávnené osoby na mobilných
zariadeniach a recyklačných linkách.
Tab. 9 Množstvo komunálneho odpadu v tonách, využívaný komunálny odpad v tonách a zneškodňovaný komunálny
odpad v tonách za rok 2010 v Bratislave (podľa POH mesta Bratislava na roky 2010-2015
Množstvo komunálneho odpadu v tonách
200118,45
Zhodnocovaný komunálny odpad v tonách
151788,58
Zneškodňovaný komunálny odpad v tonách
48330,87
III.4.6. Dreviny, ohrozené biotopy, živočíchy a rastliny
Okolie dotknutého územia je stabilizovaným územím s intenzívnou existujúcou zástavbou. Hodnotnejšiu
reálnu vegetáciu v dotknutom území predstavuje stromoradie na Šancovej ul. a 4 ks stromov (borovica čierna) na
dotknutých pozemkoch. Borovice čierne (4 ks) a javorovec jaseňolistý majú obvod kmeňa meraný vo výške 100 cm
nad zemou väčší ako 40 cm a na ich výrub bude potrebný súhlas podľa zák. č. 543/2002 Z.z. Okrem týchto
stromov sa na pozemkoch v dôsledku zastavenia stavebnej činnosti na stavbe a v dôsledku neudrţiavania pozemkov
rozšírila náletová zeleň s podrastom ruderálneho charakteru a náletové stromy, ako pajaseň ţliazkatý, breza
bradavičnatá, sumach pálkový. Tieto náletové dreviny vyrastajú zo škár medzi základmi okolo jestvujúcej stavby , zo
škár spevnených plôch i na pozemku bývalých zberných surovín, majú obvod kmeňa menší ako 40 cm. Tieto
stromy bude potrebné vyrúbať. Na stromy s obvodom kmeňa rastúcich na súkromnom pozemku menším ako 40 cm
sa nevzťahujú ustanovenia zák. č. 543/2002 Z.z.
Biotop zaraďujeme podľa Katalógu biotopov Slovenska (Daphne, 2002) medzi biotopy kat. C – Intravilán.
Nevyskytujú sa tu ohrozené biotopy, ani ohrozené a chránené rastliny a živočíchy.
III.4.7. Súčasný zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomická a sociálna situácia,
výţivové návyky, ţivotný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj ţivotné prostredie. Vplyv znečisteného
prostredia na zdravie ľudí je doteraz len málo preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v nasledovných
ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva:
- stredná dĺţka ţivota pri narodení,
- celková úmrtnosť (mortalita),
- dojčenská a novorodenecká (perinatálna) úmrtnosť,
- počet rizikových tehotenstiev a počet narodených s vrodenými vývojovými vadami,
- štruktúra príčin smrti,
- počet alergických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení,
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stav hygienickej situácie,
šírenie toxikománie, alkoholizmu a fajčenia,
stav pracovnej neschopnosti a invalidity,
choroby z povolania a profesionálne otravy atď...

Na zdravie človeka vplýva, okrem bezprostredného ţivotného prostredia aj celý rad faktorov subjektívnej
povahy, ako sú medziľudské vzťahy, stravovacie návyky, fajčenie, alkoholizmus, celkový spôsob ţivota, sociálna
úroveň a ďalšie významné vplyvy včítane zneuţívania drog a liečiv. Významný vplyv má tieţ zníţenie pohybu,
nedostatok biologicky významných zloţiek vo výţive, ale aj dedičné príčiny a iné. Zvyšuje sa tým predpoklad výskytu
najmä civilizačných ochorení, o čom svedčí aj podiel príčin úmrtí v Bratislave aj v okrese Bratislava III..
V roku 2012 najviac ľudí v Bratislave zomrelo na choroby obehovej sústavy (50%), nádory (25%), choroby
dýchacej sústavy (7,6%) a choroby tráviacej sústavy (5,8%). Tento trend pretrváva uţ niekoľko rokov.
V okrese Bratislava III. Zomrelo v r. 2012 na choroby obehovej sústavy (53%), nádory (23%), choroby
dýchacej sústavy (8,1%) a choroby tráviacej sústavy (6,1%).
Stredná dĺţka ţivota novorodencov v Bratislave sa postupne zvyšuje a v roku 2012 u muţov bola 74,43
rokov a u ţien 81,27 rokov.

IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch
navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie, vrátane
zdravia a moţnostiach opatrení na ich zmiernenie
IV.1. Požiadavky na vstupy
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú poţiadavky na nasledovné vstupy:
záber pôdy, nároky na vodu, surovinové zdroje, energie, nároky na dopravu a nároky na pracovnú silu, výrub drevín.
IV.1.1. Záber pôdy
Záber pôdy bude predstavovať záber v katastrálnom území Staré Mesto.
Parcelné čísla a ich charakteristika je uvedená v tabuľke 10.
Tab. 10 Pozemky určené na výstavbu navrhovanej činnosti
spôsob
parcelné
využívani
/druh pozemku
rozloha
LV č.
Umiestnenie pozemku
čísla
a
pozemku
C: 7535/3
Zast. plochy a nádvoria
1.326 m2
8813
19
Zastavané územie obce
2
C: 7535/4
Zast. plochy a nádvoria
196m
8813
18
Zastavané územie obce
C: 7535/8
Zast. plochy a nádvoria
288 m2
8813
26
Zastavané územie obce
C: 7536/1
Zast. plochy a nádvoria
184m2
8813
18
Zastavané územie obce
2
C: 7536/2
Zast. plochy a nádvoria
139 m
8813
17
Zastavané územie obce
C: 7537/4
Ost. plochy
157 m2
8813
37
Zastavané územie obce
C: 7543
Zast. plochy a nádvoria
158 m2
8813
18
Zastavané územie obce
2
C. 7549/6
Záhrady
226 m
8425
4
Zastavané územie obce
C. 7549/7
Ost. plochy
188m2
8813
37
Zastavané územie obce
C: 7549/8
Ost. plochy
57 m2
8813
37
Zastavané územie obce
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C:7549/16
21710
21714/1
SPOLU

Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria

116 m2
3.035m2

8425
Nezaloţ.
Nezaloţ

4
22
22

Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce
Zastavané územie obce

Vysvetlivky:
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká
zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
17 - pozemok na ktorom je postavená budova označená súp.č.
18 - pozemok na ktorom je dvor
19 - pozemok na ktorom je spoločný dvor
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 26 – pozemok na ktorom je rozostavaná stavba
37- pozemok na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok

Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemkoch vedených podľa katastra nehnuteľností v zastavanom
území obce. V platnom územnom pláne hl. mesta SR Bratislava sú pozemky určené na výstavbu. Celková
plocha pozemkov na výstavbu je 3035m2. Na väčšej pozemkoch uţ v súčasnosti stojí rozostavaná stavba
polyfunkčného objektu.
Zmenou činnosti bude realizovaná dostavba domu C, dostavba garáţe domu D a novostavba domu E.
Nároky dodávateľa stavby budú riešené v hranici navrhovaného staveniska, ktoré je totoţné s hranicou
pozemkov na ktorých sa navrhovaná zmena činnosti bude realizovať. Objekty zariadenia staveniska budú navrhnuté
v ďalšom stupni prípravy projektu a nebudú predstavovať ďalší záber pôdy nad spomínaných 3035m2 .
IV.1.2. Spotreba vody
Potreba vody :
podľa MP SR úprava- vestník č.477/99-810 z 29.02.2000/ :
byty a apartmány
714 osôb
á
administratíva
16 osôb
á
Qp=
Qm=
Qm=
Qh=
Qh=
Qrok=
Potreba

145 l.d-1
60 l.d-1

104 490 l.d-1
Qp x k1= 135 837 l.d-1
1,572 l.s-1
Qm x k2= 244 507 l.d-1
2,82 l.s-1
38 139 m3.rok-1
poţiarnej vody sa uvaţuje 18 l/sec.

IV.1.3. Spotreba elektriny
Energetická bilancia:
Pi = 6866,0 kW
Ps = 1180,7 kW
βc = 0,7
Psc = 826,5 kW
Predpokladaná ročná spotreba objektu pri 1250 hodinovej vyuţiteľnosti je cca 1033 MWh/rok.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.1.4. Spotreba plynu
Ročná spotreba plynu:
Kotol HOVAL CompactGas á 1000kW…...2 ks…....á 110,0 m3/h……...220,0 m3/h
Celkom:
457717m3/rok
Tlak plynu v STL rozvode plynu do kotolne je 35 kPa.
IV.1.5. Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru
Potreba garáţových státí
Výpočet je vykonaný podľa normy STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií:
Kapacita domu :
260 UBYTOVACÍCH JEDNOTIEK
91 bytov v zloţení: 64 x 1izb. so spacím kútom + 18 x 2 izb. + 6 x 3 izb. +3 x 4 izb.
169 ubytovacích jednotiek (apartmánov),
Komerčná plocha v 1NP (cca 566m2) a v 2NP (cca 387m2)
Normové nároky parkovacích miest podľa čl. 16.3.10:
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd
N
Celkový počet státí na území v objektu, zaokrúhlené na celé číslo
Oo
základný počet odstavných státí obyvateľov Bratislavy
Po
základný počet parkovacích státí (nepočíta sa pre bývanie)
kmp
regulačný koeficient mestskej polohy vďaka MHD (širšie centrum mesta = 0,8)
kd
súčiniteľ deľby dopravnej práce IAD : ostatná doprava 60% : 40%: = 1,4
Koeficient 1,1 zahŕňa i 10% rezervu státí pre krátkodobé parkovanie návštev verejne prístupných.
Potrebná kapacita
BYTY
1izb. byt (+priestor na spanie)
2 izb. byt
3 izb. byt
4 izb. byt
Celkom pre byty
N = 1,1 x 109 + 0 = 120

bytov
64
18
6
3
91

státí/byt.
1,0
1,5
2,0
2,0

UBYTOVACIE JEDNOTKY (APARTMÁNY)
Ubytovacie jednotky
počet státí/jedn.
Jednotka
169
0,5
N = 1,1 x 0 + 1,1 x 60 + 0 = 66

státí Oo
64
27
12
6
109

státí Oo
84,5

krátkodobé 0% dlhod. 100%
64
27
12
6
109
11
109
krátkodobé 0% dlhod. 70%
0%=0
70%=59,15
6
60

SLUŢBY = KOMERCIA - RETAIL
Prenajímateľné plochy na prízemí – 1NP (566m2) a v 2NP (387m2) podľa počtu zamestnancov:
Komerčné plochy
zam
státí/m2 státí Po krátkodobé
dlhodobé
Zamestnanci
16
1/4
4
0%=0
100%=4
Návštevníci do 2hod
30
1/5
6
100%=6 0%=0
celkom
6
4
N = 1,1 x 4 + 1,1 x 6 x 0,8 x 1,4 = 11,72 = 12
SUMARIZÁCIA NORMOVÝCH NÁROKOV PARKOVACÍCH MÍEST
25
173
CELKEM
198 státí
Podľa Vyhlášky 532/2002 je potrebné vytvoriť 4% státí pre imobilných, čo predstavuje 198 x 0,04 = 7,92 = 8 státí
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navrhnutá kapacita garáţe je podľa podlaţí a domov (státia/z toho handicap)
Podlaţí dom A dom B dom C dom E celkom
1NP
0/0
0/0
25/0
10/2
35/2
1PP
7/0
9/3
23/0
14/2
53/5
2PP
7/0
9/3
24/0
15/2
55/5
3PP
7/0
8/3
26/0
15/2
56/5
Celkom 21/0
26/9
98/1
54/8
199/17
Záver:
Navrhnutých 199 parkovacích miest v objekte plní požiadavky STN 73 6110/Z1 (kapacita prevyšuje potrebu
o 1 státie).
Infraštruktúra - inţinierske siete (prípojky, vedenia):
Navrhuje sa:
 Prípojka plynu v Beskydskej ul. na pozemku parc. č. 21710.
 Prípojka kanalizácie a vody na pozemku parc. č. 21714/1 na Šancovej ul.
 Prípojka elektriny
IV.1.6. Nároky na pracovné sily
Počas výstavby sa predpokladajú nároky na pracovné sily priemerne o počte cca 80 pracovníkov. Počas
prevádzky sa predpokladá 16 pracovníkov.
IV.1.7. Iné nároky
Iné nároky navrhovaná zmena činnosti nemá.

IV.2. Údaje o výstupoch
Kapitola obsahuje údaje o znečistení ovzdušia, produkcii odpadových vôd, odpadov, zdrojoch hluku,
vibrácií, ţiarenia, tepla, zápachu a o iných vplyvoch .
IV.2.1. Znečistenie ovzdušia
Podľa odborného posudku posudku (doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 2014, príloha) podľa § 17
ods.1 zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší je daný zdroj zaradený ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia do kategórie:
Podľa zákona č. 410/2012 Z.z. je daný zdroj zaradený ako stredný zdroj znečisťovania do kategórie 1.1.2:
1.
Palivovo-energetický priemysel
1.1.2. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín
a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným
príkonom v MW: ≥0,3 MW a <50 MW(2,0747 MW)
Zdrojom znečisťujúcich látok bude:
 vykurovanie,
 dieselagregát,
 statická autodoprava,
 zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vykurovanie
Vykurovanie objektu bude riešené vybudovaním kotolne v bloku A na 5. NP. Kotolňa bude osadená 2
plynovými kotlami HOVAL Compact Gas 1000 s menovitým výkonom á 1000 kW, príkonom á 1037,35 kW,
s maximálnou spotrebou zemného plynu á 110 m3.h-1. Kotly budú vybavené pretlakovými horákmi WEISHAUPT
WM-G20/2-A, ZM-LN.R3/4. Odvod spalín bude do komínov nad strechou bloku B. Výška komínov bude 74,8 m, 1,5
m nad atikou strechy, priemer koruny komínov bude 350 mm. Teplota spalín bude 80 0C, výstupná rýchlosť spalín
3,8 m.s-1.
Dieselagregát
Zdrojom znečistenia ovzdušia je aj náhradný zdroj Elektrický zdrojový agregát (EZA) typu MARTIN POWER
MP 370 O (375kVA/300kW). Pri trvalom výkone 300 kW je spotreba nafty 70,1 l.h-1. Spaliny sú odvádzané do
ovzdušia komínom nad strechu budovy. Výška komína je 74,8 m, 1,5 m nad atikou strechy, teplota spalín bude 490
0C, priemer koruny komínov bude 150 mm, výstupná rýchlosť spalín 4,5 m.s-1.
Statická autodoprava
Celkový počet parkovacích miest v troch podzemných podlaţiach bude 199. V garáţi bude 26 krátkodobých
a 173 dlhodobých parkovacích miest. Krátkodobé PM sa posudzujú ako veľmi frekventované s koeficientom
súčasnosti 5,0, t.j. predpokladá sa, ţe všetky auta na parkovisku sa vymenia v priebehu 1,0 špičkovej hodiny 5 krát
za deň. Odstavné parkovacie miesta sa posudzujú s koeficientom súčasnosti 2,5, t.j. predpokladá sa, ţe všetky autá
na parkovisku sa vymenia v priebehu 2,0 špičkových hodín 2 krát za deň. Celkový počet prejazdov na vjazde do
podzemnej garáţe bude 952. Garáţ bude vetraná VZT s odvodom znečisteného vzduchu z bloku A, B nad strechu
bloku A s kótou 16,5 m vo vzdialenosti 9 m od výškovej budovy, z bloku C a E nad strechu bloku C s kótou 19,3 m.
Výška VZT výduchov je 1,5 nad atikou.
Objekt bude dopravne napojený na Šancovú ulicu cez Beskydskú ulicu. Na Beskydskú ulicu bude výjazd
a vjazd z 1. PP, 2. PP i z 3. PP. V súčasnej dobe najväčší vplyv na kvalitu ovzdušia v mieste objektu má veľmi
frekventovaná Šancová ulica.. Intenzita dopravy na Šancovej ulici, na Karpatskej ulici, na Beskydskej ulici a na
vjazde do podzemnej garáţe v súčasnej dobe a po uvedení objektu do prevádzky je uvedená v tab. 11.
Emisia znečisťujúcich látok z vykurovania, dieselagregátu a VZT je uvedená v tab. 12a, 12b.
Tab. 11 Intenzita dopravy na okolitých komunikáciách
Intenzita dopravy [auto/24 h]
Cesta
r. 2014
Po výstavbe objektu
Osobné
Nákladné
Osobné
Nákladné
Šancová
54 816
4 804
55 292
4 804
Karpatská
13 064
724
13 064
724
Beskydská
952
0
Vjazd do garáţe
952
0
Emisia znečisťujúcich látok z vykurovania, dieselagregátu a VZT je uvedená v tab. 2a, 2b.
Tab. 12a: Emisné limity a emisia znečisťujúcich látok z 1 komína kotolne
Znečisťujúca látka
Emisný limit
Emisný limit
Garantovaná
Hmotnostný tok
[mg.m-3]
[mg.m-3]
emisia[mg.m-3]
[kg.h-1]
CO
100
100
100
0,1030
NOx
200
200
80
0,0824
TZL
*
*
0,0088 **
* pre ZPN sa emisný limit neuplatňuje, ** hmotnostný tok TZL sa počíta na základe emisných faktorov
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tab. 12b: Hmotnostné toky znečisťujúcich látok z dieselagregátu
Znečisťujúca látka
Hmotnostný tok[kg.h-1]
krátkodobý
0,0460
0,2780
0,0570
0,0820

CO
NOx
SO2
TZL

dlhodobý
0,0046
0,0278
0,0057
0,0082

Počas výstavby navrhovanej činnosti bude vplyvom výstavby navrhovanej činnosti zvýšený prejazd
stavebných strojov a mechanizmov, čo spôsobí zvýšenú koncentráciu exhalátov a prašnosti v dotknutom území
(vplyv dočasný). Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia bude vlastný priestor staveniska, ktorý bude spôsobovať
predovšetkým sekundárnu prašnosť, a to len počas terénnych úprav, ktoré budú spôsobené úpravou areálu,
zakladaním jednotlivých stavebných objektov a ukladaním jednotlivých prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry, z
dočasných skládok sypkých materiálov, zvýšeným pohybom nákladných vozidiel a splodinami z motorov áut a
mechanizmov. Vhodnou organizáciou práce a údrţbou je moţné čiastočne obmedziť negatívny dopad týchto vplyvov.
IV.2.1. Odpadové vody
Mnoţstvo splaškových vôd je rovné spotrebe vody.
Qp=
104 490 l.d-1
Qm= Qp x k1= 135 837 l.d-1
Qm= 1,572 l.s-1
Qh=
Qm x k2= 244 507 l.d-1
Qh=
2,82 l.s-1
Qrok= 38 139 m3.rok-1
IV.2.2. Odpady
Pôvodca odpadov musí pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov a to najmä zákon č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch,
vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení zmien a doplnkov a ďalších súvisiacich
predpisov a VZN Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a mesta Bratislavy.
Producentmi odpadov počas výstavby budú dodávatelia stavebných prác. Počas výstavby sa budú odpady
zhromaţďovať oddelene podľa druhu a evidovať. Prebytočná zemina z výkopov bude skladovaná na stavenisku,
a následne bude pouţitá pri terénnych úpravách. Odpad zo stavebnej činnosti (bude ukladaný do kontajnerov
a následne odváţaný do zariadenia na materiálové alebo energetické zhodnotenie, resp. príslušnú skládku odpadov).
Spôsob zneškodnenia odpadov bude riešený zmluvne s oprávnenou osobou. V zmluve o dielo s jednotlivými
dodávateľmi stavebných prác budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich
zneškodnenia. Počas výstavby sa budú odpady zhromaţďovať oddelene podľa druhu a evidovať. Prebytočná zemina
z výkopov bude ihneď odváţaná na skládku inertného odpadu , resp. medziskládku do vzdialenosti cca 30km.
Čiastočne bude pouţitá na zásypy a vyrovnanie terénu. Odpad zo stavebnej činnosti (bude ukladaný do kontajnerov
a následne odváţaný do zariadenia na materiálové alebo energetické zhodnotenie, resp. príslušnú skládku odpadov).
Dodávatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov vzniknutých pri ich činnosti na stavbe a po ukočení
stavebných prác ju doloţiť stavebníkovi.
Trasy odvozu odpadov budú určené v projektovej dokumentácii vyššieho stupňa. Odpady, ktoré budú
vznikať pri výstavbe a prevádzke sú v nasledujúcich tabuľkách zaradené do kategórií odpadov (ostatný odpad – O a
nebezpečný odpad - N) podľa vyhlášky MŢP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov). Stavebník bude rešpektovať poţiadavky vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, kde je dodávateľ povinný počas stavebných prác
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------udrţiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách, pričom výstavbu musí
zabezpečiť bez prerušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.
Tab. 13 Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby navrhovanej činnosti
Číslo druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 10
17 01 01
17 01 07
17 02 01
17 02 03
17 03 02
17 04 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 06 04
17 08 02
20 03 01

Názov skupiny, podskupiny, druhu odpadu
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z dreva
Obaly z kovu
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
Betón
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaţdíc a keramiky iné ako uvedené v 17
01 06
Drevo
Plasty
Bituménové zmesi (iné ako uvedené v 17 03 01)
Hliník
Ţelezo a oceľ
Káble iné ako uvedené v 17 04 10
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
Výkopová zemina (iná ako uvedená v 17 05 05)
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
Stavebné materiály na báze sadry (iné ako uvedené v 17 08 01)
Zmesový komunálny odpad

Kategória
odpadu
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Zmesový komunálny odpad počas prevádzky bude sústredený do odpadových kontajnerov v určenom
priestore na pozemku navrhovateľa. Presný počet kontajnerov bude určený po dohode so zabezpečovateľom odvozu
komunálneho odpadu.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude nakladanie s komunálnym odpadom riešené zmluvne so
spoločnosťou OLO, a.s., so sídlom v Bratislave, ako s oprávnenou osobou na nakladanie odpadov v Bratislave.
Odpady z prevádzky navrhovanej činnosti budú pozostávať z odpadov vznikajúcich pri činnostiach, ktoré priamo
súvisia s prevádzkou objektov (bývanie), výmenou nefunkčných svetelných zdrojov slúţiacich na vnútorné a
vonkajšie osvetlenie, skladovaním odpadov do doby ich odvozu na zneškodnenie alebo zhodnotenie vo vhodných
obaloch tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a údrţbou okolia navrhovanej činnosti.
Tab. 14 Odpady, ktoré vzniknú počas prevádzky navrhovanej činnosti
Číslo druhu
odpadu
15 02 03
16 06 04
18 01 01
20 01 01
20 01 02
20 01 21
20 01 39
20 02 01
20 03 01

Názov skupiny, podskupiny, druhu odpadu
Absorbenty , filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy (iné
ako uvedené v 15 02 02)
Alkalické batérie (iné ako uvedené v 16 06 03)
Ostré predmety okrem 18 01 03
Papier a lepenka
Sklo
Ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Plasty
Biologicky rozloţiteľný odpad
Zmesový komunálny odpad

Kategória
odpadu
O
O
O
O
O
N
O
O
O
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 03 03
Odpad z čistenia ulíc
O
20 03 06
Odpad z čistenia kanalizácie
O
Nakladanie s odpadmi počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa bude riadiť platnými všeobecne
právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Spôsob nakladania s odpadmi z navrhovanej činnosti moţno
charakterizovať podľa prílohy č. 2 a 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov:
Kód
Zhodnocovanie odpadov
R1
Vyuţitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom,
R3
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepouţívajú ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov),
R4
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,
R5
Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov,
Kód
Zneškodňovanie odpadov
D1
Uloţenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov),
D8
Biologická úprava nešpecifikovaná, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené
niektorou z činností D1 aţ D12,
D9
Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú
zneškodnené niektorou z činností D1 aţ D12,
D10
Spaľovanie na pevnine.
IV.2.3. Zdroje hluku a vibrácií, tepla a zápachu
Najvýznamnejším zdrojom hluku v širšom dotknutom území je automobilová doprava (po ul. Šancová) a
ţelezničná doprava. Priamo v dotknutom území sa v súčasnosti ţiadne zdroje hluku nenachádzajú.
Hlukovú štúdiu pre posúdenie hlukového zaťaženia dotknutého územia vypracovala spoločnosť
AKUSTA, s.r.o., v r. 2014.
Jednotlivé zdroje hluku počas prevádzky navrhovanej činnosti moţno rozdeliť na stacionárne a mobilné
a z hľadiska zdroja na bodové, plošné a líniové. Stacionárnymi zdrojmi hluku v rámci navrhovanej činnosti bude
motorgenerátor a garáţové brány, vzduchotechnika, výťahy. Mobilnými zdrojmi hluku bude automobilová doprava
súvisiaca s uţívaním domov ich obyvateľmi a klientmi a ţelezničná doprava. Líniovými zdrojmi hluku budú cestné
komunikácie, ţelezničná trať a bodovými garáţe, motorgenerátor a garáţové brány, vzduchotechnika a výťahy.
Tab. 15 Intenzity automobilovej dopravy s ktorými bolo vo výpočte hlukového zaťaţenia uvaţované
Počet vozidiel za hodinu
Podiel nákladnej dopravy v %
Komunikácia
DEŇ
VEČER
NOC
DEŇ
VEČER
NOC
Šancová
3520
1900
545
9,0
6,0
4,0
Praţská
3074
1655
700
10,0
7,0
7,0
Karpatská
730
552
153
3,0
1,0
3,0
Tab. 16 Intenzity dopravy ţelezničnej dopravy získané od ŢSR,
s ktorými bolo vo výpočte hlukového zaťaţenia uvaţované
Počet súprav za časový úsek
Typ vlaku
DEŇ
VEČER
NOC
E City
19
4
3
Rýchlik
59
10
10
Osobný vlak
63
20
14
Súprava
51
12
28
Expresný nákladný vlak
8
4
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Priebeţný nákladný vlak
Rušňový vlak

11
32

4
11

10
16

Rýchlosť vlakov a posunujúcich dielov v celom obvode ŢST Bratislava hl. st. je 30 km/h. Pouţité intenzity zo
ţelezničnej dopravy boli spracované Odborom komunikácie ŢSR
Plošná hluková záťaţ vypočítaná vo výške 1,5 m nad terénom pre denný, večerný a nočný referenčný čas
a hodnoty ekvivalentných hladín A zvuku z prevádzky stacionárneho zdroja a vjazdu do navrhovaného objektu pred
fasádami vlastného objektu a najbliţších existujúcich bytových domov ukazujú obrázky 8,9 a 10 (príloha,
Polyfunkčný objekt „PREMIÉRE“, Bratislava, Hluková Štúdia). Prípustné hodnoty ekvivalentnej hladiny hluku len
od navrhovanej činnosti (garáže, motorgenerátor) na fasáde najbližších obytných domov nie sú prekročené
pre denný, večerný ani nočný čas. Ďalšie stacionárne zdroje hluku napr. zdroje hluku na strechách a fasádach
navrhovaných objektov musia byť v rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie navrhnuté tak, aby
pred fasádami vlastného navrhovaného objektu v mieste chránených miestnosti bytov a pred fasádam najbliţších
existujúcich bytových domov nedošlo k prekročeniu prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku.
Podľa výsledkov hlukovej štúdie (tab. 4, príloha, Polyfunkčný objekt „PREMIÉRE“, Bratislava, Hluková
Štúdia) je zrejmé v prípade celkového vplyvu automobilovej a ţelezničnej dopravy väčšina z imisných hodnôt pred
fasádami navrhovaného objektu prekračuje denné, večerné a nočné prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo
vonkajšom prostredí. Preto je potrebné splniť poţiadavku na minimálnu hodnotu vzduchovej nepriezvučnosti
obvodového plášťa bytových domov podľa STN 73 0532:2013.
Počas výstavby sa predpokladá hluk z prevádzky stavebnej dopravy a prevádzky stavebných mechanizmov.
Vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri práci ťaţkých zemných strojov (bagre, nakladače,
buldozéry, ťaţké nákladné vozidlá) a nákladnou dopravou zabezpečujúcou prepravu stavebných materiálov. Budú
krátkodobé a časovo obmedzené a nemali by mať významný negatívny vplyv na okolité prostredie.
Na základe platnej legislatívy je počas výstavby potrebné dodrţať najvyššie prípustné limity hluku
v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod.
Zdrojom vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti bude automobilová doprava. Vibrácie budú
produkované najmä na začiatku výstavby objektov D a E, pri práci ťaţkých zemných strojov (bagre, nakladače,
buldozéry, ťaţké nákladné vozidlá) a nákladnej doprave zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov. Vibrácie
počas výstavby budú časovo obmedzené a nemali by mať významný negatívny vplyv na okolité prostredie.
Navrhovaná činnosť nebude významným zdrojom tepla a zápachu.
IV.2.4. Iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície
IV.2.4.1. Vyvolané investície
Vyvolané investície sa nepredpokladajú.
IV.2.4.2. Vplyvy na dopravnú situáciu
Dopravnú štúdiu Dopravno-kapacitné posúdenie križovatiek pre Polyfunkčný objekt PREMIÉRE
v MČ Staré Mesto v Bratislave vypracovala spoločnosť DOTIS Consult s.r.o., 2014.
Uvedená dopravná štúdia je spracovaná v zmysle platnej metodiky „Dopravno-kapacitného posudzovania
vplyvov veľkých investičných projektov“, TP10/2010 „Výpočet kapacity pozemných komunikácií a ich zariadení“,
MDPT, 2010 a STN 736110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií – Zmena 1 a je prílohou tohto zámeru.
Posúdené boli dopravné nároky na novovzniknuté dopravné situácie, ako aj dopady na existujúcu
sieť mestských komunikácií a existujúcu sieť dotknutých križovatiek.
Spracovateľ dopravného posúdenia konštatuje, ţe pre plynulosť cestnej premávky na Šancovej ul. chýba
Severná tangenta, ktorá by zásadne zmenila nevyhovujúce podmienky na Šancovej ul. a jej kriţovatkách, ako aj na
náhradnej trase Jelenia – Dobšinského – Pionierska a ich neriadených kriţovatkách. Realizáciou Severnej tangenty
by sa mohli upraviť všetky signálne plány na trase Šancovej ul. tak, aby vedľajšie smery mohli v rámci zelenej vlny
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v hlavnom smere dostať dlhší voľný signál a tak zvýšiť ich priepustnosť . V súčasnom stave organizácie dopravy to
nemoţno pri zachovaní preferencie „zelenej vlny“ na Šancovej ul. realizovať.
Na základe dopravného posúdenia podľa TP 10/12010 spracovateľ dopravnej štúdie konštatuje, ţe:
1. SRK Šancová č. 616 Šancová - SAV
- SKR nevyhovuje pre súčasný rok 2014
- Podiel intenzity dopravy od investície PREMIÉRE je na všetkých vstupoch pre dopoludňajšiu
a popoludňajšiu ŠHID zanedbateľný, nakoľko dosahuje hodnoty menej ako 1,00%.
2. SRK Šancová č. 615 Šancová – Hlavná stanica - Ţabotova
- SKR nevyhovuje pre súčasný rok 2014
- Podiel intenzity dopravy od investície PREMIÉRE je na všetkých vstupoch pre dopoludňajšiu
a popoludňajšiu ŠHID zanedbateľný, nakoľko dosahuje hodnoty menej ako 1,00%.
3. SRK Šancová č. 614 Šancová - Jelenia
- SKR vyhovuje pre všetky scenáre
- Podiel intenzity dopravy od investície PREMIÉRE je na všetkých vstupoch pre dopoludňajšiu
a popoludňajšiu ŠHID zanedbateľný, nakoľko dosahuje hodnoty menej ako 1,00%.
4. SRK Šancová č. 613 Šancová - YMCA
- SKR nevyhovuje pre súčasný rok 2014 v dopoludňajšej špičke Od r. 2017 pre scenár bez investície
PREMIÉRE - tieţ nevyhovuje.
- Podiel intenzity dopravy od investície PREMIÉRE je viac ako 5% v roku 2017 na vstupe Karpatská.
- Na hlavnom smere Šancová je podiel intenzity dopravy od PREMIÉRE pre dopoludňajšiu
a popoludňajšiu ŠHID zanedbateľný, nakoľko dosahuje hodnoty menej ako 1,00%.
5. SRK Račianske Mýto č. 612
- SKR nevyhovuje pre súčasný rok 2014
- Podiel intenzity dopravy od investície PREMIÉRE je na všetkých vstupoch pre dopoludňajšiu
a popoludňajšiu ŠHID zanedbateľný, dosahuje hodnoty 1,10% v smere Šancová – Trnavské Mýto
pre dopoludňajšiu ŠHID v r. 2017.
6. Kriţovatka Karpatská - Beskydská
- NK nevyhovuje pre všetky scenáre
- Odporúča sa zmeniť organizáciu dopravy z jednosmernej komunikácie na obojsmernú cestu
v úseku NK Čajakova – HG PREMIÉRE
- Podiel intenzity dopravy od PREMÉRE je na tejto kriţovatke najvyšší, nakoľko kriţovatka
obsluhuje investíciu. Na vstupe Beskydská je to 47,0% pre dopoludňajšiu SHID v r. 2017 a pre
popoludňajšiu SHID 18,8% (3A-6,3%, 3B – 7,2%, 4A – 5,5% a 4B –6,3%).
7. Kriţovatka Karpatská - Dobšinská
- NK nevyhovuje pre súčasný stav 2014
- Podiel intenzity od PREMIÉRE je najvyšší pre pre dopoludňajšiu SHID v r. 2017 na vstupe
Karpatská YMCA a to 5,5% (scenár 3A) a 4,5% (scenár 3B), najvyšší pre popoludňajšiu ŠHID v r.
2017 je na vstupe Karpatská – YMCA a to 5,0% (scenár 3A) a pre vstup Dobšinská 2,7% (scenár
3B).
8. Kriţovatka Dobšinská - tunel
- NK nevyhovuje pre súčasný stav 2014
- Podiel intenzity od PREMIÉRE je najvyšší pre dopoludňajšiu SHID v r. 2017 na vstupe Dobšinská
ul. a to 3,6% (scenár 3A) a 2,4% (scenár 3B), najvyšší pre popoludňajšiu ŠHID v r. 2017 je na
vstupe Dobšinská a to 4,5% (scenár 3A) a pre vstup Pionierska 1,0% (scenár 3B).
9. Kriţovatka Pionierska - Smrečianska
- NK vyhovuje pre všetky scenáre.
- Podiel intenzity od PREMIÉRE je na všetkých vstupoch pre aj pre popoludňajšiu ŠHID menší ako
5,0%. Najvyšší podiel pre dopoludňajšiu ŠHID v r. 2017 je na vstupe Pionierska - VÚZ a to 2, 5%
(scenár 3A) a 1,4% (scenár 3B). Najvyšší podiel pre popoludňajšiu ŠHID v r. 2017 je na vstupe
Pionierska - VÚZ a to 4,8% (scenár 3A) a 1,04% (scenár 3B), Pionierska - tunel.
10. Kriţovatka Šancová - Beskydská
- NK vyhovuje pre všetky scenáre.
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Podiel intenzity od PREMIÉRE je najvyšší pre dopoludňajšiu ŠHID v r. 2017 je na vstupe
Beskydská a to 46,7% a najvyšší pre popoludňajšiu ŠHID v roku 2017 je na vstupe Beskydská
10,9%.
11. Kriţovatka Šancová - Smrečianska
- NK vyhovuje pre všetky scenáre.
- Podiel intenzity od PREMIÉRE je na všetkých vstupoch pre aj pre popoludňajšiu ŠHID menší ako
5,0%. Najvyšší pre dopoludňajšiu ŠHID v r. 2017 je na vstupe Šancová - Trnavské Mýto a to 1,1%
a najvyšší pre popoludňajšiu ŠHID v roku 2017 je na vstupe Šancová - SAV 0,9%.
Na základe vykonaného dopravného modelovania a posúdenia kriţovatiek moţno deklarovať závery :
- Strategické
- Týkajúce sa kriţovatiek a ostatných MK .
Strategické závery:
1. nevyhnutnosť výstavby Severnej tangenty, pretoţe Šancová ul. má kapacitné problémy v čase 7:30 – 9:00 a
v čase 15:30 v súčasnosti,
2. pri existencii Severnej tangenty, ktorá zásadne zmení prerozdelenie dopravy v priestore Šancovej ul. ako
hlavnej tepny ako aj na vedľajších komunikáciách a kriţovatkách Jelenia – Dobšinská, Dobšinská –
Karpatská, Dobšinská - Pionierska
3. zmenu v doprave treba očakávať aj prestavbou Predstaničného priestoru, kde sú uvaţované rôzne
stavebné úpravy na Šancovej ul., Ţabotovej ul. a Praţskej ul., ktoré zásadne zmenia prerozdelenie a
smerovanie dopravy (aj pri tejto zásadnej zmene treba otvorene hovoriť o potrebe Severnej tangenty),
4. vplyv novogenerovanej dopravy od investície PREMIÉRE je na hlavnom ťahu Šancovej ul. a
dotknutých svetelne riadených križovatiek zanedbateľný
5. najvyšší podiel pre dopoludňajšiu ŠHID v roku 2017 je na vstupe Karpatská ul. a to 6,3% (scenár 3),
6. najvyšší podiel pre popoludňajšiu ŠHID v roku 2017 je na vstupe Karpatská ul. a to 6,7% (scenár 3),
7. z hľadiska organizácie dopravy odporúča sa vykonať zmenu organizácie dopravy na Beskydskej ul. a to
zrušením jednosmernej komunikácie od vstupu/výstupu investície HG PREMIÉRE po NK Beskydská –
Čajakova, od Karpatskej po vstup do HG PREMIÉRE
8. na zostávajúcej časti Beskydskej v smere k Šancovej ponechať jednosmernú komunikáciu – výjazd od
investície smerom ku kriţovatke SAV.
Závery z hľadiska miestnych kriţovatiek
1. zmena organizácie dopravy na neriadenej kriţovatke Čajakova – Beskydská -obojsmerná komunikácia na
úseku od NK Čajakova – Beskydská po vstup a výstup z hromadnej garáţe PREMIÉRE.
2. vyuţitie NK Pionierska – Smrečianska pre plnohodnotnú NK (s moţnosťou zrušenia jednosmernej
organizácie dopravy) nie je moţné z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky – nevhodné priestorové
moţnosti a hlavne sklonové pomery výškového vedenia trasy v priestore kriţovatky.
3. z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky z pohľadu audítora bezpečnosti pozemných komunikácií sa
odporúča vykonať zmeny:
- osadenie zvislej dopravnej značky obytná zóna IP24 s vyznačením povoleného parkovania IP14
a najvyššou povolenou rýchlosťou 30km/hod. – B31 na vstupoch do zóny na Smrečianskej ul.
a Beskydskej ul. a Ľadovej ul.
- osadenie zvislej dopravnej značky ukončenie obytnej zóny na výstupoch zo zóny na Smrečianskej
ul. a Beskydskej ul.
- na Smrečianskej ul. na vstupe od Pionierskej ul. zrušiť 2 parkovacie miesta v oblúku z dôvodu
plynulého pohybu vozidiel hlavne zásobovania a obsluţnej nákladnej dopravy a s vyznačením zákazu
parkovania (V13 šikmé vodorovné čiary).
- na výstupe Beskydskej v priestore priechodu pre chodcov zrušiť posledné parkovacie miesta z
dôvodu bezpečnosti chodcov ako slabších účastníkov dopravy a to osadením zvislej dopravnej značky
IP6 priechod pre chodcov a s vyznačením zákazu parkovania (V13 šikmé vodorovné čiary).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.2.4.3. Vplyvy na svetelnotechnickú situáciu
Svetelno-technické posúdenie navrhovanej zmeny činnosti vypracovala spoločnosť 3S – PROJEKT,
s.r.o. , 08/2014. Posúdenie je prílohou zámeru.
Predmetom dokumentu bolo posúdenie vplyvu plánovanej rozostavanej stavby a dostavby Polyfunkčného
domu na ulici Šancovej, Beskydskej a Čajakovej v Bratislave na preslnenie okolitých bytov a denné osvetlenie
okolitých miestností. Objekt v súčasnosti pozostáva z hmôt A,B a C a rieši sa dostavba hmoty E. Svetelnotechnický
posudok sa nevyjadruje k hmotám A,B a C nakoľko tieto hmoty majú vydané právoplatné stavebné povolenie.
Dostavba hmoty E sa nachádza na rohu ulíc Šancová a Beskydská. Hmota E bude mať 5.NP pričom uţ od 3.NP
hmota bude ustupujúca od ulice Beskydskej. Strecha objektu E je navrhnutá ako plochá s maximálnou výškou atiky
+17,800 m nad podlahou 1.NP. Podlaha 1.NP (+-0,000) sa bude nachádzať v nadmorskej výške +151,100 m n. m..
Posudzované územie sa nachádza v lokalite s ekvivalentným uhlom tienenia e =36o.
Vplyv plánovanej výstavby na preslnenie okolitých bytov.
Poţiadavky na preslnenie bytov stanovujú čl. 3.1.6 a 4.2.1 (najmä 4.2.1.1 a 4.2.1.2) STN 73 4301. Podľa čl.
4.2.1.2 tejto normy musí slnečné ţiarenie dopadať na kritický bod v rovine vnútorného zasklenia okna vo výške 0,3 m
nad stredom spodnej hrany osvetľovacieho otvoru (širokého aspoň 0,9 m), ale najmenej 1,2 m nad úrovňou podlahy
obytnej miestnosti. Čas preslnenia bytu je vyhovujúci vtedy, ak je od 1. marca do 13. októbra preslnená aspoň 1,5
hodinu denne najmenej tretina súčtu plôch všetkých jeho obytných miestností, ( pri rešpektovaní podmienok ďalších
článkov STN 73 4301, najmä čl. 4.2.1.2a ).
Zo západnej strany od plánovanej výstavby sa nachádza budova YMCA, jedná sa o neobytnú budovu, kde
nie je potrebné posudzovať preslnenie, podobná je situácia aj s budovami zo severozápadnej strany. Zo
severovýchodnej strany sa nachádza škôlka na parcele č.7538. Objekt E sa nachádza dostatočne ďaleko od škôlky
a negatívne neovplyvní preslnenie budovy a ani záhrady (dvor). Budovy oproti ulice Beskydskej sú obytné, ich 1.NP
je vyvýšené od ulice. Hmota objektu E bola navrhnutá tak, aby doba preslnenia posudzovaných bytov nebola menej,
ako 1,5 hodín. Bytové domy oproti ulici Šancovej smerom k plánovanej výstavbe majú orientované iba severnú
fasádu, ktorej preslnenie negatívne neovplyvní plánovaná výstavba. Vplyv plánovanej výstavby polyfunkčného
domu na preslnenie okolitých bytov vyhovuje požiadavkám STN 73 4301.
Vplyv plánovanej výstavby na denné osvetlenie okolitých miestností
Ekvivalentný uhol (vonkajšieho) tienenia - uhol od horizontálnej roviny vynesený v normálovom smere
spravidla zo stredu osvetľovacieho otvoru (prípadne z kontrolného bodu vo zvislej rovine) na vonkajšom povrchu
obvodovej konštrukcie vo výške najmenej 2,0 m nad terénom priliehajúcim k posudzovanému objektu; predstavuje
tienenie nekonečne dlhej prekáţky paralelnej s rovinou posudzovanej obvodovej konštrukcie, ktorá v podmienkach
oblohy podľa 2.8 spôsoby rovnaké zníţenie oblohovej osvetlenosti vertikálnej roviny, ako existujúce alebo
navrhované tieniace prekáţky.
Pri navrhovaní denného osvetlenia vnútorných priestorov určených na trvalý pobyt ľudí počas dňa sa
odporúča v prípadoch, keď nie je známa budúca výstavba v okolí navrhovanej stavby alebo miesto stavby,
predpokladať tienenie osvetľovacích otvorov vonkajšou prekáţkou s uhlom tienenia aspoň 25o okrem prípadu, keď je
v budúcnosti vonkajšie tienenie v takejto hodnote vylúčené.
Pri navrhovaní a úpravách stavebných objektov (nadstavby, prístavby a podobne) sa musí dbať na to, aby
sa výrazne nezhoršili podmienky denného osvetlenia v existujúcich okolitých vnútorných priestoroch s trvalým
pobytom ľudí a aby sa vytvorili podmienky na dostatočné denné osvetlenie budov na dočasne nezastavaných
stavebných parcelách.
Ekvivalentný uhol tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov ostatných existujúcich alebo
navrhovaných vnútorných priestorov s trvalým pobytom ľudí sa odporúča do 25o, nesmie však prekročiť 30o.
Ak oprávnené inštitúcie príslušnej obce jednoznačne vymedzia zóny obce so zvýšenou hustotou zástavby
(najmä vo väčších mestách), nesmie ekvivalentný uhol tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov existujúcich
alebo navrhovaných vnútorných priestorov s trvalým pobytom ľudí prekročiť:
36o v súvislej radovej uličnej zástavbe v centrálnych častiach väčších miest,
42o v súvislej radovej uličnej zástavbe v mimoriadne stiesnených priestoroch v historických centrách miest.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tieto účely sa do ekvivalentného uhla tienenia nezapočítava tienenie kontrolných bodov vlastnými
časťami objektu (lodţiami, zalomeniami vlastného objektu a podobne).
Beskydská ulica - Bytový dom na parcele č. 7471
Kontrolný bod A bol umiestnený na juhozápadnej fasáde bytového domu . Kontrolný bod A bol umiestnený
v strede okna vo výške 2,00 m nad terénom. Za kontrolným bodom A sa nachádza miestnosť s dlhodobým pobytom
ľudí (obchod). Ekvivalentný uhol tienenia 36° v rámci parcely predstavuje 172 štvorcov. Po realizácii plánovanej
výstavby bude počet tienených štvorcov kontrolného bodu A - 160. Ekvivalentný uhol tienenia pre túto miestnosť
vyhovuje poţiadavkám STN 73 0580-1 Zmena 2 uhol tienenia e  e,n=36o.
Šancová ulica – bytový dom na parcele č. 7916/1. Kontrolný bod B bol umiestnený na severnej fasáde
bytového domu. Kontrolný bod B bol umiestnený v strede okna vo výške 2,50 m nad terénom. Za kontrolným bodom
B sa nachádza obytná miestnosť. Ekvivalentný uhol tienenia 36° v rámci parcely predstavuje 160 štvorcov. Po
realizácii plánovanej výstavby bude počet tienených štvorcov kontrolného bodu B - 151. Obr. 4 znázorňuje diagram
tienenia oblohy so zakreslenými prekáţkami. Ekvivalentný uhol tienenia pre túto miestnosť vyhovuje poţiadavkám
STN 73 0580-1 Zmena 2 uhol tienenia e  e,n=36o.
Materská škôlka má okná orientované smerom na objekt E na juhovýchodnej fasáde. Minimálny odstup
medzi budovami bude 18,7 m. Výška kontrolného bodu na juhovýchodnej fasáde bude cca. 2,5 m nad terénom vo
výške 153,33 m n.m. Vzhľadom na dostatočný odstup medzi budovami a členitosť budovy E ekvivalentný uhol
tienenia od objektu E na juhovýchodnú fasádu materskej škôlky nebude viac, ako 25o. Ekvivalentný uhol tienenia pre
túto miestnosť vyhovuje poţiadavkám STN 73 0580-1 Zmena 2 uhol tienenia e  e,n=25o.
Ostatné okolité objekty sú dostatočne ďaleko a vplyv plánovanej výstavby objektu E na ich denné osvetlenie
je minimálny.
Vplyv plánovanej výstavby polyfunkčného domu Šancová – PREMIÉRE podľa štúdie vyhovuje
požiadavkám STN 73 0580-1 Zmena 2 na denné osvetlenie okolitých miestností.
Pre ďalšie stupne (DUR) je potrebné geodetické zameranie posudzovaných okolitých okien.
Predbeţné posúdenie navrhovaných miestností
Na 1.NP v plánovaných objektoch A,B,C a E sa nachádzajú prenajímateľné priestory od ulice Šancová ich
denné osvetlenie bude zabezpečené pomocou veľkých zasklených plôch. Od 2.NP sú plánované apartmány a byty.
Apartmány s označením A/N budú bez vyhovujúceho preslnenia a s označením A/O s vyhovujúcim preslnením.
Apartmány budú slúţiť, pre prechodné ubytovanie. Pri budove YMCA sa nachádza kancelária bez denného
osvetlenia. Od 6.NP v objekte B uţ všetky priestory budú mať vyhovujúce preslnenie.
Záver:
Vplyv plánovanej výstavby Polyfunkčného domu Šancová – PREMIÉRE na ulici Šancová, Beskydská
a Čajakova v Bratislave vyhovuje požiadavkám STN 73 4301 na preslnenie okolitých bytov.
Vplyv plánovanej výstavby Polyfunkčného domu Šancová – PREMIÉRE na ulici Šancová, Beskydská
a Čajakova v Bratislave vyhovuje požiadavkám STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitých miestností.
IV.2.4.4. Sadové úpravy
Súčasťou stavby je riešenie zelených plôch. Keďţe ide o stabilizované územie, zohľadňuje sa podľa
platného územného plánu hl. mesta Sr Bratislava koeficient zelene podľa pôvodného stavu. V tomto prípade
vzhľadom na uskutočnené zmeny na parcele nie je moţné pôvodný stav určiť. V územnom pláne mesta Bratislavy
nie je v regulatívoch pre toto územie koeficient zelene zadefinovaný.
Plocha zelene navrhovaného stavu na rastlom teréne sa navrhuje na ploche 250 m2 a na
konštrukciách zatrávnených striech 1709 m2 - spolu 1959 m2 zelene, okrem toho je navrhnutých 57 bm
popínavej zelene a 13ks stromov so strednou korunou. Navrhovaný stav sa v maximálnej možnej miere snaží
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------využívať možnosti umiestnenia zelene, dané funkčným programom konceptu projektu a zároveň zohľadňuje
nároky na životné prostredie.
Podrobnejšie bude projekt sadových úprav a mobiliáru bude spracovaný v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie.
IV.2.4.5. Iné vplyvy
Parc. č. 7560/2 (ulička u YMCA) – vlastník Nadácia Intenda, vecné bremeno - právo prejazdu.

IV.3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné
prostredie
Predpokladané vplyvy na ţivotné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané navrhovanou činnosťou počas
výstavby a počas prevádzky navrhovanej činnosti. Z hľadiska vplyvov rozlišujeme vplyvy priame, nepriame, pozitívne,
negatívne, krátkodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, kumulatívne, synergické, zanedbateľné, málo významné,
významné, závaţné, kritické, miestne, regionálne, národné a cezhraničné.
IV.3.1. Vplyvy na obyvateľstvo
Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti bude dotknutá časť obyvateľov Mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto, predovšetkým tých ktorí bývajú, resp. pracujú v okolí navrhovanej činnosti a tých, ktorí budú
navrhované byty uţívať. Počet obyvateľov a zamestnancov objektu sa predpokladá spolu 730. Predpokladaný počet
obyvateľov ovplyvnených navrhovanou činnosťou odhadujeme na cca 1000 obyvateľov, čo je cca 2,5% všetkých
obyvateľov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. V tomto počte je zahrnutých aj predpokladaných 730 obyvateľov
a zamestnancov navrhovaných bytov. Z hľadiska pozitívnych vplyvov moţno konštatovať, ţe navrhovaná zmena
činnosť umoţní dokončiť stavbu viac rokov rozostavaného objektu polyfunkčného domu a dostavať blok
v pôvodnej uličnej čiare dominantne funkciami bývania 12419,8 m2 podlahových plôch, komerčných priestorov
administratívy a obchodu spolu 927,1 m2 a vybudovaním prislúchajúcich plôch statickej dopravy o počte 199 státí
a prislúchajúcej infraštruktúry a poskytnutie zamestnania v priemere cca 80 pracovníkom počas výstavby a 16
zamestnancom počas prevádzky.
Pri hodnotení vplyvov na obyvateľov sme zohľadnili výsledky hlukovej štúdie, imisnej štúdie, svetelnotechnického posúdenia a dopravného posúdenia.
Podľa hlukovej štúdie pre navrhovanú zmenu činnosti sú v súčasnosti prekročené denné, večerné a
nočné prípustné hodnoty hluku pred fasádami navrhovaného objektu.
Prípustné hodnoty ekvivalentnej hladiny hluku len od navrhovanej činnosti počas prevádzky
(garáže, motorgenerátor) na fasáde najbližších obytných domov nie sú prekročené pre denný, večerný ani
nočný čas.
Podľa výsledkov hlukovej štúdie (tab. 4, príloha, Polyfunkčný objekt „PREMIÉRE“, Bratislava, Hluková
Štúdia) v prípade celkového vplyvu automobilovej a ţelezničnej dopravy po uvedení objektu do prevádzky väčšina z
imisných hodnôt hluku pred fasádami navrhovaného objektu prekračuje denné, večerné a nočné prípustné hodnoty
určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí.
Preto je potrebné splniť požiadavku na minimálnu hodnotu vzduchovej nepriezvučnosti obvodového
plášťa bytových domov navrhovaného objektu podľa STN 73 0532:2013.
Zdrojom vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti bude automobilová doprava. Nepredpokladá sa , ţe
veľkosť vibrácií počas prevádzky od automobilovej dopravy súvisiacej s prevádzkou objektu prekročí limitné hodnoty
určené vyhláškou MZ SR č. 547/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom prostredí v znení
neskorších predpisov.
Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej činnosti bude stavebná činnosť a doprava. Vplyvy
budú časovo a priestorovo obmedzené a krátkodobé a nemali by mať významný vplyv na okolité prostredie. Hluk a
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vibrácie zo stavebnej činnosti budú na beţnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu. Nepredpokladá sa, ţe
technológie, ktoré budú v činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti produkujúce hluk, spôsobia prekročenie
maximálnej hladiny akustického tlaku hluku vo vonkajšom prostredí.
V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia.
Navrhovaná činnosť nebude významným zdrojom tepla a zápachu.
Podľa odborného posudku posudku (doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 2014, príloha) podľa § 17
ods.1 zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší je daný zdroj zaradený ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia do kategórie:
Podľa zákona č. 410/2012 Z.z. je daný zdroj zaradený ako stredný zdroj znečisťovania do kategórie 1.1.2:
1.
Palivovo-energetický priemysel
1.1.2. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín
a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným
príkonom v MW: ≥0,3 MW a <50 MW(2,0747 MW)
Zdrojom znečisťujúcich látok bude:
 vykurovanie,
 dieselagregát,
 statická autodoprava,
 zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách.
Predmet posudzovania ”Polyfunkčný objekt PREMIÉRE“, s p ĺ ň a požiadavky a podmienky, ktoré
sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Na základe predchádzajúceho hodnotenia sa
odporúča vydať súhlas na povolenie stavby ”“ podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z.z. ”Polyfunkčný
objekt PREMIÉRE“ bez uvedenia dodatočných podmienok, preto sa nepredpokladá významný vplyv
navrhovanej zmeny činnosti na zdravie ľudí.
Počas výstavby navrhovanej činnosti bude vplyvom výstavby navrhovanej činnosti zvýšený prejazd
stavebných strojov a mechanizmov, čo spôsobí zvýšenú koncentráciu exhalátov a prašnosti v dotknutom území
(vplyv dočasný). Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia bude vlastný priestor staveniska, ktorý bude spôsobovať
predovšetkým sekundárnu prašnosť, a to len počas terénnych úprav, ktoré budú spôsobené úpravou areálu,
zakladaním jednotlivých stavebných objektov a ukladaním jednotlivých prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry, z
dočasných skládok sypkých materiálov, zvýšeným pohybom nákladných vozidiel a splodinami z motorov áut a
mechanizmov. Vhodnou organizáciou práce a údrţbou je moţno čiastočne obmedziť negatívny dopad týchto vplyvov.
Technické a technologické zabezpečenie výstavby navrhovanej činnosti, ako aj spôsoby manipulácie so
stavebnými materiálmi, odpadmi počas výstavby navrhovanej činnosti by mali v dostatočnej miere zabraňovať
priamemu kontaktu a dlhodobej expozícii pracovníkov a obyvateľov rizikovými faktormi. Pracovníci na stavbe musia
dodrţiavať hygienické a bezpečnostné predpisy.
Pohoda a kvalita ţivota
Počas výstavby sa predpokladá určitý stupeň narušenia pohody a kvality života obyvateľov v najbliţšom
okolí staveniska. Počas výstavby sa predpokladá zvýšená intenzita dopravy po prístupových komunikáciách, s čím
súvisí aj zvýšená hlučnosť, zvýšené vibrácie a znečistenie ovzdušia v dôsledku pohybu stavebných mechanizmov
a stavebnej dopravy a v dôsledku vykonávania stavebných činností. Nakoľko stavba sa nachádza na frekventovanej
ulici Šancová, kde sú uţ v súčasnosti vyššie hodnoty hluku príspevok navrhovanej zmeny činnosti k jestvujúcemu
hluku bude minimálny.
Všetky mechanizmy pouţité pri stavebnej činnosti musia spĺňať príslušné normy na ochranu zdravia ľudí
a ţivotného prostredia. Výstavba bude časovo a priestorovo obmedzená, vplyvy na pohodu a kvalitu ţivota budú
krátkodobé a dočasné s lokálnym dosahom. málovýznamné.
Počas prevádzky bude na pohodu a kvalitu ţivota pôsobiť najmä prevádzka dopravy spojená s obsluhou
územia. Dopravné nároky navrhovanej zmeny činnosti na kriţovatky a zaťaţenie okolitých komunikácií boli
vyhodnotené v dopravnej štúdii (DOTIS Consult s.r.o. Bratislava, s.r.o., 2014): Celkovo moţno skonštatovať , ţe
príspevok k zaťaţeniu okolitých kriţovatiek bude väčšinou minimálny. Vzhľadom na súčasné vysoké zaťaţenie
okolitých ciest však bude potrebné vykonať opatrenia. Počet parkovacích miest statickej dopravy vyhovuje
podľa STN 73 6110/Z1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevádzkové riziká
V súvislosti s prevádzkou a výstavbou navrhovanej činnosti sú spojené určité riziká poškodenia, alebo
ohrozenia ţivotného prostredia alebo zdravia obyvateľstva. Tieto riziká môţu vzniknúť v dôsledku:
- zlyhania technických opatrení - havárie stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov, havárie pri
prevádzke kanalizácie a ORL, skraty elektrického vedenia, úniky plynu, poţiare, únava materiálu....,
- zlyhanie ľudského faktora nedodrţanie pracovnej alebo technologickej disciplíny pri výstavbe navrhovanej
činnosti,
- prírodné sily (prívalové daţde, povodne, úder blesku, zemetrasenie, ...).
Odpady
Navrhovaná činnosť bude predstavovať zdroj odpadov. Pôvodca odpadov musí pri nakladaní s odpadmi
rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä zákon č. 223/2001 Z. z
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 283/2001 Z. z.
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení zmien a doplnkov a ďalších súvisiacich predpisov a VZN na úrovni Mestskej časti Bratislava – Rača
alebo mesta Bratislavy. S odpadom počas výstavby, ktorý vznikne pri výstavbe navrhovanej činnosti bude
musieť realizátor stavby nakladať podľa platnej legislatívy o odpadoch. Podľa § 19 ods. 1, písm. d) zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý
ponúkne na zhodnotenie inému. Počas výstavby sa budú odpady zhromaţďovať oddelene podľa druhu a evidovať.
Prebytočná zemina z výkopov bude ukladaná do kontajnerov a ihneď odváţaná na skládku odpadov. Časť z nej bude
spätne vyuţitá pri terénnych úpravách. Odpad zo stavebnej činnosti bude ukladaný do kontajnerov a následne
odváţaný do zariadenia na materiálové alebo energetické zhodnotenie, resp. príslušnú skládku odpadov. Trasy
odvozu odpadov budú určené v rámci následných projektových dokumentácií. Počas výstavby navrhovanej činnosti
vzniknú hlavne odpady zo zemných a terénnych prác a neskôr pri realizácii stavebných prác. Pri realizácii
navrhovanej činnosti budú vznikať predovšetkým odpady charakteru „ostatný odpad“. Po ukončení výstavby
navrhovanej činnosti, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloţí ku kolaudačnému konaniu
evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení alebo zhodnotení. Prevádzkovateľ pred začatím
prevádzky objektu uzatvorí zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí môţu zabezpečovať zhodnocovanie a
zneškodňovanie uvedených druhov odpadu.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú hlavne odpady zatriedené prevaţne ako ostatný
odpad. Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude nakladanie s komunálnym odpadom riešené zmluvne so
spoločnosťou OLO, a.s., so sídlom v Bratislave. Odpady z prevádzky navrhovanej činnosti budú pozostávať z
odpadov vznikajúcich pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s prevádzkou objektov (bývanie). Komunálny odpad bude
sústredený do odpadových kontajnerov v určenom priestore na pozemku navrhovateľa. Potrebný počet kontajnerov
bude určený po dohode so zabezpečovateľom odvozu komunálneho odpadu. Kontajnery budú umiestnené na
pozemku navrhovateľa. Presné mnoţstvá jednotlivých druhov odpadov vzniknutých počas prevádzky a výstavby
navrhovanej činnosti a spôsob nakladania s nimi budú stanovené v dokumentáciách pre povolenie navrhovanej
činnosti podľa osobitných predpisov.
Nakladanie s odpadmi počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa bude riadiť platnými všeobecne
právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Spôsob nakladania s odpadmi z navrhovanej činnosti moţno
charakterizovať podľa prílohy č. 2 a 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a to R1, R3, R4, R5, D1, D8, D9 a D10.
Pri nakladaní s odpadmi podľa platných predpisov nie je predpoklad ohrozenia ţivotného prostredia.
IV.3.2. Vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické javy a
pôdu
Dotknuté územie leţí v nadmorskej výške cca od 146,78 do 154,93 m n. m. pri Jelenej ul. a má svahovitý
charakter. Stavba je čiastočne umiestnená a rozostavaná, čiastočne bude umiestnená nová stavba objektov D a E.
Tieto objekty budú umiestňované vo svahu, preto pred začatím výstavby bude potrebné upraviť terén. Stavby sú
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------navrhnuté s podzemnými podlaţiami, zakladanie bude v hĺbke do cca 10 m pod terénom, podlaha 3. podzemného
podlaţia je hĺbke 8,92m pod terénom. V suterénoch sa budú nachádzať garáţe, schodištia výťahy a technologické
miestnosti.
Z hľadiska geologickej stavby je dotknuté územie súčasťou jadrového pohoria Malých Karpát. Táto časť
územia je tvorená prvohornými, a vyvretými horninami (hlavne granodioritmi a dioritmi) a premenenými horninami
(kryštalické bridlice). Tektonická stavba kryštalinika je značne zloţitá, s veľkým počtom zlomov, ktoré patria
k systému okrajových zlomov Malých Karpát. Ide o pomerne zloţitý systém pozdĺţnych systémových poklesov,
obmedzujúcich okrajovú oblasť krýh. V nadloţí kryštalinika sa nachádzajú kvartérne sedimenty, ktoré sú tvorené
hlinito kamenitými suťami zo svahov Malých Karpát.
Do hĺbky cca 1,5m pod terénom sa nachádzajú naváţky antropogénneho pôvodu. Z hľadiska geologickej
stavby územia sú dôleţité najmladšie polohy kvartérnych sedimentov tvorené deluviálnymi sedimentmi – hlinito
piesčitými sedimentmi o mocnosti od 1,5 do 7,3 m a ílovitými pieskami o mocnosti od 6,9 do 15,20 m .
Vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie počas výstavby moţno charakterizovať rozsahom
ukladania podzemných vedení infraštruktúry a zakladania navrhovaných stavebných objektov D a E do hĺbky cca
11,3 m pod terénom a o ploche 978,7m2. Objekty A,B,C majú uţ realizovanú podzemnú časť stavby. Zemnými
prácami pri zakladaní stavieb budú dotknuté vrstvy horninového prostredia do 11,3m hĺbky. Odťaţený materiál
o objeme cca 4294m3 (cca 3000 ton) bude odvezený na skládku inertného odpadu do Vrakune a čiastočne bude
uskladnený a spätne pouţitý pri terénnych úpravách na mieste výstavby. Morfológia reliéfu sa zásadne nezmení.
Svahovitý charakter terénu ostane zachovaný. Stavebná jama bude počas výstavby zabezpečená proti zosuvom.
Zabezpečenie stavebnej jamy bude realizované podobne ako bolo realizované zabezpečenie uţ postavenej časti
objektu. Bude sa realizovať kotveným záporovým paţením. Podrobne bude zakladanie objektov D a E navrhnuté
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
Prvky technickej infraštruktúry – prípojky elektriny, plynu , kanalizácie a vody budú realizované v nezámrznej
hĺbke cca b1 m pod povrchom terénu, ešte v naváţkach. Pri ich výstavbe nedôjde k vplyvom na horninové podloţie.
Pri rešpektovaní zabezpečenia stavebnej jamy nie je predpoklad vzniku geodynamických javov, charakteru
zosuvov. Z charakteru činnosti a z geologickej stavby územia nevyplývajú také dopady, ktoré by závaţným
spôsobom ovplyvnili kvalitu a stav horninového prostredia a geomorfologické pomery územia. Z hľadiska
významnosti vplyvov navrhovanej činnosti na horninové prostredie počas výstavby a prevádzky sa predpokladá vplyv
lokálny a nevýznamný. Reliéf územia a morfológia terénu sa v zásade nezmení.
Počas výstavby navrhovanej činnosti predstavuje riziko kontaminácia horninového prostredia v dôsledku
havárií spojených s únikom ropných látok, resp. iných nebezpečných látok zo stavebných strojov. Pri výstavbe
navrhovanej činnosti je potrebné predchádzať haváriám dodrţaním technologickej disciplíny, bezpečnostných
predpisov a dobrým technickým stavom vozidiel a stavebnej techniky.
Záber pôdy pre zmenu činnosti bude nevýznamný. Nový záber pre objekty D a E predstavuje cca 978,7m2.
Dotknuté pozemky sú vedené ako ostané plochy a zastavané plochy a nádvoria. Nedôjde k záberu
poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Pôvodné pôdy boli pri predchádzajúcej výstavbe odstránené, na povrchu terénu
sa podľa výsledkov geologického prieskumu v súčasnosti nachádzajú naváţky alebo plochy zastavané objektmi.
K ovplyvneniu pôdy nedôjde ani počas výstavby ani počas prevádzky. Pri sadovníckych úpravách bude navezený
nový substrát pre výsadbu zelene.
V dotknutom území sa nenachádza žiadne ložisko vyhradených alebo nevyhradených nerastných
surovín a ani žiadne chránené ložiskové územie, resp. dobývací priestor. Navrhovaná činnosť nebude mať
vplyv na nerastné suroviny.
IV.3.3. Vplyvy na hlukovú situáciu a vibrácie
Plošná hluková záťaţ vypočítaná vo výške 1,5 m nad terénom pre denný, večerný a nočný referenčný čas
a hodnoty ekvivalentných hladín A zvuku z prevádzky stacionárneho zdroja a vjazdu do navrhovaného objektu pred
fasádami vlastného objektu a najbliţších existujúcich bytových domov ukazujú obrázky 8,9 a 10 (príloha,
Polyfunkčný objekt „PREMIÉRE“, Bratislava, Hluková Štúdia). Prípustné hodnoty ekvivalentnej hladiny hluku len
od navrhovanej činnosti (garáže, motorgenerátor) na fasáde najbližších obytných domov nie sú prekročené
pre denný, večerný ani nočný čas. Ďalšie stacionárne zdroje hluku napr. zdroje hluku na strechách a fasádach
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------navrhovaných objektov musia byť v rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie navrhnuté tak, aby
pred fasádami vlastného navrhovaného objektu v mieste chránených miestnosti bytov a pred fasádam najbliţších
existujúcich bytových domov nedošlo k prekročeniu prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku.
Podľa výsledkov hlukovej štúdie (tab. 4, príloha, Polyfunkčný objekt „PREMIÉRE“, Bratislava, Hluková
Štúdia) je zrejmé v prípade celkového vplyvu automobilovej a ţelezničnej dopravy väčšina z imisných hodnôt pred
fasádami navrhovaného objektu prekračuje denné, večerné a nočné prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo
vonkajšom prostredí.
Preto je potrebné splniť poţiadavku na minimálnu hodnotu vzduchovej nepriezvučnosti obvodového plášťa
bytových domov podľa STN 73 0532:2013.
Počas výstavby sa predpokladá hluk z prevádzky stavebnej dopravy a prevádzky stavebných mechanizmov.
Vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri práci ťaţkých zemných strojov (bagre, nakladače,
buldozéry, ťaţké nákladné vozidlá) a nákladnou dopravou zabezpečujúcou prepravu stavebných materiálov. Budú
krátkodobé a časovo obmedzené a nemali by mať významný negatívny vplyv na okolité prostredie.
Na základe platnej legislatívy je počas výstavby potrebné dodrţať najvyššie prípustné limity hluku
v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod.
Zdrojom vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti bude automobilová doprava. Vibrácie budú
produkované najmä na začiatku výstavby objektov D a E, pri práci ťaţkých zemných strojov (bagre, nakladače,
buldozéry, ťaţké nákladné vozidlá) a nákladnej doprave zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov. Vibrácie
počas výstavby budú časovo obmedzené a nemali by mať významný negatívny vplyv na okolité prostredie.
IV.3.4. Vplyvy na imisnú situáciu
Podľa odborného posudku posudku (doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 2014, príloha) podľa § 17 ods.1
zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší je daný zdroj zaradený ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia do kategórie: Podľa
zákona č. 410/2012 Z.z. je daný zdroj zaradený ako stredný zdroj znečisťovania do kategórie 1.1.2:
1.
Palivovo-energetický priemysel
1.1.2. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín
a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným
príkonom v MW: ≥0,3 MW a <50 MW(2,0747 MW)
Zdrojom znečisťujúcich látok bude:
 vykurovanie,
 dieselagregát,
 statická autodoprava,
 zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách.
Úroveň znečistenia ovzdušia po realizácii stavby, počas prevádzky
Hlavným cieľom posudku je zhodnotenie príspevku objektu k znečisteniu ovzdušia jeho okolia v prípade
uvedenia objektu do prevádzky. K tomu postačuje výpočtová oblasť 250 m x 250 m s krokom 5 m v oboch smeroch.
Hodnotí sa vplyv základných znečisťujúcich látok, vznikajúcich pri spaľovaní zemného plynu a nafty
a nachádzajúcich sa vi výfukových plynoch áut:
CO - oxid uhoľnatý,
NOx - suma oxidov dusíka, ako NO2 oxid dusičitý,
VOC - prchavé organické zlúčeniny,
SO2 - oxid síričitý,
TZL - tuhé znečisťujúce látky ako PM10.
Pre kaţdú znečisťujúcu látku sa počíta a ak je najvyššia koncentrácia vyššia ako 0,1 g.m-3 vykresľuje sa
distribúcia najvyššej moţnej krátkodobej a priemernej ročnej koncentrácie. Maximálne moţná krátkodobá
koncentrácia znečisťujúcich látok sa počíta pre najnepriaznivejšie meteorologické rozptylové podmienky, pri ktorých
je dopad daného zdroja na znečistenia ovzdušia najvyšší – mestský rozptylový reţim, 3. mierne labilná kategória
stability, najniţšia rýchlosť vetra 1,0 m.s-1. Príspevok objektu k najvyšším krátkodobým hodnotám koncentrácie CO,
NO2, VOC, SO2 a PM10 okolo objektu pri najnepriaznivejších meteorologických podmienkach, pri ktorých je
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------koncentrácia najvyššia (3. mierne labilná kategória stability, kritická rýchlosť vetra 1,0 m.s-1 ) je uvedená na obr. 1, 2,
3, 4 a 5(Odborný posudok, Hesek, 2014, príloha) . Príspevok objektu k priemerným ročným hodnotám koncentrácie
CO a VOC okolo objektu je uvedená na obr. 6 a 7 (Odborný posudok, Hesek, 2014, príloha).
Na obr. 8, 9 a 10 (Odborný posudok, Hesek, 2014, príloha) je uvedená distribúcia najvyšších krátkodobých
hodnôt koncentrácie CO, NO2 a VOC v súčasnej dobe, na obr. 11, 12 a 13 (Odborný posudok, Hesek, 2014, príloha)
je uvedená distribúcia priemernej ročnej koncentrácie CO, NO2 a VOC v súčasnej dobe.
Na obrázkoch je vyznačená budova objektu a okolité ulice. Kríţikom sú vyznačené polohy komínov kotolne,
dieselagregátu a VZT výduchov. Najvyšší príspevok objektu k priemerným a maximálnym hodnotám koncentrácie
CO, NO2, VOC, SO2 a PM10 (pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach) na výpočtovej
ploche sú uvedené v tab. 17.
Pre porovnanie sú v tabuľke uvedené tieţ dlhodobé a krátkodobé limitné hodnoty LHr a LH1h podľa
vyhlášky č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia. Počítajú sa hodinové priemery krátkodobej koncentrácie CO, NO2,
VOC, SO2 a PM10. Keď chceme hodinové priemery koncentrácie CO a PM10 prepočítať na 8- a 24-hodinové
priemery, musíme ich vynásobiť koeficientom 0,66 a 0,53. Na prepočítanie koncentrácie TZL na PM10 ju musíme
ešte vynásobiť koeficientom 0,8. V tab. 17 a na obr. 1, 5 a 8 (Odborný posudok, Hesek, 2014, príloha) sú uvedené
hodnoty krátkodobej koncentrácie CO a PM10 prepočítané na 8- a 24-hodinové priemery.
Koncentrácia znečisťujúcich látok nesmie prekročiť limitnú hodnotu. Pri výške VZT výduchu 1,5 m nad
úrovňou 5 NP. najvyššia koncentrácia znečisťujúcich látok na hornej hrane fasády výškovej budovy sa bude
vyskytovať pri rýchlosti vetra 1,0 m.s-1:
CO – 4 318,0 µg.m-3,
NO2 – 25,3µ g.m-3.
Vplyv VZT výduchu s výškou 16,5 m na fasádu budovy YMCA s hornou hranou fasády 16,67 m a vzdialenej
13,0 m bude pri vysokej rýchlosti vetra 13,0 m.s-1 minimálny:
CO – 377,2 µg.m-3,
NO2 – 1,4µg.m-3.
Koncentrácia oboch znečisťujúcich látok na fasáde výškovej budovy i na fasáde budovy YMCA je niţšia ako
sú príslušné limitné hodnoty, preto poloha VZT výduchu je vyhovujúca.
Tab. 17: Súčasná krátkodobá a priemerná ročná koncentrácia CO, NO2 a VOC a najvyšší príspevok objektu
k maximálnej krátkodobej a priemernej ročnej koncentrácii CO, NO2, VOC, SO2 a PM10 na fasáde vlastnej budovy
objektu
Najvyššia koncentrácia [g.m-3]
Znečisťujúca
LHr
LH1h
priemerná ročná
krátkodobá
látka
[g.m-3] [g.m-3]
súčasná
objekt
súčasná
objekt
CO
30,0
1,2
500,0
20,0
*
10 000**
NO2
1,5
0,02
40,0
0,6
40
200
VOC
10,0
1,0
400,0
12,0
*
*
SO2
0,0
0,01
350
PM10
0,0
0,01
40
50***
* nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer, *** denný priemer
Predmet posudzovania ”Polyfunkčný objekt PREMIÉRE“, s p ĺ ň a poţiadavky a podmienky, ktoré sú
ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Na základe predchádzajúceho hodnotenia sa
odporúča vydať súhlas na povolenie stavby ”“ podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z.z. ”Polyfunkčný objekt
PREMIÉRE“ bez uvedenia dodatočných podmienok.
Počas výstavby navrhovanej činnosti bude vplyvom výstavby navrhovanej činnosti zvýšený prejazd
stavebných strojov a mechanizmov, čo spôsobí zvýšenú koncentráciu exhalátov a prašnosti v dotknutom území
(vplyv dočasný). Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia bude vlastný priestor staveniska, ktorý bude spôsobovať
predovšetkým sekundárnu prašnosť, a to len počas terénnych úprav, ktoré budú spôsobené úpravou areálu,
zakladaním jednotlivých stavebných objektov a ukladaním jednotlivých prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry, z
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dočasných skládok sypkých materiálov, zvýšeným pohybom nákladných vozidiel a splodinami z motorov áut a
mechanizmov. Vhodnou organizáciou práce a údrţbou je moţno čiastočne obmedziť negatívny dopad týchto vplyvov.
IV.3.5. Vplyvy na vodné pomery
Dotknuté územie je svahovité. Maximálna hladina podzemnej vody doteraz zistená na kóte 147,78 m
n.m. a minimálna na kóte 144,12 m n.m. na objekte ZS 9014, ktorý je najbližšie k stavbe polyfunkčného domu
na Šancovej ul.. Narazená a ustálená hladina podzemnej vody sa vyskytuje na pozemku vo vrte s nadm.
Výškou 147,78 m n.m. v hĺbke 7,5 m pod terénom. Dno stavebnej jamy bude v hĺbke 11,3 m pod terénom.
Počas výstavby bude potrebné čerpať vodu zo stavebnej jamy. Odčerpaná voda bude odvádzaná do
kanalizácie.
Zastavaním pozemkov o ploche 2496,1 m2 dôjde k zvýšeniu povrchového odtoku z tejto plochy.
Odvádzanie odpadových vôd z objektu sa navrhuje jednotnou kanalizáciou. Z objektu budú vyvedené
viaceré samostatné kanalizačné prípojky. Kanalizačné prípojky budú napojené do jestvujúceho kanalizačného
systému na Šancovej ulici bez sútokových šácht. Predpokladané mnoţstvo odpadových vôd splaškových za rok je 38
139 m3.rok-1. Odpadové vody budú odvedené do mestskej ČOV a po prečistení budú vypúšťané do recipientu.
Daţďová kanalizácia je riešená ako gravitačná. Daţďové vody zo striech budú odvedené cez daţďovú
kanalizáciu.
Mnoţstvo daţďových vôd zo strechy podľa STN 736701: Q d1 = y x A x q
Kde
y = súčiniteľ odtoku : 0,9
A = plocha strechy v ha = 0,2751
q = výdatnosť smerného daţďa : 142 (192) l/s/ha
Qd1 = 0,9 x 0,2751 x 142 = 35,2 l/s
Celkový odtok zráţkových vôd sa predpokladá 35,2 l/s .
Zásobovanie územia pitnou vodou bude riešené z verejného vodovodu Predpokladaná potreba vody je
38139 m3.rok-1.
Potreba poţiarnej vody sa uvaţuje 18 l/sec.
Navrhovaná činnosť sa nenachádza v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, resp. pásme
hygienickej ochrany vôd. Priamo na lokalite výstavby navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne vodné
plochy, pramene, resp. pramenné oblasti. V dotknutom území sa nevyskytujú využívané pramene
geotermálnych alebo liečivých vôd.
Počas výstavby aj počas prevádzky moţný negatívny vplyv predstavuje kontaminácia podzemných vôd. Pri
vykonávaní stavebných prác pri dodrţaní technologických a bezpečnostných predpisov sa nepredpokladá
ovplyvnenie kvality podzemnej vody. Riziko predstavujú havárie, kedy môţe dôjsť ku kontaminácii podzemnej vody.
Na zamedzenie vzniku havárií počas výstavby aj počas prevádzky budú vykonané opatrenia. Z hľadiska záujmov
ochrany vôd musia byť všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza s nebezpečnými
Iátkami, zabezpečené tak, aby nedošlo k ich neţiaducemu úniku do podzemných a povrchových vôd alebo aby
neohrozili kvalitu podzemných a povrchových vôd, pričom pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami je potrebné
dodrţať ustanovenia vyhlášky MŢP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s
nebezpečnými látkami, o náleţitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Prevádzka objektu nepredstavuje nebezpečnú prevádzku. Objekt bude zásobovaný z verejného
vodovodu a odpadové vody dažďové aj splaškové budú odvedené do verejnej kanalizácie a následne do
mestskej COV.
Predpokladá sa, že realizácia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nebude mať významný
vplyv na vodné toky a neovplyvní významne odtokové pomery v území. Výstavbou a prevádzkou navrhovanej
činnosti nedôjde k významnej zmene reţimu prúdenia podzemnej vody ani ku zmenám jej kvality. Navrhovaná
činnosť svojim rozsahom zásahu do terénu ovplyvní lokálne reţim vsaku zráţok do pôdy. Navrhovaná činnosť
nebude ovplyvňovať pramene, pramenné oblasti, ochranné pásma, termálne a minerálne pramene a
vodohospodársky chránené územia a počas výstavby a prevádzky nebude mať významný negatívny vplyv na
kvalitatívne a kvantitatívne parametre ţiadneho vodného zdroja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zhotoviteľ:
CREATIVE, s. r. o.
Bernolákova 72, P.O Box 31
902 01 Pezinok

december 2014
Zámer navrhovanej zmeny činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Objednávateľ:
FINEP PREMIÉRE s.r.o., Jégého 12, 82108 Bratislava

67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.3.6. Iné vplyvy
Pri realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť
zdrojom intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia.
Navrhovaná činnosť nebude významným zdrojom tepla (kotolňa bude slúžiť na vykurovanie objektu
a ohrev teplej vody, prevádzka nebude produkovať žiadne zvyškové teplo) a nebude zdrojom zápachu.

IV.4. Hodnotenie zdravotných rizík
Navrhovaná činnosť nepredstavuje výrobnú prevádzku, ktorá by produkovala významné znečistenie
ţivotného prostredia.
Vplyvy na zdravie obyvateľov môţeme rozdeliť na vplyvy na:
- pracovníkov stavby,
- obyvateľov.
Vplyvy na pracovníkov stavby
Vplyvy na zdravie pracovníkov stavby môţu byť hodnotené iba počas výstavby. Pri realizácii a prevádzke
navrhovanej činnosti musí investor aj realizátor stavieb dodrţiavať príslušné stavebné a technologické predpisy
a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri dodrţiavaní príslušných predpisov a
noriem
nepredpokladáme významný vplyv na zdravie pracovníkov stavby.
Vplyvy na obyvateľov
Najvýznamnejší vplyv na zdravie obyvateľov môţe predstavovať vplyv hluku a znečistenie ovzdušia.
Zdravotné riziká navrhovanej činnosti sme preto hodnotili podľa výsledkov hlukovej štúdie a odborného posudku vo
veciach ochrany ovzdušia a svetelnotechnickej štúdie.
Podľa hlukovej štúdie pre navrhovanú činnosť v súčasnosti sú prekračované prípustné hodnoty hluku
v dotknutom území pre deň, večer a noc podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v
ţivotnom prostredí.
Po uvedení do prevádzky nebudú prípustné limitné hodnoty len od navrhovanej činnosti pre denný
večerný a nočný čas na fasáde objektu prekračované.
Vypočítaná hluková záťaž vonkajšieho jestvujúceho obytného prostredia od navrhovanej činnosti
bude v porovnaní s jestvujúcim hlukom zanedbateľná.
Po uvedení do prevádzky budú prípustné limitné hodnoty pre denný večerný a nočný čas na fasáde
objektu od jestvujúceho hluku prekračované, tak ako je tomu aj v súčasnosti, preto je potrebné vykonať na
objekte opatrenia podľa STN 730532.
Stavebník je povinný zabezpečiť aby boli počas výstavby dodrţané najvyššie prípustné limity hluku
v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Za týchto podmienok na
nepredpokladá významný vplyv na zdravie obyvateľov.
Podľa odborného posudku vo veciach ochrany ovzdušia bude obsah CO, NO2, SO2a PM10 hlboko
podlimitnými krátkodobými a dlhodobými hodnotami.
Z hľadiska svetelnotechnických pomerov navrhovaný objekt vyhovuje poţiadavkám STN 73 4301 na
preslnenie okolitých bytov a tieţ vyhovuje poţiadavkám STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitých miestností.
Z hľadiska dopravného zaťaţenia je vplyv navrhovaného objektu na hlavnom ťahu Šancovej ul. a dotknutých
svetelných kriţovatiek zanedbateľný.
Riziko počas výstavby aj prevádzky ktoré môţe súvisieť s prevádzkou dopravy je nebezpečenstvo úrazu pri
dopravnej nehode.
Navrhovaná činnosť sa bude realizovať vo vymedzenom priestore, ktorý bude oplotený a do ktorého budú
mať prístup lem pracovníci stavby. Preto z tohto titulu nepredpokladáme vznik reálnych zdravotných rizík ani iných
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zdravotných dôsledkov na obyvateľov. Nie je predpoklad poškodenia zdravia ľudí v dôsledku prevádzky navrhovanej
zmeny činnosti.

IV.5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
Navrhovaná činnosť je situovaná do územia, kde platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo veľkoplošné a maloplošné chránené
územia a chránené vtáčie územia a územia európskeho významu. Hodnotené územie nezasahuje do ţiadnej z lokalít
zaradených do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Na dotknutých parcelách, ani v blízkom okolí nie
je evidovaný výskyt chránených druhov živočíchov a rastlín a biotopov európskeho alebo národného
významu, ani výskyt chránených stromov. V dotknutom území bola pôvodná vegetácia zmenená antropogénnou
činnosťou. V súčasnosti je dotknuté územie zastavané.
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde vo významnému ovplyvneniu biodiverzity a ekologickej
stability územia.
Vplyv navrhovanej činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti na genofond, biodiverzitu a biotu sa
nepredpokladá
V územnom pláne hl. mesta Bratislava je dotknuté územie určené na výstavbu. Navrhovaná činnosť
nezasahuje do prvkov územného systému ekologickej stability a neovplyvní ich.
Navrhovaná činnosť nebude mať významný negatívny vplyv, buď samostatne, alebo v kombinácii s
inou činnosťou, na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie
európskeho významu a na ich priaznivý stav z hľadiska ich ochrany.

IV.6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového
priebehu pôsobenia
18.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti c a časového pôsobenia obsahuje tab.

Vplyv významný

Vplyv málo
významný

Vplyv nevýznamný

Kumulatívny vplyv

Dočasný vplyv

Trvalý vplyv

Dlhodobý vplyv

Krátkodobý vplyv

Nepriamy vplyv

Priamy vplyv

Negatívny vplyv

Pozitívny vplyv

Vplyvy na životné
prostredie

Bez vplyvu

Tab. 18 Predpokladané vplyvy na životné prostredie

Vplyvy počas výstavby
■
■
■
■

Biota
■
■
■
Hluk
■
■
■
■
Ovzdušie
■
■
■
■
Pôda
■
Voda
■
Horninové prostredie
■
■
■
■
ÚSES
■
Scenéria krajiny
■
■
■
■
Chránené územia
■
Kultúrne pamiatky
■
Doprava
■
■
■
■
■
Infraštruktúra
■
■
■
■
Poľnohospodárstvo
■
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Lesné hospodárstvo
Obyvateľstvo
Pracovné príležitosti
Biota
Hluk
Ovzdušie
Pôda
Voda
Horninové prostredie
ÚSES
Chránené územia
Scenéria krajiny
Kultúrne pamiatky
Doprava
Infraštruktúra
Poľnohospodárstvo
Lesné hospodárstvo
Obyvateľstvo
Rozvoj obce

Vplyv významný

Vplyv málo
významný

Vplyv nevýznamný

Kumulatívny vplyv

Dočasný vplyv

Trvalý vplyv

Dlhodobý vplyv

Krátkodobý vplyv

Nepriamy vplyv

Priamy vplyv

Negatívny vplyv

Pozitívny vplyv

Vplyvy na životné
prostredie

Bez vplyvu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■
■
■
■
■
■

■
■
Vplyvy počas prevádzky
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■
■
■

■

■

■

■
■

■
■

■

■
■

■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■

■
■
■
■

■
■

■

■
■

IV.7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú významné cezhraničné vplyvy.

IV.8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť s prihliadnutím na súčasný
stav životného prostredia v dotknutom území
S prihliadnutím na súčasný stav ţivotného prostredia sa nepredpokladajú také súvislosti, ktoré by mohli
významne negatívne ovplyvniť súčasný stav ţivotného prostredia.

IV.9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Riziká navrhovanej činnosti súvisia najmä s etapu realizácie - výstavby. Výstavba navrhovanej činnosti sa
bude riadiť stavebnými a technologickými predpismi a normami. Riziká počas výstavby navrhovanej činnosti
vyplývajú z charakteru práce (napr. práce s plynovými a elektrickými zariadeniami, stavebnými a dopravnými
mechanizmami). Tieto riziká môţu vzniknúť v dôsledku:
- zlyhania technických opatrení - havárie stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov, havárie pri
prevádzke kanalizácie a ORL, skraty elektrického vedenia, úniky plynu, poţiare, únava materiálu....,
- zlyhanie ľudského faktora nedodrţanie pracovnej alebo technologickej disciplíny pri výstavbe navrhovanej
činnosti,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prírodné sily (prívalové daţde, povodne, úder blesku, zemetrasenie, ...).
Riziká je moţné eliminovať dôsledným dodrţiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Dôleţité sú podmienky poţiarnej ochrany a prístup k objektom v prípade pouţitia poţiarnej techniky po
spevnených prístupových plochách. Potenciálne riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti je moţné
charakterizovať ako úniky škodlivých látok do prostredia, havárie, výbuchu plynu, úder bleskom, poţiar
a nebezpečenstvo dopravných kolízií.
-

IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie
Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti môţeme rozdeliť na opatrenia počas
výstavby a opatrenia počas prevádzky a opatrenia pre ďalší stupeň prípravy projektu.
V ďalšom stupni prípravy projektu je potrebné:
- Stavebné konštrukcie navrhovaných objektov musia byť v rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej
dokumentácie navrhnuté tak, aby spĺňali poţadované hodnoty zvukovej izolácie medzi miestnosťami v
budovách podľa normy STN 73 0532:2013.
- V rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné po spresnení typov a mnoţstva,
ako aj presného umiestnenia zdrojov hluku ako napr. výťahy, technické miestnosti, kotolne, chladenie, VZT
a pod. posúdiť ich moţný vplyv na vonkajšie prostredie ako aj vnútorné prostredie stavby. Pri návrhu je
potrebné dbať na pruţné uloţenie všetkých zariadení produkujúcich hluk a vibrácie, ako i rozvodov, ktoré je
potrebné pruţne uloţiť, resp. zavesiť tak, aby sa nestali zdrojom štrukturálneho hluku šíriaceho sa do
stavebných konštrukcií. Uvedené sa týka všetkých zdrojov hluku v budove i na streche alebo na fasáde
objektu.
- Aktualizovať svetelnotechnický posudok po geodetickom zameraní okien.
- Navrhnúť opatrenia proti prenikaniu radónu z podloţia.
- Vypracovať projekt sadových úprav.
- Podrobne riešiť spôsob zakladania a zabezpečenia podzemnej časti stavby pred zosuvom.
- Navrhnúť zmeny dopravného značenia podľa odporúčaní uvedených v Dopravnej štúdii
- Vypracovať projekt organizácie dopravy a projekt organizácie výstavby.
Opatrenia počas výstavby
Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné dôsledné dodrţiavanie platných technologických,
bezpečnostných a protipoţiarnych predpisov a platných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem.
Výstavba navrhovanej činnosti sa musí realizovať na základe projektových dokumentácií podľa zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) v platnom znení. Dokumentácie stavieb,
vrátane technologických dokumentácií, na základe ktorých sa bude navrhovaná činnosť realizovať, budú obsahovať
všetky poţiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa zmiernili moţné nepriaznivé vplyvy.
Pred začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inţinierskych
sietí, aby nedošlo ku ich poškodeniu. Pri stavebných a montáţnych prácach je potrebné dodrţiavať zásady ochrany
zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Všetky práce na stavbe sa musia riadiť
všeobecne platnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NV č. 115/2006 Z.z. o minimálnych
zdravotných a bezpečnostných poţiadavkách na ochranu zamestnancov pre rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ povinní rešpektovať a dodrţiavať i podmienky obsiahnuté v
nasledovných NV SR: č. 387/2006 Z. z. o poţiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri
práci, č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách pri pouţívaní pracovných
prostriedkov, č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko a č.
391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na pracovisko. Realizátor stavby musí, s
odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe navrhovanej činnosti , nakladať podľa platných všeobecne záväzných právnych
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------predpisov a noriem o odpadoch. Podľa § 19 ods. 1, písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyuţitý ponúkne
na zhodnotenie inému. Pri nakladaní s odpadom musí realizátor stavby rešpektovať príslušné všeobecne záväzné
nariadenia hl. mesta Bratislavy, resp. Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Pri výkopových prácach bude investor
a zhotoviteľ stavby rešpektovať podmienky zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Investor si od
pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch projektovej prípravy vyţiada stanovisko k pripravovanej stavebnej
činnosti súvisiacej so zemnými prácami z dôvodu, ţe pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou by
mohlo dôjsť k narušeniu archeologických nálezov a nálezísk a v takom prípade bude potrebné vykonať archeologický
výskum vyplývajúci z uvedeného zákona. Pri výrube drevín musí investor postupovať podľa zák. č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny.
Technické opatrenia:
-

-

-

-

Zabezpečiť dobrý technický stav stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov pri realizácii navrhovanej
činnosti, aby nedošlo k neţelaným únikom ropných látok do prírodného prostredia vykonávať priebeţné
technické prehliadky a údrţbu stavebných mechanizmov.
Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave.
Prepravovaný materiál zabezpečiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie, zníţenie rýchlosti),
Pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov a strojov,
Znečistenie komunikácií okamţite odstraňovať.
Zabezpečiť odvod daţďových vôd zo staveniska.
Stavebné práce realizovať podľa poţiadaviek výrobcov zariadení, definovaných v technických podkladoch a
samotnú montáţ realizovať podľa návodov od výrobcov zariadení.
Pred uvedením navrhovanej činnosti do prevádzky musia byť realizované všetky predpísané skúšky a merania a
predloţené doklady o atestoch pouţitých výrobkov a o overení poţadovaných vlastností výrobkov, odpadové
plyny zo zdroja znečisťujúcich látok je potrebné odvádzať tak, aby bol umoţnený ich nerušený transport voľným
prúdením, s cieľom zabezpečiť taký rozptyl emitovaných znečisťujúcich látok, aby nebola prekročená ich limitná
hodnota v ovzduší. Základná minimálna výška komína sa určuje na základe hmotnostného toku a koeficientu S.
V prípade, ak je jedným komínom vypúšťaných viac druhov znečisťujúcich látok, určí sa minimálna výška komína
podľa najväčšej z výšok, počítaných pre jednotlivé znečisťujúce látky. Základná minimálna výška aj
najvýkonnejšieho komína pre všetky znečisťujúce látky z objektu je 4,0 m. Podľa prílohy č. 9 vyhlášky MŢP SR č.
410/2012 Z.z. v znení Vyhlášky MŢP SR č. 270/2014 Z.z. musí byť prevýšenie komína nad atikou strechy pri
zariadeniach na spaľovanie plynných palív s tepelným príkonom väčším ako 300 kW a menším ako 1,2 MW 1,5
m. Podľa metodiky pre výpočet minimálnej výšky komína pre zdroje situované v zástavbe sa hodnotí
koncentrácia znečisťujúcich látok na hornej hrane fasády okolitej obytnej zástavby. V danom prípade sa VZT
výduch na 5. NP z garáţe blokov A, B nachádza vo vzdialenosti 9,0 m od výškovej budovy bloku B.
Koncentrácia znečisťujúcich látok nesmie prekročiť limitnú hodnotu. Pri výške VZT výduchu 1,5 m nad úrovňou 5
NP. najvyššia koncentrácia znečisťujúcich látok na hornej hrane fasády výškovej budovy sa bude vyskytovať pri
rýchlosti vetra 1,0 m.s-1:
Zabezpečiť materiálové zhodnotenie stavebných odpadov.
Viesť evidenciu a uchovávať evidenciu o druhoch a mnoţstve odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.
Odpady zhromaţďovať a triediť podľa druhov v mieste ich vzniku a zneškodniť ich v súlade s ustanoveniami
zákona č . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odpady zneškodňovať, resp. zhodnocovať prostredníctvom oprávnenej organizácie v súlade s ustanoveniami
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, pričom sa zakazuje riediť a zmiešavať
jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na
účely zníţenia koncentrácie prítomných škodlivín, pričom pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný
odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený podľa príslušného všeobecne záväzného právneho
predpisu.
S komunálnym odpadom nakladať v súlade s VZN obce, resp. mestskej časti, na úseku nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a v maximálnej moţnej miere zabezpečí triedenie
komunálneho odpadu a zber separovaného odpadu.
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Stavbu realizovať vhodnými stavebnými mechanizmami a technologickými postupmi, vyuţívaním strojovej
techniky s niţšou hlučnosťou, pouţívaním protihlukových krytov a pouţitím materiálov so zvukovo izolačnými
vlastnosťami.
Na základe platnej legislatívy počas výstavby dodrţať najvyššie prípustné limity hluku v pracovných dňoch od
07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod.
Pri prácach nepouţívať zariadenia, ktoré produkujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného pouţitia ich
opatriť kapotáţou, prípadne pouţiť dočasné protihlukové steny.
V rámci spracovania projektu POV trasy dovozu a odvodu stavebného materiálu navrhovať mimo komunikácií
vedúcich tesne pri obytných objektoch.
Prestupy rozvodov cez stavebné konštrukcie je potrebné tesniť pruţne, neprípustné je pouţívať na vzduchu
tvrdnúce polyuretánové peny. Ako zvukovú izoláciu do podláh ako i dištančné pásiky po obvode miestnosti
odoporúčame pouţívať materiál s nízkou dynamickou tuhosťou.
Z hľadiska organizácie dopravy odporúča sa vykonať zmenu organizácie dopravy na Beskydskej ul. a to
zrušením jednosmernej komunikácie od vstupu/výstupu investície HG PREMIÉRE po NK Beskydská –
Čajakova, od Karpatskej po vstup do HG PREMIÉRE.
Na zostávajúcej časti Beskydskej v smere k Šancovej ponechať jednosmernú komunikáciu – výjazd od
investície smerom ku kriţovatke SAV.
Zmeniť organizáciu dopravy na neriadenej kriţovatke Čajakova – Beskydská - obojsmerná komunikácia na
úseku od NK Čajakova – Beskydská po vstup a výstup z hromadnej garáţe PREMIÉRE.
Zvýšená hodnota mernej elektrickej vodivosti môţe pôsobiť agresívne na oceľové konštrukcie, preto je potrebné
konštrukcie, ktoré prídu do styku s vodou chrániť ochranou, ktorá zodpovedá prostrediu s veľmi vysokou
agresivitou.
Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky z pohľadu audítora bezpečnosti pozemných komunikácií sa odporúča
vykonať zmeny:
- osadenie zvislej dopravnej značky obytná zóna IP24 s vyznačením povoleného parkovania IP14
a najvyššou povolenou rýchlosťou 30km/hod. – B31 na vstupoch do zóny na Smrečianskej ul.
a Beskydskej ul. a Ľadovej ul.
- osadenie zvislej dopravnej značky ukončenie obytnej zóny na výstupoch zo zóny na Smrečianskej
ul. a Beskydskej ul.
- na Smrečianskej ul. na vstupe od Pionierskej ul. zrušiť 2 parkovacie miesta v oblúku z dôvodu
plynuého pohybu vozidiel hlavne zásobovania a obsluţnej nákladnej dopravy a s vyznačením zákazu
parkovania (V13 šikmé vodorovné čiary).
Vykonať opatrenia podľa zák. č. NRSR č. 470/2000 Z.z. proti prenikaniu radónu z podloţia stavby.

IV.11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť
nerealizovala
Pri nulovom variante by ostalo dotknuté územie bez zmeny vyuţívania. Ak by sa navrhovaná činnosť
nerealizovala, projekt by navrhovateľ sa zrejme realizoval podľa v súčasnosti platného stavebného povolenia bez
prestavby (domy A,B), prístavby (dom C), dostavby (prízemie E) a novostavby (dom E) uličného domoradia podľa
uličnej čiary. Pôvodné riešenie projektu výstavby polyfunkčného domu , nakoľko je uţ 13 rokov staré nevyhovuje
súčasným technickým, technologickým a trhovým poţiadavkám. Preto navrhovateľ navrhuje túto zmenu činnosti.

IV.12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi
Podľa platného Územného plánu hlavného mesta Bratislavy je dotknuté územie stabilizované. Platí tu
Zmena ÚPN č. RV/SM/14 – Zmena regulácie funkčných plôch občianskej vybavenosti celomestského a
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území s regulačnými kód mi J a H na stabilizované územie, na podklade ÚPN z CMO severovýchod. Podľa
Územného plánu spĺňa navrhovaná zmena činnosti podmienky pre stabilizované územie. Navrhovaná zmena
rešpektuje typický charakter bloku.

IV.13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov
problémov
Navrhovateľ poţiadal príslušný orgán, Okresný úrad v Bratislave, o upustenie od poţiadavky variantného
riešenia zámeru podľa § 22 ods. 7 zákona. Na základe upustenia od variantného riešenia zámeru (list OUZP
v Bratislave) predkladá zámer spracovaný v jednom realizačnom variante, ktorý je porovnaný s nulovým variantom,
tzn. variantom, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
Na základe hodnotenia moţno konštatovať, ţe navrhovaná zmena činnosti pri dodrţaní navrhovaných
opatrení a príslušných legislatívnych predpisov nebude mať závaţný negatívny vplyv na zloţky ţivotného prostredia
a zdravie obyvateľstva a preto ju moţno odporučiť na realizáciu. Podľa zákona príslušný orgán ochrany ţivotného
prostredia po ukončení pripomienkovania zámeru vydá rozhodnutie, či sa bude alebo nebude navrhovaná činnosť
posudzovať.

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti
optimálneho variantu

a návrh

V.1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu
Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie počas jej výstavby a prevádzky bolo
pouţité komplexné viackriteriálne hodnotenie. Súbor kritérií hodnotenia bol vyberaný tak, aby sa charakterizovalo
spektrum vplyvov a ich významnosť. Kritériá očakávaných vplyvov boli vytvorené z hľadiska kvalitatívneho (bez
vplyvu, pozitívny vplyv, negatívny vplyv) časového priebehu pôsobenia (krátkodobý, dlhodobý, trvalý, dočasný),
formy pôsobenia (priame, nepriame, kumulatívne), zároveň boli vplyvy diferencované na vplyvy počas výstavby
a vplyvy počas prevádzky.

V.2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre
posudzované varianty
Pri hodnotení vplyvov bol porovnaný nulový variant riešenia a navrhovaný variant riešenia. Navrhovaný
variant riešenia má pozitívne socioekonomické vplyvy, na riešenie bývania. Sprievodné negatívne vplyvy súvisia
s výstavbou a prevádzkou navrhovaného variantu riešenia navrhovanej činnosti, hlavne hluk a emisie, pričom vplyvy
na ţivotné prostredie a zdravie obyvateľstva sú primerané k rozsahu navrhovanej činnosti a nepredstavujú významné
riziko ohrozenia ţivotného prostredia a jeho zloţiek včítane zdravia obyvateľstva. Na základe uvedeného, ako aj
celého posúdenia navrhovanej činnosti v rámci zámeru navrhovanej činnosti, je moţné konštatovať, ţe navrhovaný
variant riešenia navrhovanej činnosti je z hľadiska ţivotného prostredia a zdravia obyvateľstva vhodný.
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V.3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu
Podľa platného Územného plánu hlavného mesta Bratislavy je dotknuté územie stabilizované. Platí tu
Zmena ÚPN č. RV/SM/14 – Zmena regulácie funkčných plôch občianskej vybavenosti celomestského a
nadmestského významu -kód 201 a zmiešaných území bývania a občianskej vybavenosti - kód 501 z rozvojových
území s regulačnými kód mi J a H na stabilizované územie, na podklade ÚPN z CMO severovýchod. Podľa
Územného plánu spĺňa navrhovaná zmena činnosti podmienky pre stabilizované územie. Navrhovaná zmena
rešpektuje typický charakter bloku.
Navrhovaný variant riešenia navrhovanej činnosti je z hľadiska ţivotného prostredia a zdravia obyvateľstva
prijateľný, čo potvrdilo posúdenie navrhovanej činnosti z hľadiska moţných vplyvov na jednotlivé zloţky ţivotného
prostredia a zdravia obyvateľov ako aj odborné štúdie (odborný posudok vo veciach ochrany ovzdušia a hluková
štúdia, svetelno-technické posúdenie a dopravné posúdenie).

VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia
V rámci zámeru navrhovanej činnosti a jeho príloh sú nasledovné mapové a iné obrazové dokumentácie:
Polyfunkčný objekt PREMIÉRE , architektonická štúdia, AHK architekti, Praha, 2014, Helika, s.r.o., 2014, výber :
- Situácia širších vzťahov na ortofotomape
- Koordinačná situácia
- Situácia zelene
- Pohľad od juhu
- Pohľad od severu
- Pozdĺţny rez - C
- Vizualizácie
- Fotodokumentácia
- Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Hluková štúdia, AKUSTA s.r.o., 2014
- Svetelno-technické posúdenie, Polyfunkčný dom trojuholník ulíc Šancová, Beskydská, Čajakova, 3S projekt,
s.r.o., 2014
- Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Odborný posudok, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., Bratislava, 2014
- Dopravno-kapacitné posúdenie kriţovatiek Polyfunkčný objekt PREMIÉRE v MĆ Staré Mesto v Bratislave,
DOTIS Consult, s.r.o.,2014
- Porovnanie zmien PREMIERE

VII. Doplňujúce informácie k zámeru
VII.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a
zoznam hlavných použitých materiálov
Polyfunkčný objekt PREMIÉRE , architektonická štúdia, AHK architekti, Praha, 2014, Helika s.r.o., 2014
- Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Hluková štúdia, AKUSTA s.r.o., 2014
- Svetelno-technické posúdenie, Polyfunkčný dom trojuholník ulíc Šancová, Beskydská, Čajakova, 3S projekt,
s.r.o., 2014
- Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Odborný posudok, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., Bratislava, 2014
- Dopravno-kapacitné posúdenie kriţovatiek Polyfunkčný objekt PREMIÉRE v MĆ Staré Mesto v Bratislave,
DOTIS Consult, s.r.o.,2014
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Meranie objemovej aktivity 222Rn v pôdnom vzduchu a hodnotenie radónového rizika plochy zástavby na úlohe
Polyfunkčný objekt Šancová ulica Bratislava, Inter P ekologický servis, RNDr. Igor Pinter, 2003
Hydrologická ročenka, 2010, SHMU
Sieť zberných dvorov pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, 04/2009,
Správa o kvalite ovzdušia v Bratislavskom kraji, KÚ ŢP, 2011,
Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2014
ÚPN VÚC Bratislavského kraja, AUREX
Územný plán hl. mesta Bratislavy, 2007
Záverečná správa z geologických prác Polyfunkčný objekt Šancová ul., Doplnkový prieskum, EQUIS, spol.
s r.o., 2003
Záverečná správa z geologických prác Polyfunkčný objekt Sancová ul., Podrobný prieskum, Ing. Richard Míka,
2001
internet (http://www.air.sk, http://www.enviroportal.sk, http://www.forestportal.sk, http://www.geoportal.sk,
http://www.geology.sk,
http://jaspi.justice.gov.sk,
www.katasterportal.sk,
http://www.kuzp,
http://www.hlukovemapy.sk,
http://www.podnemapy.sk,
http://www.staremesto.sk,
http://www.sazp.sk,
www.shmu.sk, http://www.sopsr.sk, http://www.statistics.sk, http://www.ssc.sk).

VII.2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred
vypracovaním zámeru
Ku dňu spracovania zámeru navrhovanej činnosti neboli poskytnuté ţiadne stanoviská a vyjadrenia

VII.3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej
činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie
V doterajšej príprave projektu navrhovanej činnosti boli vypracované dokumentácie a získané povolenia:
20/04/2001 - Rozhodnutie o umiestnení stavby pre investora Istroreal
23/12/2002 - Rozhodnutie o umiestnení stavby II. Etapa pre investora Istroreal, právoplatné 10/02/2003
01/12/2004 - Dodatočné povolenie zmeny nedokončenej stavby
23/11/2005 - Zmena Rozhodnutia o umiestnení stavby II. Etapa pre investora Istroreal, právoplatné
24/03/2006
- 25/05/2006 - Stavebné povolenie pre investora Istroreal, právoplatné 05/09/2006
- 00/06/2008 - Štúdia Cakov – Makara na dostavbu (kancelárie, komercia, zrušenie materskej školy)
- 03/10/2008 - Povolenie zmeny stavby pred dokončením pre investora Finep Premiére právoplatné
08/102008 (suterén bloku C, počet kotolní, únikové schodisko v B, zmena bytov, zmena fasád)
- 31/03/2009 - realizačný projekt TOP PROJEKT s.r.o Bratislava – objekty A.B (rozostavané), C-(výkop,
základ)
- 24/10/2008 - Dokumentácia DUR – zjazdová rampa juţne od pozemku materskej školy
- 10/01/2012 - Štúdia AHK na sídlo ČSOB
- 27/05/2014 - Zameranie GEOSYS s.r.o
V roku 2014 bola vypracovaná architektonická štúdia AHK architekti, Praha, ktorá bola podkladom pre toto
posúdenie vplyvy na ţivotné prostredie.
Ako ďalšie podklady pre posúdenie vplyvov na ţivotné prostredie boli vypracované:
- hluková štúdia,
- svetelnotechnický posudok,
- dopravná štúdia
- posudok vo veciach ochrany ovzdušia.
Ďalej bol vypracovaný radónový prieskum a podrobný a doplňujúci geologický prieskum. Spracovateľka
zámeru vykonala ohliadku dotknutého územia a pri vypracovaní zámeru vyuţila konzultácie projektanta aj
navrhovateľa, ako aj spracovateľov odborných posudkov.
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VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru
Pezinok, december 2014

IX. Potvrdenie správnosti údajov
IX.1. Spracovatelia zámeru
Spracovateľ zámeru:
Creative, spol. s r.o.
Bernolákova 72, P.O.BOX. 31
902 01 Pezinok
tel. fax. 00421 33 643 1022
tel. 00421 33 641 3292
mobil: 0903 259 534
email: creativepk@nextra.sk
Zodpovední spracovatelia:
RNDr. Elena Peťková (zámer)

IX.2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a
podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa
Zodpovedný riešiteľ:
Potvrdzujem správnosť údajov:
.........................................................
RNDr. Elena Peťková,
konateľka
V Pezinku .........................................
Oprávnený zástupca navrhovateľa:
Potvrdzujem správnosť údajov:
........................................................
JUDr. Juraj Hudek
konateľ
V Bratislave.....................................

.......................................................
Ing. Pavel Rejchrt
konateľ
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X. Prílohy k zámeru navrhovanej činnosti
Polyfunkčný objekt PREMIÉRE , architektonická štúdia, AHK architekti, Praha, 2014, Helika, s.r.o., 2014, výber :
-

Situácia širších vzťahov na ortofotomape
Koordinačná situácia
Situácia zelene
Pohľad od juhu
Pohľad od severu
Pozdĺţny rez - C
Vizualizácie

-

Fotodokumentácia
Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Hluková štúdia, AKUSTA s.r.o., 2014
Svetelno-technické posúdenie, Polyfunkčný dom trojuholník ulíc Šancová, Beskydská, Čajakova, 3S projekt,
s.r.o., 2014
Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Odborný posudok, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., Bratislava, 2014
Dopravno-kapacitné posúdenie kriţovatiek Polyfunkčný objekt PREMIÉRE v MĆ Staré Mesto v Bratislave,
DOTIS Consult, s.r.o.,2014
Porovnanie zmien PREMIERE

-
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