Polyfunkčný objekt Krasovského

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Podľa zákona č. 24/2006 Z.Z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
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I

Základné údaje o navrhovateľovi

I.1

Názov

Krasovského, s.r.o.

I.2

Identifikačné číslo (IČO)

35 896 248

I.3

Sídlo

Námestie Slobody 28, 811 06 Bratislava

I.4

Kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

Ing. Ondrej Hrnčiřík
Ľudové námestie 15, 831 03 Bratislava
Tel.: 0903 403 074
Email: ondrej.hrncirik@gmail.com

I.5

Údaje kontaktnej osoby

Ing. Ondrej Hrnčiřík
Ľudové námestie 15, 831 03 Bratislava
Tel.: 0903 403 074
Email: ondrej.hrncirik@gmail.com

II

Názov zmeny navrhovanej činnosti

Polyfunkčný objekt Krasovského
(Nahrádza názov Polyfunkčný objekt BAJO)
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III

Údaje o zmene navrhovanej činnosti

III.1

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Polyfunkčný objekt Krasovského sa nachádza v Bratislavskom kraji, okres Bratislava V, v katastrálnom
území Bratislava – mestská časť Petržalka, nachádza sa v blízkosti Sadu Janka Kráľa z jeho
juhovýchodnej časti. Nachádza sa v rozvíjajúcej sa časti medzi Sadom Janka Kráľa, Einsteinovou
ulicou, rekonštruovaným Starým mostom a bývalým futbalovým štadiónom Artmedia . V najbližšom okolí
práve prebieha rekonštrukcia Starého mosta s výstavbou električkovej trate smerom do Petržalky. Z južnej
strany prebieha výstavba Administratívneho centra Einsteinova (momentálne v stave zmeny stavby pred
dokončením). Zo severnej strany došlo v nedávnej minulosti k búracím prácam futbalového štadióna
bývalého futbalového klubu Artmédia Petržalka. Za cestou vedúcou zo starého mosta, na území bývalej
betonárky sa pripravuje výstavba ďalšieho administratívneho objektu.
Stavebná parcela je z každej strany ohraničená vybudovanou cestnou komunikáciou. Zo severnej strany je
to zjazd zo starého mosta. Zo západnej strany križovatka spájajúca Einsteinovu ulicu s ulicou Krasovského.
Z južnej strany prístupovou cestou Krasovského a z východnej strany prístupovou cestou k objektu
Stavoing a cyklotrasou.
Atraktívna lokalita (pravý breh Dunaja) v súčasnosti nie je využívaný vzhľadom na svoj potenciál vytvoriť
rozšírenie centra mesta a prepojenie mestskej časti Petržalka s centrom mesta. Aktivity východne od Sadu
Janka Kráľa až po most Apollo smerujú k zmene tohto stavu a k logickému dotvoreniu mesta ako celku.
Výstavba sa bude realizovať v Bratislavskom kraji, okres Bratislava V, v mestskej časti Bratislava –
Petržalka, katastrálnom území Bratislava Petržalka na parcelách Parcelné čísla : parcelné č. 5105/238
a 5202/8 vo vlastníctve navrhovateľa - Krasovského s.r.o.

III.2

Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek
na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické
zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky)
a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové
vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné
očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície)

Účelom predkladanej (druhej zmeny) je využitie dotknutého pozemku na vybudovanie polyfunkčného
objektu Krasovského s priestormi pre ubytovanie, bývanie, služby a statickú dopravu. Stavba je navrhnutá
ako polyfunkčná budova vo dvoch do seba zapustených hmotách. Hlavná obytná hmota má štvorcový
pôdorys a 16 nadzemných podlaží s čiastočne využitou pochôdznou strechou. Prekrytie parkovacích miest
na teréne je riešené menšou terénnou vlnou vychádzajúcou na strechu, čiastočne prekrývajúcu parkovacie
miesta pri obytnej časti. Vo vnútrobloku je navrhnutý menší parčík. V projekte je navrhnuté aj jedno
podzemné podlažie (nad úrovňou hladiny podzemnej vody) s parkovacími miestami, pivnicami a skladom.
V hlavnej hmote sa na prízemí nachádza vstup do budovy orientovaný z vnútrobloku, kaviareň, priestor
na prenájom, a technologické miestnosti. Na úrovni terénu sa nachádza aj 77 parkovacích miest. Z toho je
pod terénnou vlnou na výšku jedného podlažia prekrytých 28 miest. Taktiež je tu situovaný vjazd do garáží
1.PP a núdzový východ z 1.PP.
Na 2 – 9 NP sú navrhnuté apartmánové obytné jednotky v počte 6x dvojizbový a 2x jednoizbový
apartmán na podlaží. Na 10. a 11. NP sú navrhnuté dva štvorizbové, dva trojizbové a jeden jednoizbový
apartmán na podlaží. Na 12.-16NP sú navrhnuté dva štvorizbové, dva trojizbové a jeden dvojizbový byt. Na
pochôdznej streche, z časti zatrávnenej, je navrhnutý exteriérový bazén a vírivé vane a spoločenská
miestnosť.
V podzemnom podlaží je 112 parkovacích miest, kryt civilnej ochrany, pivničné kobky a sklad.
Parkovacích miest je celkovo 189.
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III.2.1

Stručný popis technického a technologického riešenia

III.2.1.1 Posudzovaný návrh
Navrhovaná činnosť - Polyfunkčný objekt Krasovského bol ukončený v zisťovacom konaní rozhodnutím
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod názvom „Polyfunkčný objekt
BAJO“, Krasovského ul. Bratislava - Petržalka.
Pre pôvodnú činnosť „Polyfunkčný objektu BAJO“, Krasovského ul. Bratislava – Petržalka, OÚŽP
v Bratislave vykonal zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/ 2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ukončené rozhodnutím č. ZPO/2008/0428528/BAR/BA V, zo dňa 02.06.2008 o tom, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať v zmysle
uvedeného zákona. Na základe žiadosti navrhovateľa bolo listom zo dňa 25.04.2008 upustené od
variantného riešenia zámeru.
Predmetom zámeru bola výstavba a prevádzka polyfunkčného objektu s priestormi pre hotel, bývanie,
obchod, služby a statickú dopravu v garážach. Investičná činnosť sa mala realizovať na parcelách č.
5105/238 a 5202/8 na k. ú. Bratislava – Petržalka. Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy
č. 8 zákona, kapitola 9. Infraštruktúra, položka č. 14 b) – projekty rozvoja obcí vrátane budov pre obchod
a/alebo služby s celkovou úžitkovou plochou 2 881m² a podľa písm. i) – projekty rozvoja obcí vrátane
garáží alebo komplexu garážových budov s kapacitou 296 stojísk, podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré
OÚŽP vykonal podľa § 29 zákona.
Účelom pôvodného zámeru bolo využitie dotknutého pozemku na vybudovanie polyfunkčného objektu
s priestormi pre hotel, bývanie, obchod, služby a statickú dopravu. Navrhovaný objekt tvorili dve do seba
zapustené hmoty, jedná dominantná plochou, druhá výškou. Prvá z nich bola určená pre hotelové služby
a občiansku vybavenosť, mala mať tvar kvádra so 4. nadzemnými podlažiami. Druhá, v ktorej sa navrhovali
prenajímateľné apartmány (5.-7. NP) a byty, bola riešená v tvare zaobleného kvádra s celkovou výškou 16
nadzemných podlaží. Pre potreby parkovania boli navrhnuté garáže v 3 podzemných podlažiach, kde malo
byť umiestnených 296 parkovacích stojísk a 13 parkovacích miest maj objekt poskytovať na teréne.
Navrhovaný polyfunkčný objekt je charakterizovaný nasledovnými veľkosťami jednotlivých plôch:
Plocha riešenej časti urbanistického bloku:
Plocha zastavaná objektom:
Celková úžitková plocha:
Celková plocha garáží:
Celková plocha apartmánov:
Celková plocha bývania:
Celková plocha ostatných funkcií (hotel, občianska vybavenosť:

9 161
2 221
24 046
6 744
2 331
6 757
8 214

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada nasledovné vstupy:
Záber pôdy
Navrhovaná činnosť by zabrala plochu 9 161 m2, z toho plocha zastavaná navrhovaným polyfunkčným
objektom by bola 2 221 m2. Na zvyšnej ploche sa navrhovalo parkovisko s kapacitou 13 stojísk,
komunikácie a sadové úpravy. Zaberaná pôda nebola súčasťou PPF, ani LPF. Počas výstavby by došlo k
dočasným záberom pôdy pri realizácii prípojok inžinierskych sieti, a to na dobu technicky nevyhnutnú.
Voda
V riešenom polyfunkčnom objekte bola vypočítaná nasledovná potreba vody:
Max. denná potreba vody

Qm = 299 068 l/deň = 3,46 l/s

Max. hodinová spotreba vody

Qh = 22 430,1 l/h = 6,23 l/s

Potreba požiarnej vody v objekte je 12,5 l/s.
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Navrhovaný polyfunkčný objekt by bol zásobovaný studenou pitnou vodou z vyprojektovaného a v minulosti
do realizácie pripravovaného verejného vodovodu DN 200 vedeného v prístupovej komunikácii,
vodovodnou prípojkou DN 150, cez vodomernú šachtu. V rámci realizácie verejného vodovodu by bola
súčasne realizovaná verejná časť vodovodnej prípojky, ktorá by bola realizovaná z rovnakého materiálu
ako bol navrhnutý verejný vodovod – tvárna liatina. Vodomerná šachta by bola osadená v zeleni pred
riešeným objektom. Šachta sa navrhovala betónová so železobetónovým stropom, v ktorom bol vstupný
otvor veľkosti 600/600 mm. Vstupný otvor bol prekrytý liatinovým poklopom. V šachte o vnútorných
rozmeroch 2300/1000 mm mal byť osadený združený vodomer a ostatné patričné armatúry. Svetlá výška
šachty musí byt minimálne 1800 mm. Od vodomernej šachty sa navrhovala do objektu priviesť studená
voda potrubím z rúr HDPE DN 150, PE100. Vodovodné potrubie bolo navrhnuté uložené v zemi s
priemerným krytím 1,2 m zeminy v pieskovom lôžku hrúbky 100 mm. V bode pripojenia sa na verejný
vodovod by bol na prípojke osadený zemný uzáver s teleskopickou zemnou súpravou a liatinovým
kruhovým poklopom s tesnením. Pred realizáciou prípojky vody by bolo potrebné nechať vytýčiť všetky
podzemné inžinierske siete. Križovanie jestvujúcich podzemných inžinierskych sieti by bolo potrebné
zrealizovať v súlade s STN 73 6005. Vodovodná prípojka bola riešená v súlade s STN 75 5401, 73 6005 a
73 3050. Voda by bola vstupom aj počas výstavby navrhovaného polyfunkčného objektu. Predpokladal sa
odber 0,40 l/s technologickej vody a 0,30 l/s pitnej vody. Jej zdrojom by bol verejný vodovodný rád DN 400
mm, ktorý by bol vedený vo vzdialenosti 9 m od navrhovaného polyfunkčného objektu. V jeho šachte by
bola vysadená odbočka DN 100 mm – prípojka a vodomerná zostava. Vodovod by bol privedený k
odbernému miestu na stavenisku. Odber vody bol podmienený uzatvorením zmluvy so správcom
vodovodnej siete.
Teplo
Tepelná pohoda interiérov navrhovaného polyfunkčného objektu bola riešená komplexne, to znamená, že
optimálna teplota bola udržiavaná podľa potreby ohrevom alebo chladením. Navrhované riešenie okrem
optimálnej teploty vzduchu zabezpečovalo aj výrobu teplej úžitkovej vody. Ako zdroj tepla, resp. chladu, sa
navrhovalo reverzné tepelné čerpadlo fy.: CLIVET - WRHN 422 - 4 ks, s menovitým tepelným výkonom: Q
uk = 185,0 kW resp. Qch = 153,00 kW s teplotným spádom vykurovacej vody t = 50/40°C, resp. chladiacej
vody t = 7/12 ° C, s hydraulickým modulom, čerpadlovou skupinou Q = 7,5 l/s, t.j. 27,00 m3/hod, a
zabezpečovacím zariadením. Celkový prietok primárnej vody pre tepelné čerpadlá: Q = 30,0 l /s; 108,0
m3/hod. Inštalovaný výkon zdroja tepla : Qi= 4 x 185,0 = 740,0 kW Elektrický príkon tepelných čerpadiel :
Pel = 205,0 kW Od tepelných čerpadiel , by boli vedené rozvody vykurovacej vody resp. chladiacej vody k
ohrievacím výmenníkom, k chladiacim výmenníkom zariadení VZT, resp. k výmenníkom v jednotkách fan –
coil , resp. k vykurovacím telesám. Klimatizačné jednotky fan - coil, boli navrhované ako parapetné
jednotky, resp. pod stropné jednotky – kazetové jednotky, dodávka VZT. Pre vykurovanie priestorov ktoré
nie sú klimatizované bolo navrhované vykurovanie klasickými vykurovacími telesami, napojené
samostatnou vetvou. Ako vykurovacie telesá boli navrhované JAGA DBE (Knockonwood, Strada, Tempo,
Maxi a pod.) o stavebnej výške 300, 600 a 900 mm, prevedenie 11VK a 22VK, ako aj kúpeľňové trubkové
registre a podlahové konvektory MINIB – Coil. Pre nízkoteplotné podlahové vykurovanie vo vybraných
priestoroch, bol navrhovaný nízkoteplotný vykurovací systém rúrkami PB 15 x 1,5 mm, uloženými na
systémovej platni a napevno zaliatymi v nášľapnej vrstve podlahy. Pre racionálne využitie tepelnej energie
bolo uvažované s realizáciou MaR techniky (systémy Regotrans – Sauter). Ohrev teplej úžitkovej vody by
bol realizovaný v 4 ks zásobníkových ohrievačoch vody o objeme V = 1000 l , s elektrickým doohrevom.
Elektrická energia
Zdrojom elektrickej energie bola navrhnutá verejná elektrická sieť. Napojenie bolo navrhnuté 22 kV
káblovou slučkou z vedenia vedúceho do navrhovanej TS 1.1. Na VN kábel bolo navrhnuté s použitím
spojok Raychem napojené nové vedenie 2 x / 3 x NA2XS(F)2Y 1x240 /, ktoré by bolo preslučkované cez
navrhovanú trafostanicu. Nové 22 kV káblové zväzky mali byť uložené v teréne vo výkope 60x110 cm v
pieskovom káblovom lôžku so zákrytom z betónových tvárnic a výstražnou fóliou. Pod cestou a pod
vjazdmi mali byť uložené v chráničke FXKVR 200 na betónovom podklade v hĺbke 100 cm. Z NN
rozvádzača novej trafostanice by boli pre novostavbu urobené káblové vývody NAYY-J 4x240 do hlavných
rozvádzačov jednotlivých častí objektu – RH 1 na 1.NP pre zariadenia spoločnej spotreby objektu, RH2 na
1.NP pre hotelovú časť a polyfunkčné priestory a RH3 na technickom 7.NP pre bytovú časť. V rozvádzači
trafostanice zostanú rezervy pre ďalšie distribučné rozvody ZSE s kapacitou cca 500 kVA.
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Bilancia potrieb elektrickej energie bola navrhovaná nasledovne: tepelné čerpadlá 205 kW, technológia ÚK
10 kW, elektrický doohrev TÚV 50 kW, výťahy 35 kW, VZT + klimatizácia 70 kW, požiarne vetranie 30 kW,
osvetlenie komunikácií, garáží a techn. priestorov 50 kW, bytové jednotky a apartmány 2 448 kW,
polyfunkcia – obchody, vybavenosť 133,2 kW, hotelová časť – izby 120 kW, hotelová časť – relax centrum,
kaviareň, reštaurácia 90 kW, rezerva pre iné technológie 50 kW. Inštalovaný príkon mal byť 3 291 kW.
Maximálny súčasný príkon mal byť 1 500 kW. Elektrická energie by bola vstupom aj počas výstavby
navrhovaného polyfunkčného objektu. Jej bilancia by bola nasledujúca : elektromotory na stavenisku 120
kW, vnútorné osvetlenie 40 kW, osvetlenie staveniska 2 kW, elektrická energia pre výstavbu t.j. pre
navrhované objekty zariadenia staveniska, by bola zabezpečená v predstihu, realizáciou provizórnej NN
prípojky z novo-navrhovanej trafostanice, a vedená vzduchom. Meranie el. práce na stavenisku by bolo
realizované cez staveniskovú rozpojovaciu istiacu skriňu.
Informačné vstupy
Sem možno zaradiť telefónne prípojky a prípojky KTV. Predpokladaná potreba bola 200 telefónnych liniek
a 200 ukončení káblových rozvodov. Uvedené by zabezpečili správcovia príslušných sieti na základe
písomných požiadaviek navrhovateľa.
Pracovné sily
V navrhovanom polyfunkčnom objekte by sa vytvoril bližšie nešpecifikovaný počet pracovných miest.
Najviac pracovných miest by vzniklo v súvislosti s prevádzkou hotela, obchodov a služieb. Personálne by
bolo potrebné tiež treba zabezpečiť správu navrhovaného polyfunkčného objektu ako celku. Počas
výstavby navrhovaného polyfunkčného objektu sa predbežne predpokladalo nasadenie minimálne 30
pracovníkov naraz. Tento počet by upresnil ďalší stupeň projektovej dokumentácie, resp. vybraný
dodávateľ stavby.
Realizáciou navrhovanej činnosti vzniknú nasledovné výstupy
Polyfunkčný objekt BAJO
Práve tento výstup bol účelom predkladaného zámeru. Reprezentovala ho budova opísaná v tejto časti so
súvisiacimi parkoviskami, komunikáciami a sadovými úpravami. Tento významný výstup z hľadiska
krajinnej scenérie integruje v sebe viacero ďalších výstupov, a to bytové jednotky, hotel, obchod a služby,
garáž a parkovisko.
Odpady
Zoznam druhov odpadov je zostavený zvlášť pre výstavbu a zvlášť pre prevádzku navrhovaného
polyfunkčného obytného súboru. Produkované odpady sa z hľadiska charakteru uvažovali v nasledujúcich
skupinách (podľa Vyhlášky MŽP SR 284/2001 Z.z. ) a množstvách:
Tabuľka 1 – Produkcia komunálneho odpadu počas prevádzky
Katalógové
číslo odpadu

Názov odpadu

13 05
13 05 01
13 05 02
13 05 06
13 05 07
13 05 08

Odpady z odlučovačov oleja z vody
Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
Kaly z odlučovačov oleja z vody
Olej z odlučovačov oleja z vody
Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja
z vody
Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného
zberu komunálneho odpadu)
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov

15 01
15 01 01
15 01 02
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Kategória

Predpokladané
množstvo
(t/rok)

N
N
N
N
N

1,5
1,5
0,4
0,6
0,6

N
O
O

12
10

20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 11
20 01 21
20 01 08
20 01 36
20 03
20 03 01
20 03 07
20 03 99

Separované zbierané zložky komunálnych odpadov
(okrem 1501)
Papier a lepenka
Sklo
Textílie
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
Iné komunálne odpady
Zmesový komunálny odpad
Objemný odpad
Komunálne odpady inak nešpecifikované

O
O
O
N
O
O

40
3
3
2
6
4

O
O
O
O

45
40
10

Tabuľka 2 – Produkcia odpadu počas výstavby
Katalógové
číslo odpadu

Názov odpadu

17 01
17 01 07

Betón, tehly, dlaždice, obkladačky, keramika
Zmesi betónu, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, iné ako
je uvedené v 17 01 06
Drevo, sklo, plasty
Drevo
Sklo
Plasty
Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky
Bitúmenové zmesi iné, ako uvedené v 17 03 01
Kovy (vrátane ich zliatin)
Železo a oceľ
Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných
plôch), kamenivo a materiál z bagrovísk
Výkopová zemina iná ako je uvedené v 17 05 05
Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce
azbest
Izolačné materiály iné ako je uvedené v 17 06 01
Iné odpady zo stavieb a demolácií
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako je
uvedené v 17 09 01, 17 09 01 a 17 09 03

17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03
17 03 02
17 04
17 04 05
17 05
17 05 04
17 06
17 06 04
17 09
17 09 04

Kategória

Predpokladané
množstvo
(t/rok)

O

7

O
O
O
O

1
0,2
0,4

O

2

O

5

O

8 500

O

0,2

O

4

Odpady z prevádzky navrhovaného polyfunkčného objektu by boli skladované v spoločných priestoroch
polyfunkčného areálu – sklad odpadov, ktorý by bol zastrešený. Komunálne odpady by boli separované na
papier, sklo a plasty a uložené v kontajneroch objemu 1 000 l. Ich odvoz a zneškodnenie by zabezpečila
firma OLO, a.s. Bratislava, s ktorou by správca navrhovaného polyfunkčného objektu uzavrel zmluvu.
Odpady z odlučovača olejov zaradené do kategórie N by boli zneškodnené oprávnenými firmami, napr.
ARGUSS, s.r.o., Bratislava. K termínu kolaudácie by investor zabezpečil platné zmluvy so subjektmi
oprávnenými na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi o zabezpečení odberu, prepravy a
zneškodňovania všetkých odpadov produkovaných prevádzkou navrhovaného polyfunkčného objektu.
Prevádzkovateľ navrhovaného polyfunkčného objektu by do kolaudácie zabezpečil súhlas na nakladanie s
nebezpečnými odpadmi, ktoré by vznikali a vypracoval by program odpadového hospodárstva pôvodcu.
Dominantným druhom odpadu z výstavby navrhovaného polyfunkčného objekt by bola výkopová zemina.
Jej zneškodnenie, ako aj zneškodnenie odpadu podobného charakteru, sa navrhovalo na skládke odpadov
Mestského podniku technických služieb Stupava. Niektoré odpady uvedené v tabuľke by bolo možné
materiálovo zhodnotiť. Tie by boli odvážané do zberných surovín. Do úvahy prichádzali do úvahy aj ďalšie
firmy zaoberajúce sa zneškodňovaním odpadov, ako A-Z Stav, s.r.o., Bratislava – skládka Podunajské
Biskupice a Profesing, s.r.o., Bratislava. Počas realizácie prípravných prác a počas realizácie samotnej
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stavby by dodávateľ stavby, v spolupráci s investorom, predložil na oddelenie životného prostredia
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy ku kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich
zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa VZN c.4/1995 o nakladaní s
komunálnym odpadom na území hl. mesta SR Bratislavy.
Odpadové vody
Odpadové vody by boli produkované počas výstavby aj počas prevádzky navrhovaného polyfunkčného
objektu. Odpadové vody produkované počas jeho prevádzky bolo možné rozdeliť podľa spôsobu ich vzniku
a podľa recipientu na splaškové vody, dažďové vody zo strechy navrhovaného polyfunkčného objektu a
dažďové vody z parkoviska.
Splaškové vody
Množstvo splaškových vôd vypočítané podľa STN 73 6701 ako súčin maximálnej dennej spotreby vody
(3,46 l/s) a súčiniteľa hodinovej nerovnomernosti (2,5) bol 8,65 l/s. Navrhovaný polyfunkčný objekt sa
navrhoval odkanalizovať splaškovou kanalizačnou prípojkou DN 200 z rúr PVC-U do vyprojektovanej a v
súčasnosti do zrealizovanej verejnej kanalizácie DN 400, ktorá je vedená v prístupovej komunikácii. Na
splaškovej kanalizačnej prípojke by sa zrealizovali revízne šachty v miestach zmeny smeru toku.
Splašková kanalizačná prípojka by sa na navrhovanú verejnú kanalizáciu pripojila na zrealizovanú
verejnú časť. Revízne šachty sa navrhovali z prefabrikovaných železobetónových skruží TBS 7 - 100, TBS
2 - 60. Vstupný komín by sa prekryl kruhovým liatinovým poklopom. Spodná časť šachty štvorcového
pôdorysu by sa vytvorila z vodostavebného betónu. Spád kanalizačnej prípojky sa navrhoval 2 %. Potrubie
by bolo uložené v pieskovom lôžku tak, aby celé potrubie ležalo na pieskovom podloží a aby sa zamedzilo
previsu kanalizačného potrubia. Odpadové vody z kuchyne reštaurácie boli odvedené do splaškovej
kanalizačnej prípojky zaústené cez lapač tukov. Lapač sa navrhol celoplastový od výrobcu TECHNEAU.
Dažďové vody z parkoviska
Množstvo dažďových vôd z parkoviska bolo vypočítané ako súčin odvodňovanej plochy (0,0748 ha),
výdatnosti dažďa (142 l/s) a súčiniteľa odtoku(0,9) čo bolo 9,56 l/s. Dažďové vody z parkoviska pred
navrhovaným polyfunkčným objektom sa navrhovali odvodniť dažďovou kanalizáciou cez odlučovač
ropných látok a retenčnú nádrž do vyprojektovanej a v súčasnosti zrealizovanej verejnej kanalizácie DN
400 vedenej v prístupovej komunikácii. Odlučovač ropných látok sa navrhol od výrobcu TECHNEAU typ
DHLF 103E s maximálnym prietokom 15 l/s. Odlučovač ropných látok DHLF od výrobcu TECHNEAU a
dodávateľa ZETR stavebné prvky, areál PDP Drietoma bol navrhnutý celoplastový, určený na osadenie do
zeme, s navrhovaným prietokom znečistenej vody 15 l/s. Išlo o moderný vysoko účinný a bezpečný
odlučovač ropných látok. Bol určený pre odvodnenie plôch s kontamináciou vôd ropnými látkami až do
hodnoty 200 mg/l, pričom výrobca garantuje prečistenie vody na hodnotu pod 1 mg/l. Pri nižšej
kontaminácii vstupnej vody by boli hodnoty výstupnej vody ešte nižšie. Odlučovač sa vyrába z polyetylénu
ako monolit bez lepených spojov so silnými vypuklými stenami, zabezpečujúcimi pevnosť proti tlaku.
Polyetylénové nádrže zaisťujú absolútnu vodotesnosť a odolnosť proti korózii. Retenčná nádrž by bola
riešená systémom REHAU z akumulačných blokov, obalená hydroizolačnou fóliou SIKA. Na výstupe z
akumulačnej nádrže by bola osadená škrtiaca revízna šachta REHAU ø500 5÷15l/s. Na dažďovej
kanalizácii boli navrhnuté riešené revízne šachty. Revízne šachty sa navrhovali z prefabrikovaných
železobetónových skruží TBS 7 - 100, TBS 2 - 60. Vstupný komín by sa prekryl kruhovým liatinovým
poklopom. Spodná časť šachty štvorcového pôdorysu by sa vytvorila z vodostavebného betónu. Spád
kanalizačnej prípojky sa navrhol 2 %. Potrubie by bolo uložené v pieskovom lôžku tak, aby celé potrubie
ležalo na pieskovom podloží kvôli zamedzeniu jeho previsu.
Dažďové vody zo strechy navrhovaného polyfunkčného objektu
Množstvo dažďových vôd z parkoviska bolo vypočítané ako súčin odvodňovanej plochy (0,3882 ha),
výdatnosti dažďa (142 l/s) a súčiniteľa odtoku(0,9) je 49,6 l/s. Dažďové vody zo strechy riešeného objektu
sa navrhovali zviesť samostatnou kanalizáciou do vsakovacieho zariadenia. Vsakovacie zariadenie mal
tvoriť vsakovací systém REHAU RAUSSIKO. Vsakovacie zariadenie malo byť osadené vo vzdialenosti 5,0
m od hrany komunikácie a cca 6,0 m od navrhovaného polyfunkčného objektu v zeleni. Na dažďovej
kanalizácii by boli revízne šachty. Tie sa navrhujú z prefabrikovaných železobetónových skruží TBS 7 -
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100, TBS 2 - 60. Vstupný komín by sa prekryl kruhovým liatinovým poklopom. Spodná časť šachty
štvorcového pôdorysu sa vytvára z vodostavebného betónu. Spád kanalizačnej prípojky sa navrhuje 2 %.
Potrubie by boli uložené v pieskovom lôžku tak, aby celé potrubie ležalo na pieskovom podloží kvôli
zamedzeniu jeho previsu.
Odpadové vody produkované počas výstavby navrhovaného polyfunkčného objektu
Navrhovaný objekt bol navrhnutý na pozemku, v blízkosti ktorého bola vedená verejná kanalizácia. Do nej
bola navrhnutá v predstihu zaústená prípojka pre navrhovaný objekt, ktorá mala slúžiť pre potreby
zariadenia staveniska. Poloha prípojky bola overená na mieste aj u príslušného majstra BVS a.s. UNIMO
bunky sa predbežne navrhovali odkanalizovať cez túto prípojku. Pokiaľ ide o dažďové vody produkované
počas výstavby navrhovaného polyfunkčného objektu, projektant, vzhľadom na sklonové pomery
stavebného pozemku a navrhovaného staveniska, predbežne neuvažoval so špeciálnym odvodnením
povrchových dažďových vôd. Vznikajúce povrchové, dažďové vody by však nesmeli vytekať na
Krasovského ulicu. Preto by dodávateľ stavby zrealizoval také opatrenia, aby táto voda bola zadržaná
a zvedená do vsakovacích jám, resp. zariadení k tomuto účelu vybudovaných.
Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie
Počas výstavby by boli zdrojom emisií stavebné práce a doprava materiálu na stavbu a zo stavby, ktoré by
produkovali prach a výfukové plyny z dopravy a stavebných mechanizmov, a to v množstve obvyklom pre
obdobné stavby. Pre minimalizáciu prašnosti bolo navrhnuté potrebné vhodné uskladňovanie sypkého
materiálu, kropenie v prípade zvýšenej prašnosti, čistenie pneumatík, prípadne verejných komunikácií, pri
výjazde mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie. Stavebný materiál sa navrhoval dopravovať
na stavenisko, pokiaľ je to možné, zaplachtovaný a paletizovaný. Počas prevádzky navrhovaného
obytného súboru by bola zdrojom emisií doprava. Podľa projektu pre územné konanie bol navrhovaný zdroj
tepla zaradený do kategórie stredných zdrojov znečistenia. Týmto zdrojom však bolo reverzibilné tepelné
čerpadlo a do navrhovaného polyfunkčného objektu sa neuvažovalo s prívodom zemného plynu. Jediným
významným zdrojom znečisťovania ovzdušia mala byť doprava. Výfukové plyny z motorových vozidiel sa
mali dostávať do ovzdušia na komunikáciách v okolí navrhovaného polyfunkčného objektu a v jeho garáží
odkiaľ sa do exteriéru dostanú cez vzduchotechnické zariadenia. Množstvo výfukových plynov závisí od
frekvencie dopravy. Priestory podzemných garáží a komunikácií s pohybom vozidiel vlastnou silou v
interiéri navrhovaného polyfunkčného objektu bolo navrhnuté vetranie tak, aby bolo zabránené vzniku
neprípustných koncentrácií škodlivín, produkovaných pri prevádzke motorových vozidiel. Pre návrh vetrania
hromadných garáží platí norma STN 736058 vrátane zmeny b-8/1989. Uvažované množstvo emisií pri
voľnobehu a pomalom posúvaní je pre jedno vozidlo bez ohľadu na druh vozidla MCO = 0,5 m3.h-1.
Prietok vzduchu v garážach, kde nevzniká špičková prevádzka je stanovený na min. 300 m3.h-1 na jedno
parkovacie státie. Nútený odvod vzduchu mal byť pomocou výustiek, potrubia z pozinkovaného plechu a
odsávacích jednotiek zabudovaných priamo do potrubia. Prívod vzduchu bol navrhnutý podtlakom cez
vetracie prieduchy z vonkajšieho prostredia. Výfuk vzduchu bol navrhnutý do vonkajšieho prostredia cez
prachové a uhlíkové filtre. Prípustná koncentrácia CO plynov je Cp = 87 ppm. Spúšťanie odsávania bola
riadená automaticky cez snímače výfukových plynov. V hale malo byť inštalované meracie zariadenie pre
diaľkové meranie teploty vzduchu a zariadenie pre automatické meranie a signalizáciu koncentrácie oxidu
uhoľnatého vo vzduchu. Pri prekročení prípustnej (výpočtovej) koncentrácie oxidu uhoľnatého Cp = 87 ppm
musel byť prerušený chod motorov a všetky osoby musia opustiť halu. Podľa zbierky zákonov č.208/1991
paragraf 12, čl.5 by bolo možné parkovanie aj vozidiel s plynovým zariadením. Garážová hala mala byť
vybavená indikátormi s optickou a akustickou signalizáciou výskytu plynov pri dosiahnutí 25% dolnej
medze výbušnosti. Každá odsávacia trasa mala byť vybavená dvoma samostatne prevádzkovateľnými
ventilátormi. Pri poruche jedného ventilátora bolo navrhnuté núdzové vetranie zabezpečené druhým
ventilátorom, pričom porucha by bola opticky a zvukovo hlásená obsluhe.
Hluk
Navrhovaný polyfunkčný objekt mal produkovať hluk predovšetkým počas výstavby. Jeho zdrojom mali byť
stavebné práce a doprava materiálu na stavbu a zo stavby, a to v miere obvyklej pre obdobné stavby.
Navrhovaná stavba mala byť umiestnená v rozvojovom území kde sa ráta so zvýšenou hlučnosťou aj v
súvislosti s výstavbou ďalších objektov. Počas prevádzky navrhovaného polyfunkčného obytného súboru
možno pôsobenie hluku rozdeliť na pôsobenie vonkajšieho hluku na interiér navrhovaného polyfunkčného
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objektu, pôsobenie hluku z vlastných technologických zariadení na interiér navrhovaného polyfunkčného
objektu a ich pôsobenie na vonkajšie prostredie.
Pôsobenie hluku z vlastných technologických zariadení a kročajového hluku na interiér navrhovaného
polyfunkčného objektu malo byť minimalizované obvyklými technickými opatreniami (pružné ukotvenie
príslušných zariadení, vhodné stavebno-technické riešenie priečok a podláh) tak, aby boli dodržané
príslušné hygienické normy. Vzhľadom k domu sa nepredpokladalo ani významne pôsobenie tohto hluku
na exteriér navrhovaného polyfunkčného objektu.
Zdrojom vonkajšieho hluku pôsobiaceho na interiér navrhovaného polyfunkčného objektu mala byť
predovšetkým doprava. Nadmerná záťaž hlukom sa však nepredpokladá. Susedné výškové budovy v
smere k Jantárovej ulici a k Einsteinovej ulici budú pôsobiť ako protihluková bariéra a hluk z menej
frekventovanej Krasovského ulice bude pomerne účinne pohlcovaný zeleňou na jej obidvoch stranách.

III.2.1.2 Prvá zmena navrhovanej činnosti
Návrh architektonicko–prevádzkového riešenia
V navrhovanom polyfunkčnom objekte boli navrhnuté už len dve funkcie a to bývanie a hotel. Voči
posudzovanému návrhu ubudli funkcie občianskej vybavenosti a apartmánového bývania. Pôvodne
navrhovaný objekt bol z hľadiska dispozície a architektúry úplne prepracovaný. Stavba bola navrhnutá opäť
ako polyfunkčná budova, opäť vo dvoch do seba zapustených hmotách. V plošne navrhovanej
dvojpodlažnej hmote bola navrhnutá kompletná vybavenosť pre hotel****, podporená službami. V troch
podzemných podlažiach bolo navrhnutých 224 parkovacích stání. V 1.PP ich bolo 66, v 2. PP 76 a v 3.PP
82 stání. Do hlavnej nižšej hmoty bol zaseknutý subtílny kubus, ktorý mal 24 podlaží , začínal od druhého
NP. V základnej, dvojpodlažnej hmote bola navrhnutá vybavenosť hotela (wellness, fitnes a reštaurácia pre
ubytovaných). Hotelové ubytovanie bolo na 5 – 15 NP. Na 16 NP bol Skybar. Na 17 – 24 NP boli navrhnuté
byty. Na streche bolo technologické podlažie. Nachádzali sa tam strojovne VZT a výťahov.
Základné údaje
Navrhovaný polyfunkčný objekt bol charakterizovaný nasledovnými veľkosťami jednotlivých plôch:
Plocha zastavaná objektom:
Celková úžitková plocha:
Obostavaný priestor:
Počet parkovacích miest na teréne:
Počet parkovacích miest v garáži:
Počet podzemných podlaží:
Počet nadzemných podlaží:

2 071
24 202
74 802
10
224
3
25

m2
m2
m3
miest
miest

Navrhovaná zmena činnosti bola zaradená podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 14.b) – projekty rozvoja obcí vrátane – budov pre obchod
a/alebo služby a podľa písm. i) – projekty rozvoja obcí vrátane garáží alebo komplexu garážových budov.
Súčasťou príloh oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bolo stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava,
ktoré listom zn. MAGS ORM 32151/7020/09 zo dňa 28.09.2009 konštatovalo, že uvažovaný zámer je
v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. Pre dané
územie bola obstaraná Urbanistická štúdia zóny CMC Petržalka, odsúhlasená ako podklad pre
usmerňovanie investičnej činnosti uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.
77/1995 zo dňa 12.5 1995. Hlavné mesto SR Bratislava súhlasí s umiestnením stavby Polyfunkčný objekt
BAJO na parc. Č. 5105/238, 5202/8 v katastrálnom území Petržalka miesto stavby Krasovského ulica za
predpokladu dodržania podmienok z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia, z hľadiska ochrany
životného prostredia a z hľadiska budúcich majetkovo-právnych vzťahov.
Vo veci predloženého oznámenia o zmene činnosti, OÚŽP v Bratislave požiadal o stanovisko a vyjadrenie
svojho názoru Mestskú časť Bratislava – Petržalka, ktorá vydala stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti č. 2011/17657/13-Je, dňa 19.10.2011, kde konštatuje, že z hľadiska regulácie územia
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ide o rozvojové územie občianskej vybavenosti bez stanovenia konkrétnych regulatív zastavanosti územia.
V predloženom materiáli je z celkovej úžitkovej plochy 24 202 m2 navrhovaná funkcia bývania na ploche 4
867 m2, funkcia občianskej vybavenosti na ploche 11 759 m 2 a funkcia garáží, technického vybavenia na
ploche 7 576 m2. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť z funkčného hľadiska je v súlade s platným
Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy. Z výkresovej prílohy nie je jednoznačne zrejmé, či
situovanie objektu zohľadňuje územnú rezervu pre rozšírenie existujúcej komunikácie na plánovanú
kategóriu C1/MO 15,0/50.
Na základe uvedených skutočností predmetnú navrhovanú činnosť „Polyfunkčný objekt BAJO“
odporúčal s tým, že v dokumentácii pre územné rozhodnutie je potrebné stavbu umiestniť tak, aby z jej
južnej strany bola vytvorená dostatočná rezerva pre rozšírenie existujúcej komunikácie na plánovanú
C1/MO 15,0/50. Zároveň, vzhľadom na bezprostrednú blízkosť Sadu Janka Kráľa a environmentálnu
zaťaženosť nepovažuje umiestnenie 25-podlažnej výškovej budovy v tomto priestore za príliš vhodné
a dobré riešenie.
Navrhovateľ podal doplňujúce informácie podľa § 18 ods. 8 zákona k stanovisku Mestskej časti Bratislava
Petržalka (situáciu so zakresleným koridorom pre komunikáciu C1/MO 15,0/50)
Dotknuté územie, na ktorom má byť realizovaná navrhovaná činnosť je zaradené do I. stupňa ochrany
v zmysle § 12 ochrany zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Dotknuté územie je v kontakte s genofondovou významnou plochou sadu Janka Kráľa – regionálne
biocentrum č 37 v zmysle RÚSES mesta Bratislavy a tiež v blízkosti provincionálneho biokoridoru Dunaj
XIII. Podľa predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v juhovýchodnej časti pozemku sa
nachádza skupina 5 drevín, ktoré priestorovo kolidujú s navrhovanými stavenými objektmi a minimálne 4
z nich bude nutné odstrániť (2 topole sivé a 2 jasene štíhle). Mestská časť Bratislava-Petržalka ako
príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 1
zákona č. 543/2002 Z.Z o ochrane prírody a krajiny vydal súhlas na výrub 5 drevín. Sp.zn.: 2007/6760/13Je/Ro zo dňa 30.7.2007.
Na základe vykonaného posúdenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Polyfunkčný objekt BAJO“,
Krasovského ul. Bratislava – Petržalka“, konzultácií s orgánom ochrany prírody a predložených podkladov
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave vydal podľa § 18 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. pre
navrhovateľa Farch, s.r.o, Veternicová 24, 841 05 Bratislava, nasledovné vyjadrenie:
Zmena navrhovanej činnosti „Polyfunkčný objekt BAJO“, Krasovského ul. Bratislava – Petržalka“ nebude
mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania
v zmysle zákona § 18 ods. 5 zákona, za predpokladu dodržania podmienok navrhnutých v rozhodnutí
OÚŽP v Bratislave č. ZPO/2008/04285/BAR/BA V zo dňa 02.06.2008, ktoré bude potrebné zohľadniť
v procese konania o povolení činnosti podľa osobitých predpisov.
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave posúdil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Polyfunkčný objekt BAJO“, Krasovského ul. Bratislava – Petržalka“, z hľadiska povahy a rozsahu
navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného
prostredia v dotknutom území. Navrhovaná zmena činnosti nie je v priamom dotyku s územiami národnej
siete chránenými podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
ani s územiami patriacimi do súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Podľa
predloženého oznámenia zmena tvarovania objektu a redukcia funkcií nebude mať žiaden vplyv na zdravie
obyvateľstva. Za predpokladu dodržania hore uvedených podmienok OÚŽP v Bratislave považuje
realizáciu za prijateľnú.
III.2.1.3 Predkladaná (druhá zmena) navrhovanej činnosti
Účelom predkladanej (druhej zmeny) je využitie dotknutého pozemku na vybudovanie polyfunkčného
objektu s priestormi pre ubytovanie, bývanie, služby a statickú dopravu. Stavba je navrhnutá ako
polyfunkčná budova vo dvoch do seba zapustených hmotách. Hlavná obytná hmota má štvorcový pôdorys
a 16 nadzemných podlaží s čiastočne využitou pochôdznou strechou. Prekrytie parkovacích miest na
teréne je riešené menšou terénnou vlnou vychádzajúcou na strechu, čiastočne prekrývajúcu parkovacie
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miesta pri obytnej časti. Vo vnútrobloku je navrhnutý menší parčík. V projekte je navrhnuté aj jedno
podzemné podlažie (nad úrovňou hladiny podzemnej vody) s parkovacími miestami, pivnicami a skladom.
V hlavnej hmote sa na prízemí nachádza vstup do budovy orientovaný z vnútrobloku, kaviareň, priestor
na prenájom, a technologické miestnosti. Na úrovni terénu sa nachádza aj 77 parkovacích miest. Z toho je
pod terénnou vlnou na výšku jedného podlažia prekrytých 28 miest. Taktiež je tu situovaný vjazd do garáží
1.PP a núdzový východ z 1.PP.
Na 2 – 9 NP sú navrhnuté apartmánové obytné jednotky v počte 6x dvojizbový a 2x jednoizbový
apartmán na podlaží. Na 10. a 11. NP sú navrhnuté dva štvorizbové, dva trojizbové a jeden jednoizbový
apartmán na podlaží. Na 12.-16NP sú navrhnuté dva štvorizbové, dva trojizbové a jeden dvojizbový byt. Na
pochôdznej streche, z časti zatrávnenej, je navrhnutý exteriérový bazén a vírivé vane a spoločenská
miestnosť.
V podzemnom podlaží je 112 parkovacích miest, kryt civilnej ochrany, pivničné kobky a sklad.
Parkovacích miest je celkovo 189. Celková podlahová plocha je 15 731m 2. Celková úžitková plocha je 14
580m2.
Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie
V navrhovanom polyfunkčnom objekte Krasovského sú v novom návrhu funkcie – bývanie, apartmány
a občianska vybavenosť (kaviareň a priestor na prenájom). Pôvodne navrhovaný objekt bol z hľadiska
dispozície a architektúry prepracovaný. Stavba je navrhnutá opäť ako polyfunkčná budova vo dvoch do
seba zapustených hmotách. V jednom podzemnom podlaží je 112 parkovacích miest, pivnične priestory
pre byty, skladové priestory pre apartmány a plynotesný kryt civilnej ochrany s príslušným vybavením. Na
prízemí je celkovo umiestnených 77 parkovacích miest (28 krytých a 49 nekrytých). Celkovo je v objekte
189 miest. Vo vnútrobloku je navrhnutá zelená plocha, ktorá bude slúžiť ako oddychová zeleň, letná terasa
pre kaviareň a bezpečné detské ihrisko Do hlavnej nižšej hmoty je zaseknutý subtílny kubus, ktorý má 16
podlaží. Na prízemí je umiestnený vstup do bytovej a apartmánovej časti s recepciou, kaviareň, priestor na
prenájom a technologické miestnosti. Druhé až deviate nadzemné podlažie je navrhnuté ako apartmánové
bývanie. Skladba apartmánov je 6x dvojizbový a 2x jednoizbový apartmán na podlaží. Každý apartmán má
loggiu. Desiate a jedenáste podlažie je apartmánové bývanie s dvoma štvorizbovými apartmánmi, dvoma
trojizbovými a jedným jednoizbovým apartmánom. Všetky apartmány majú loggiu. Na dvanástom až
šestnástom podlaží sú navrhnuté byty. Dva štvorizbové, dva trojizbové a jeden dvojizbový. Všetky byty
majú loggie. Na streche je navrhnutý bazén, dve exteriérové vírivé vane a menšia spoločenská miestnosť.
Strecha je pochôdzna, zo západnej strany s nášľapnou vrstvou z tropického dreva, z východnej je
navrhnutá vegetačná strecha.
Dopravné riešenie
Pre dopravné napojenie polyfunkčnej budovy bola už v minulosti investormi v lokalite (vrátane navrhovateľa
Krasovského s.r.o.) zrealizovaná prístupová komunikácia s križovatkou, verejným osvetlením
a kompletnými inžinierskymi sieťami. Objekt Krasovského sa na ňu napája v juhovýchodnej časti parcely, v
mieste výjazdu z podzemnej garáže a parkoviska na teréne. Pre potreby polyfunkčného domu je
navrhnutých 189 parkovacích miest. Z toho 112 v podzemnom podlaží a 77 na teréne vedľa objektu.
Navrhované dopravné riešenie je založené na myšlienke nezaťažovať lokalitu zaparkovanými osobnými
autami. Preto je väčšina miest umiestnená v podzemnej garáži. Na teréne umiestnené parkovacie miesta
sú navrhnuté hlavne z ekonomických dôvodov, aby bolo možné ponúknuť aj lacnejšie parkovacie miesto
a zamedziť tak zaťaženiu okolia parkovaním obyvateľmi nového objektu. Z dôvodu zníženia dopadu
statickej dopravy na lokalitu, najmä hluku, je navrhnuté aj prekrytie časti parkoviska na teréne.
Z východnej strany parcely je vybudovaná cyklotrasa. Návrh ju v plnej miere rešpektuje a neruší svojím
napojením na jestvujúcu komunikáciu. Investor tento zámer podporil aj bezplatným darovaním časti
pozemku mestu pod cyklotrasou.
Pre chodcov sa vybuduje chodník na južnej strane parcely, ktorý nadväzuje na už jestvujúci chodník
vedľajšieho objektu. Smeruje k nákupnému centru Aupark a cez prechod pre chodcov sa napája na
jestvujúci chodník okolo Sadu Janka Kráľa.
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Porovnanie pôvodne posudzovaného riešenia, prvej zmeny navrhovanej činnosti a predkladanej
zmeny navrhovanej činnosti
Porovnanie z hľadiska lokality
Polyfunkčný objekt Krasovského sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka, nachádza sa
v blízkosti Sadu Janka Kráľa z jeho juhovýchodnej časti. Nachádza sa v rozvíjajúcej sa časti medzi Sadom
Janka Kráľa, Einsteinovou ulicou, rekonštruovaným Starým mostom a bývalým futbalovým štadiónom
Artmedia . V najbližšom okolí práve prebieha rekonštrukcia Starého mosta s výstavbou električkovej trate
smerom do Petržalky. Z južnej strany prebieha výstavba Administratívneho centra Einsteinova
(momentálne v stave zmeny stavby pred dokončením). Zo severnej strany došlo v nedávnej minulosti
k búracím prácam futbalového štadióna bývalého futbalového klubu Artmédia Petržalka. Za cestou
vedúcou zo starého mosta, na území bývalej betonárky sa pripravuje výstavba ďalšieho administratívneho
objektu.
Stavebná parcela je z každej strany ohraničená vybudovanou cestnou komunikáciou. Zo severnej strany je
to zjazd zo starého mosta. Zo západnej strany križovatka spájajúca Einsteinovu ulicu s ulicou Krasovského.
Z južnej strany prístupovou cestou Krasovského a z východnej strany prístupovou cestou k objektu
Stavoing a cyklotrasou.
Atraktívna lokalita (pravý breh Dunaja) v súčasnosti nie je využívaný vzhľadom na svoj potenciál vytvoriť
rozšírenie centra mesta a prepojenie mestskej časti Petržalka s centrom mesta. Aktivity východne od Sadu
Janka Kráľa až po most Apollo smerujú k zmene tohto stavu a k logickému dotvoreniu mesta ako celku.
Výstavba sa bude realizovať v katastrálnom území Bratislava Petržalka na parcelách Parcelné čísla :
parcelné č. 5105/238 a 5202/8 vo vlastníctve navrhovateľa - Krasovského s.r.o.
Lokalita sa zmenou navrhovanej činnosti nemení. Malé zmeny sú v súvislosti s presným riešením
trás a miest napojení inžinierskych sietí.

Porovnanie z hľadiska urbanisticko-architektonického riešenia a hmotovo-priestorového riešenia
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti vychádza zo zapracovania pripomienok vyplynutých z rokovaní
so súčasnými predstaviteľmi samospráv a odlišnou ekonomickou situáciou na trhu s nehnuteľnosťami.
Cieľom urbanisticko-architektonického riešenia polyfunkčného objektu Krasovského je rovnako ako pri
pôvodnom návrhu aj prvej zmene navrhovanej činnosti, navrhnúť také priestorové usporiadanie, ktoré by
v limitoch, daných územným plánom hlavného mesta Bratislavy vytvorilo typické mestské prostredie
s vysokým podielom zelene, vybudované na nasledovných zásadách:
Dodržanie línie výškových budov nasadenej pozdĺž Einsteinovej ulice jestvujúcimi a plánovanými objektami
ako Incheba, Aupark Tower, Tatra City, Centrum Einsteinova, Stavoing. V schválenom územnom pláne
zóny „Celomestské centrum Bratislava – Petržalka“ (Kaliská, Kočan, Majchrák) 1993, táto os výškových
stavieb pokračuje až k mostu Apollo. Odľahčenie lokality zmenou hmotovo-priestorového riešenia
z doskového (posudzované riešenie) na riešenie bodového typu (prvá a predkladaná zmena navrhovanej
činnosti). Zužitkovať severozápadné výhľady na Staré mesto, Bratislavský hrad a nábrežie .Odľahčiť parter
a vytvoriť rozmanité zelené priestory vo vnútrobloku (parčík, ihrisko, terasa) s dôrazom na zeleň.
Pôvodne posudzovaná činnosť mala pôdorysné rozmery výškovej časti približne 20x45 metrov a výšku 16
podlaží. Jednalo sa o stavbu doskového typu. V prvej zmene navrhovanej činnosti sa výrazne zredukovala
pôdorysná plocha na približne 21x21 metrov a objekt sa vytiahol do výšky na 24 podlaží pri zachovaní
celkovej úžitkovej plochy na približne 24 000m 2. Jednalo sa o objekt bodového typu. Toto riešenie
vyplynulo z rokovaní vtedajšími predstaviteľmi samosprávy a hlavného architekta mesta. Predkladaná
zmena v navrhovanej činnosti zachováva princíp z prvej zmeny navrhovanej činnosti. Jedná sa o bodovú
stavbu s pôdorysom približne 27x27 metrov, výškou 63 m pri 16 nadzemných podlažiach. Podlahová
plocha sa zredukovala na 15 731m2. Celková úžitková plocha klesla na 14 580m2.
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K zmene hmotovo-priestorového riešenia došlo aj v „podnoži“ výškovej časti. V pôvodne posudzovanej
činnosti mal prízemný objekt 3 podzemné podlažia a 4 nadzemné. V prvej zmene sa počet nadzemných
zredukoval na 2, pri zachovaní troch podzemných podlaží. V predkladanej druhej zmene sa nadzemné
podlažie zredukovalo takmer na úplne. V súčasnom riešení je navrhnuté len čiastočné prestrešenie
parkovacích miest na teréne. Z troch podzemných parkovacích podlaží zostalo len jedno, čím sa budova
dostala nad úroveň hladiny podzemnej vody.
Zmeny, z hľadiska urbanisticko-architektonického riešenia a hmotovo-priestorového riešenia, sú
v porovnaní s pôvodne navrhovanou činnosťou a prvou zmenou navrhovanej činnosti pozitívne.
Dochádza k redukcií nadzemných aj podzemných podlaží, k výraznej redukcii podlahovej plochy
a objemu (približne o tretinu), k redukcii hmoty v parteri na minimum a vytvoreniu vnútroblokového
parku so zeleňou.
Porovnanie z hľadiska zaradenia podľa Prílohy č. 8 k zákonu č.24/2006 Z.z.
Pôvodne posudzovaná činnosť podliehala zisťovaciemu konaniu svojimi parametrami podľa prílohy č.8
zákona, kapitola 9. Infraštruktúra, položka č. 14 b) – projekty rozvoja obcí vrátane budov pre obchod
a/alebo služby a podľa písm. i) – projekty rozvoja obcí vrátane garáží alebo komplexu garážových budov
Prvá zmena navrhovanej činnosti bola zaradená podľa prílohy č.8 zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 14 b) – projekty rozvoja obcí vrátane budov pre obchod
a/alebo služby a podľa písm. i) – projekty rozvoja obcí vrátane garáží alebo komplexu garážových budov
Druhá zmena navrhovanej činnosti je zaradená podľa č.8 zákona 24/2006 Z.z a zákona 408/2001 Z.z. do
kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 16 a) projekty rozvoja obcí vrátane pozemných stavieb alebo ich
súborov (komplexov) a podľa písm. b) projekty rozvoja obcí vrátane statickej dopravy
Tabuľka 3 – Porovnanie základných objemových a plošných ukazovateľov

celková podlahová plocha
celková úžitková plocha
počet parkovacích miest
zastavaná plocha objektom
obostavaný priestor
parkovacie miesta - interiér
parkovacie miesta - exteriér
počet podzemných podlaží
počet nadzemných podlaží

Pôvodne
posudzovaný
návrh
26 015 m2
24 046 m2
309
2 221 m2
86 780 m3
296 miest
13 miest
3
16

Prvá zmena
navrhovanej
činnosti
26 237 m2
24 202 m2
234
2 071 m2
74 802 m3
224 miest
10 miest
3
25

Druhá (predkladaná) zmena
v navrhovanej činnosti
15 731 m2
14 580 m2
189
1 335 m2
55 256 m3
112 miest
77 miest
1
16

Tabuľka 4 – Porovnanie plôch z hľadiska funkcie
Funkcia

celková úžitková plocha
plocha garáží + tech.
priestorov
plocha apartmánov
plocha bývania
hotel, občianska vybavenosť

Pôvodne
posudzovaný návrh

Prvá zmena
navrhovanej
činnosti
m2
%
24 202
100,00

Druhá zmena
v navrhovanej
činnosti
m2
%
14 580
100,00

m2
24 046

%
100,00

6 744

28,05

7 576

31,51

4 408

30,23

2 331
6 757
8 214

9,69
28,10
34,16

0,00
4 867
11 759

0,00
20,24
48,90

6 540
3 302
330

44,86
22,65
2,26
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Tabuľka 5 – Porovnanie plôch z hľadiska funkcie podrobne
Funkcia

Jednotka

parkovanie
hotel - izby
hotel – reštaurácia
(zmena na samostatnú
kaviareň)
hotel - relax centrum
hotel - vybavenosť
obchody
byty a apartmány - 1
izbové
byty a apartmány - 2
izbové
byty a apartmány - 3
izbové
byty a apartmány - 4
izbové

garáž-interiér
parkovisko-ext.
izby (ks)
lôžka (ks)
plocha (m2)
zamestnanci
stoličky (ks)
plocha (m2)
zamestnanci
plocha (m2)
zamestnanci
plocha (m2)
zamestnanci
kusy
obyvatelia
kusy
obyvatelia
kusy
obyvatelia
kusy
obyvatelia

Posudzo
vaný stav
(A)
296
13
76
160
844
16
230
365
8
944
21
511
13
22
44
44
88
22
88
14
56

Prvá
zmena
(B)
224
10
120
275
826
16
197
130
8
440
4
0
0
16
19
8
16
24
77
0
0

Druhá
zmena
(C)
112
77
0
0
209
4
60
0
0
0
0
121
4
18
36
53
106
14
56
14
56

Rozdiel
(C-A)

Rozdiel
(C-B)

-184
+64
-76
-160
-635
-12
-170
-365
-8
-944
-21
-390
-9
-4
-8
+9
+18
-8
-32
0
0

Nový návrh má menšiu celkovú úžitkovú plochu oproti pôvodne posudzovanej činnosti o 39,4%
a oproti prvej zmene navrhovanej činnosti o 39,8 %. Nový návrh má menšiu podlažnú plochu oproti
pôvodne posudzovanej činnosti o 39,5% percent a oproti prvej zmene navrhovanej činnosti o 40,0%
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti má menej parkovacích miest ako pôvodne posudzovaný
návrh o 120 miest (38,8%) a aj ako prvá zmena navrhovanej činnosti o 45 miest (19,2%). Má menší
obostavaný priestor, menej obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov (vypúšťa sa funkcia hotel).
III.2.2

Požiadavky na vstupy

III.2.2.1 Požiadavky na vstupy – pôvodne posudzovaná činnosť
Záber pôdy
Navrhovaná činnosť by zabrala plochu 9 161 m 2, z toho plocha zastavaná navrhovaným polyfunkčným
objektom by bola 2 221 m2. Na zvyšnej ploche sa navrhovalo parkovisko s kapacitou 13 stojísk,
komunikácie a sadové úpravy. Zaberaná pôda nebola súčasťou PPF, ani LPF. Počas výstavby by došlo k
dočasným záberom pôdy pri realizácii prípojok inžinierskych sieti, a to na dobu technicky nevyhnutnú.
Voda
V riešenom polyfunkčnom objekte bola vypočítaná nasledovná potreba vody:
Max. denná potreba vody

Qm = 299 068 l/deň = 3,46 l/s

Max. hodinová spotreba vody

Qh = 22 430,1 l/h = 6,23 l/s

Potreba požiarnej vody v objekte je 12,5 l/s.
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-112
+67
-120
-275
-617
-12
-137
-130
-8
-440
-4
+121
+4
+2
+17
+45
+90
-10
-21
+14
+56

Navrhovaný polyfunkčný objekt by bol zásobovaný studenou pitnou vodou z vyprojektovaného a v minulosti
do realizácie pripravovaného verejného vodovodu DN 200 vedeného v prístupovej komunikácii,
vodovodnou prípojkou DN 150, cez vodomernú šachtu. V rámci realizácie verejného vodovodu by bola
súčasne realizovaná verejná časť vodovodnej prípojky, ktorá by bola realizovaná z rovnakého materiálu
ako bol navrhnutý verejný vodovod – tvárna liatina. Vodomerná šachta by bola osadená v zeleni pred
riešeným objektom. Šachta sa navrhovala betónová so železobetónovým stropom, v ktorom bol vstupný
otvor veľkosti 600/600 mm. Vstupný otvor bol prekrytý liatinovým poklopom. V šachte o vnútorných
rozmeroch 2300/1000 mm mal byť osadený združený vodomer a ostatné patričné armatúry. Svetlá výška
šachty musí byt minimálne 1800 mm. Od vodomernej šachty sa navrhovala do objektu priviesť studená
voda potrubím z rúr HDPE DN 150, PE100. Vodovodné potrubie bolo navrhnuté uložené v zemi s
priemerným krytím 1,2 m zeminy v pieskovom lôžku hrúbky 100 mm. V bode pripojenia sa na verejný
vodovod by bol na prípojke osadený zemný uzáver s teleskopickou zemnou súpravou a liatinovým
kruhovým poklopom s tesnením. Pred realizáciou prípojky vody by bolo potrebné nechať vytýčiť všetky
podzemné inžinierske siete. Križovanie jestvujúcich podzemných inžinierskych sieti by bolo potrebné
zrealizovať v súlade s STN 73 6005. Vodovodná prípojka bola riešená v súlade s STN 75 5401, 73 6005 a
73 3050. Voda by bola vstupom aj počas výstavby navrhovaného polyfunkčného objektu. Predpokladal sa
odber 0,40 l/s technologickej vody a 0,30 l/s pitnej vody. Jej zdrojom by bol verejný vodovodný rád DN 400
mm, ktorý by bol vedený vo vzdialenosti 9 m od navrhovaného polyfunkčného objektu. V jeho šachte by
bola vysadená odbočka DN 100 mm – prípojka a vodomerná zostava. Vodovod by bol privedený k
odbernému miestu na stavenisku. Odber vody bol podmienený uzatvorením zmluvy so správcom
vodovodnej siete.
Teplo
Tepelná pohoda interiérov navrhovaného polyfunkčného objektu bola riešená komplexne, to znamená, že
optimálna teplota bola udržiavaná podľa potreby ohrevom alebo chladením. Navrhované riešenie okrem
optimálnej teploty vzduchu zabezpečovalo aj výrobu teplej úžitkovej vody. Ako zdroj tepla, resp. chladu, sa
navrhovalo reverzné tepelné čerpadlo fy.: CLIVET - WRHN 422 - 4 ks, s menovitým tepelným výkonom: Q
uk = 185,0 kW resp. Qch = 153,00 kW s teplotným spádom vykurovacej vody t = 50/40°C, resp. chladiacej
vody t = 7/12 ° C, s hydraulickým modulom, čerpadlovou skupinou Q = 7,5 l/s, t.j. 27,00 m3/hod, a
zabezpečovacím zariadením. Celkový prietok primárnej vody pre tepelné čerpadlá: Q = 30,0 l /s; 108,0
m3/hod. Inštalovaný výkon zdroja tepla : Qi= 4 x 185,0 = 740,0 kW Elektrický príkon tepelných čerpadiel :
Pel = 205,0 kW Od tepelných čerpadiel , by boli vedené rozvody vykurovacej vody resp. chladiacej vody k
ohrievacím výmenníkom, k chladiacim výmenníkom zariadení VZT, resp. k výmenníkom v jednotkách fan –
coil , resp. k vykurovacím telesám. Klimatizačné jednotky fan - coil, boli navrhované ako parapetné
jednotky, resp. pod stropné jednotky – kazetové jednotky, dodávka VZT. Pre vykurovanie priestorov ktoré
nie sú klimatizované bolo navrhované vykurovanie klasickými vykurovacími telesami, napojené
samostatnou vetvou. Ako vykurovacie telesá boli navrhované JAGA DBE (Knockonwood, Strada, Tempo,
Maxi a pod.) o stavebnej výške 300, 600 a 900 mm, prevedenie 11VK a 22VK, ako aj kúpeľňové trubkové
registre a podlahové konvektory MINIB – Coil. Pre nízkoteplotné podlahové vykurovanie vo vybraných
priestoroch, bol navrhovaný nízkoteplotný vykurovací systém rúrkami PB 15 x 1,5 mm, uloženými na
systémovej platni a napevno zaliatymi v nášľapnej vrstve podlahy. Pre racionálne využitie tepelnej energie
bolo uvažované s realizáciou MaR techniky (systémy Regotrans – Sauter). Ohrev teplej úžitkovej vody by
bol realizovaný v 4 ks zásobníkových ohrievačoch vody o objeme V = 1000 l , s elektrickým doohrevom.
Elektrická energia
Zdrojom elektrickej energie bola navrhnutá verejná elektrická sieť. Napojenie bolo navrhnuté 22 kV
káblovou slučkou z vedenia vedúceho do navrhovanej TS 1.1. Na VN kábel bolo navrhnuté s použitím
spojok Raychem napojené nové vedenie 2 x / 3 x NA2XS(F)2Y 1x240 /, ktoré by bolo preslučkované cez
navrhovanú trafostanicu. Nové 22 kV káblové zväzky mali byť uložené v teréne vo výkope 60x110 cm v
pieskovom káblovom lôžku so zákrytom z betónových tvárnic a výstražnou fóliou. Pod cestou a pod
vjazdmi mali byť uložené v chráničke FXKVR 200 na betónovom podklade v hĺbke 100 cm. Z NN
rozvádzača novej trafostanice by boli pre novostavbu urobené káblové vývody NAYY-J 4x240 do hlavných
rozvádzačov jednotlivých častí objektu – RH 1 na 1.NP pre zariadenia spoločnej spotreby objektu, RH2 na
1.NP pre hotelovú časť a polyfunkčné priestory a RH3 na technickom 7.NP pre bytovú časť. V rozvádzači
trafostanice zostanú rezervy pre ďalšie distribučné rozvody ZSE s kapacitou cca 500 kVA.
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Bilancia potrieb elektrickej energie bola navrhovaná nasledovne: tepelné čerpadlá 205 kW, technológia ÚK
10 kW, elektrický doohrev TÚV 50 kW, výťahy 35 kW, VZT + klimatizácia 70 kW, požiarne vetranie 30 kW,
osvetlenie komunikácií, garáží a techn. priestorov 50 kW, bytové jednotky a apartmány 2 448 kW,
polyfunkcia – obchody, vybavenosť 133,2 kW, hotelová časť – izby 120 kW, hotelová časť – relax centrum,
kaviareň, reštaurácia 90 kW, rezerva pre iné technológie 50 kW. Inštalovaný príkon mal byť 3 291 kW.
Maximálny súčasný príkon mal byť 1 500 kW. Elektrická energie by bola vstupom aj počas výstavby
navrhovaného polyfunkčného objektu. Jej bilancia by bola nasledujúca : elektromotory na stavenisku 120
kW, vnútorné osvetlenie 40 kW, osvetlenie staveniska 2 kW, elektrická energia pre výstavbu t.j. pre
navrhované objekty zariadenia staveniska, by bola zabezpečená v predstihu, realizáciou provizórnej NN
prípojky z novo-navrhovanej trafostanice, a vedená vzduchom. Meranie el. práce na stavenisku by bolo
realizované cez staveniskovú rozpojovaciu istiacu skriňu.
Informačné vstupy
Sem možno zaradiť telefónne prípojky a prípojky KTV. Predpokladaná potreba bola 200 telefónnych liniek
a 200 ukončení káblových rozvodov. Uvedené by zabezpečili správcovia príslušných sieti na základe
písomných požiadaviek navrhovateľa.
Pracovné sily
V navrhovanom polyfunkčnom objekte by sa vytvoril bližšie nešpecifikovaný počet pracovných miest.
Najviac pracovných miest by vzniklo v súvislosti s prevádzkou hotela, obchodov a služieb. Personálne by
bolo potrebné tiež treba zabezpečiť správu navrhovaného polyfunkčného objektu ako celku. Počas
výstavby navrhovaného polyfunkčného objektu sa predbežne predpokladalo nasadenie minimálne 30
pracovníkov naraz. Tento počet by upresnil ďalší stupeň projektovej dokumentácie, resp. vybraný
dodávateľ stavby.
III.2.2.2 Požiadavky na vstupy – prvá zmena navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej činnosti si nevyžiadala záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov.
V pôvodnom riešení sa uvažovalo aj s funkciou apartmány. Po jej vypustení sa zväčšila časť hotel z 160 na
275 lôžok. Stúpol aj jeho štandard a vybavenosť. Celkovo však poklesla potreba parkovacích miest o 75.
Zmena navrhovanej činnosti sa odohrala najmä v architektonicko-hmotovom riešení.
III.2.2.3 Požiadavky na vstupy – predkladaná (druhá) zmena navrhovanej činnosti
Záber pôdy
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti, rovnako ako pôvodné riešenie a aj prvá zmena navrhovanej
činnosti si nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov
Zabezpečenie potreby vody
Riešený polyfunkčný objekt bude zásobovaný studenou pitnou vodou z vyprojektovaného a v súčasnosti už
aj zrealizovaného verejného vodovodu DN 200 vedeného v prístupovej komunikácii, vodovodnou prípojkou
DN 150, cez vodomernú šachtu. Verejná časť vodovodnej prípojky, bude realizovaná z rovnakého
materiálu ako je navrhnutý verejný vodovod – tvárna liatina. Vodomerná šachta bude osadená pred
riešeným objektom. Šachta sa navrhuje betónová so železobetónovým stropom, v ktorom bude vstupný
otvor veľkosti 600/600 mm. Vstupný otvor bude prekrytý liatinovým poklopom. V šachte o vnútorných
rozmeroch 2300/1000 mm bude osadený združený vodomer a ostatné patričné armatúry. Svetlá výška
šachty musí byť minimálne 1800 mm. Od vodomernej šachty sa navrhuje do objektu priviesť studená voda
potrubím z rúr HDPE DN 150, PE100. Vodovodné potrubie bude uložené v zemi s priemerným krytím 1,2
m zeminy v pieskovom lôžku hrúbky 100 mm.
V bode pripojenia sa na verejný vodovod bude na prípojke osadený zemný uzáver s teleskopickou zemnou
súpravou a liatinovým kruhovým poklopom s tesnením.
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Pred realizáciou prípojky vody je potrebné nechať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Križovanie
jestvujúcich podzemných inžinierskych sieti je potrebné zrealizovať v súlade s STN 73 6005.
Vodovodná prípojka bude riešená v súlade s STN 75 5401, 73 6005, 73 3050.
Výpočet spotreby vody:
V riešenom polyfunkčnom objekte sa navrhujú byty a apartmány v počte 99 jednotiek s počtom 250 osôb
a špecifickou potrebou vody 135 l/os. deň. Kaviareň s potrebou vody 300 l/zam.deň pre 4 zamestnancov,
100 návštevníkov so špecifickou spotrebou 5 l/návšt.deň. Predajný priestor s so 4 zamstnancami
a potrebou vody 80l/zam.deň.
Priemerná denná potreba vody Qp:
obyvatelia obytných jednotiek
návštevníci prevádzok
zamestnanci kaviareň
zamestnanci retail

250
100
4
4

150 l/os. deň
5l /návštev,deň
300 l/zam.deň
80 l/zam.deň

37500 l/deň
500 l/deň
1200 l/deň
320 l/deň

Qp = 39 520 l/deň = 0,457 l/s
Max. denná potreba vody Qm
Qm = Qp x kd = 55 328 l/deň = 0,639 l/s
*kd = 1,2 pre obec s počtom obyvateľov nad 100 tis. (Petržalka 111 778 obyvateľov)

Max. hodinová spotreba vody Q h:
Qh = Qm x kh = 99 590 l/deň = 4 149 l/h = 1,15 l/s
*kh = 1,8

Potreba požiarnej vody v objekte 12,5 l/s.

Zásobovanie plynom
V objekte sa s napojením na plyn neuvažuje
Zásobovanie elektrickou energiou
Zásobovanie objektu elektrickou energiou bude zabezpečené z novovybudovanej trafostanice.
Trafostanica TS 2x1000 kVA užívateľská bude umiestnená v SV časti pozemku na teréne. Transformačná
stanica je navrhovaná ako voľne stojaca, polozapustená kiosková, typizovaná, v kompaktnej betónovej
bunke – typ EH5 výrobcu Elektro Haramia. Transformátory budú olejové, hermetizované, výkonu 2 x 1 000
kVA. Z NN rozvádzača novej trafostanice budú pre novostavbu urobené káblové vývody NAYY-J 4x240 do
hlavných rozvádzačov jednotlivých častí objektu.
Prípojka VN napojenie bude navrhnuté 22 kV káblovou sľučkou z linky 1063. Na VN kábel bude s použitím
spojok Raychem napojené nové vedenie 2 x / 3 x NA2XS(F)2Y 1x240 /, ktoré bude presľučkované cez
nami navrhovanú trafostanicu TS. Nové 22 kV káblové zväzky budú uložené v teréne vo výkope 60x110
cm v pieskovom káblovom lôžku, so zákrytom z betónových tvárnic a výstražnou fóliou. Pod cestou a pod
vjazdami budú uložené v chráničke FXKVR 200 na betónovom podklade v hĺbke 100 cm.
Porovnanie predpokladaných vstupov
Zabezpečenie vstupov je technicky a technologicky v zásade rovnaké ako v pôvodne posudzovanom
návrhu aj v prvej zmene navrhovanej činnosti. Zmeny objemu a druhu stavieb sa premietli predovšetkým
do predpokladanej spotreby vody, elektriny a plynu.
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Pre výstavbu objektov podľa pôvodného návrhu, podľa prvej zmeny ale aj podľa predkladanej zmeny
navrhovanej činnosti bude potrebné zabezpečiť stavebný materiál rôzneho druhu (kamenivo, štrk, piesok,
cement, betónové dlažby, betónové konštrukčné prvky, keramické výrobky, železo, strešné krytiny,
izolácie, drevo, plastové výrobky, sklo, elektrické vedenia a káble a iné stavebné hmoty a materiály).
Zdrojmi týchto materiálov budú štandardné ťažobné a iné dodávateľské organizácie, resp. pôjde o
obchodné výrobky zo zdrojov mimo posudzovaného územia, ktorých prísun by si zabezpečila samotná
dodávateľská organizácia.
Výstavba navrhovaných objektov
nachádzajúcimi sa na domácom trhu.

bude

riešená

prevažne

domácimi

kapacitami

a materiálmi

Porovnanie pôvodného riešenia, prvej zmeny a predkladanej zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska
vstupov
Tabuľka 6 – porovnanie z hľadiska vstupov
Voda
Plyn
Elektrina

Pôvodný zámer
109 135 m3
0 m3
1 727,70 MWh/rok

Prvá zmena
117 530 m3
0 m3
1 727,70 MWh/rok

Druhá zmena
19 696 m3
0 m3
1 727,70 MWh/rok

Predkladaná zmena bude predstavovať pozitívnu zmenu z hľadiska vstupov a to z pohľadu potreby
vody. Zrušením funkcie hotel sa výrazne zníži predpokladaná spotreba vody až o 80%.
S plynofikáciou objektu sa naďalej neuvažuje. Spotreba elektrickej energia sa predpokladá
nezmenená.
III.2.3

Údaje o výstupoch

III.2.3.1 Predpokladané výstupy počas vstavby
Výstupy počas výstavby podľa pôvodne hodnotených variantov, podľa prvej zmeny navrhovanej činnosti aj
podľa predkladanej zmeny navrhovanej činnosti sú čo do druhu v zásade rovnaké. Líšia sa len intenzitou,
ktorá je úmerná rozsahu výstavby.
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom
stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a
časovo obmedzený na dobu výstavby.
Doprava materiálu (vo všetkých navrhovaných variantoch) na stavenisko bude po existujúcich dopravných
trasách. Prírastok Intenzity dopravy počas výstavby (vzhľadom na súčasné vysoké dopravné zaťaženie),
nebude predstavovať významnú zmenu ani z hľadiska dopravného zaťaženia ani z hľadiska s tým
súvisiaceho zaťaženia hlukom z dopravy.
Najväčšie priťaženie dopravou počas výstavby sa počíta pri výkopových prácach, kedy bude rozhodujúca
časť zeminy odvážaná mimo staveniska. Predpoklad dĺžky trvania zemných, výkopových prác: 1 mesiac tj.
30 prac. Dní. Počas výstavby, predovšetkým v čase výkopových prác a výstavby technickej infraštruktúry,
sa zvýši hluková hladina. Hodnotenie nárastu hlukovej hladiny je závislé od organizácie výstavby, rozsahu
nasadenia stavebnej techniky a dĺžky činnosti.
Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej hladiny pri
nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Možno predpokladať, že pri nasadení
viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu 90 – 95 dB(A). Tento hluk sa nedá odcloniť
protihlukovými opatreniami vzhľadom premenlivosť polohy nasadenia strojov a konfiguráciu terénu. Tým
vzniká potreba ochrany exponovaných pracovníkov.
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom
stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a
časovo obmedzený na dobu výstavby, predovšetkým v čase terénnych úprav, výkopových prác a výstavby
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technickej infraštruktúry. V neskorších fázach výstavby bude hluková záťaž obyvateľstva v území nižšia a
to z dôvodu použitia „tichších“ technológii a tiež sa prejaví tieniaci efekt čiastočne realizovaných objektov.
Predikcia prevádzkového hluku v okolí zemných strojov je veľmi problematická, nakoľko dynamika hluku je
vysoká, hluk má výrazne premenný, často až impulzový charakter podľa druhu vykonávanej operácie a
technológie, napr. bagrovanie, sypanie štrku, pluhovanie, zhutňovanie, nakladanie a pod. Predpokladá sa
aj superpozícia jednotlivých zdrojov hluku, t.j. súčinná technológia niekoľkých strojov naraz. Hodnotenie
nárastu hlukovej hladiny je preto závislé od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a
dĺžky činnosti. Zároveň do toho vstupuje aj poloha vykonávanej stavebnej činnosti v riešenom území.
Presnejšie určenie nárastu hlukovej hladiny je tak možné až po spracovaní harmonogramu organizácie
práce pri výstavbe.
Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov:
• nákladné automobily 87 - 89 dB(A)
• zhutňovacie stroje 83 - 86 dB(A)
• nakladače zeminy 86 - 89 dB(A)
• kompresor 75 – 80 dB(A)
• elektro centrála 70 – 75 dB(A)
• vrtná súprava pre injektáž 70 – 75 dB(A)
• lyžicové rýpadlo 75 – 80 dB(A)
Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej hladiny pri
nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Možno predpokladať, že pri nasadení
viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu 90 – 93 dB(A). Tento hluk sa nedá odcloniť
protihlukovými opatreniami vzhľadom premenlivosť polohy nasadenia strojov a dá sa riadiť len dĺžka jeho
pôsobenia v rámci pracovného dňa.
Podrobná hluková štúdia sa vypracuje v ďalšom stupni projektovej dokumentácie z dôvodu prebiehajúcej
výstavby na susednom pozemku, ktorý zásadne zmení hlukové pomery v území.
Počas výstavby vzniknú odpady, ktoré možno v zmysle Vyhlášky MŽP SR c. 284/2001 Z.z, ktorou sa
stanovuje Katalóg odpadov zatriediť predovšetkým do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií
(vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest).
Tabuľka 2 – produkcia odpadu počas výstavby (odhad)
Katalógové
číslo
odpadu

Názov odpadu

17 01
17 01 07

Betón, tehly, dlaždice, obkladačky, keramika
Zmesi betónu, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, iné ako je
uvedené v 17 01 06
Drevo, sklo, plasty
Drevo
Sklo
Plasty
Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky
Bitúmenové zmesi iné, ako uvedené v 17 03 01
Kovy (vrátane ich zliatin)
Železo a oceľ
Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontami-novaných
plôch), kamenivo a materiál z bagrovísk
Výkopová zemina iná ako je uvedené v 17 05 05
Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce
azbest
Izolačné materiály iné ako je uvedené v 17 06 01
Iné odpady zo stavieb a demolácií
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako je
uvedené v 17 09 01, 17 09 01 a 17 09 03

17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03
17 03 02
17 04
17 04 05
17 05
17 05 04
17 06
17 06 04
17 09
17 09 04

Kategória
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Predpokladané
množstvo
(t/rok)

O

7

O
O
O
O

1
0,2
0,4

O

2

O

5

O

8 500

O

0,2

O

4

Miesta odporúčaných skládok
Mestský podnik technických služieb – skládka Stupava
A-Z Stav s.r.o. Bratislava – skládka Podunajské Biskupice
Profesing s.r.o. Bratislava
Zberné suroviny – druhotné suroviny
Porovnanie
Podľa pôvodne hodnoteného rozsahu navrhovaných variantov, podľa prvej zmeny navrhovanej
činnosti aj podľa predkladanej zmeny navrhovanej činnosti budú výstupy počas výstavby (čo do
druhu) v zásade rovnaké. Intenzita výstupov je úmerná rozsahu stavby. Predkladaná druhá zmena
navrhovanej činnosti počíta s nižším objemom stavebných prác v porovnaní so všetkými pôvodne
posudzovanými variantmi.
III.2.3.2 Predpokladané výstupy počas prevádzky
Zdroje znečisťovania ovzdušia
Pôvodne posudzované riešenie
Počas prevádzky navrhovaného obytného súboru bude zdrojom emisií doprava.
Podľa projektu pre územné konanie je navrhovaný zdroj tepla zaradený do kategórie stredných zdrojov
znečistenia. Týmto zdrojom je však reverzibilné tepelné čerpadlo a do navrhovaného polyfunkčného
objektu sa neuvažuje s prívodom zemného plynu.
Jediným zdrojom znečisťovania ovzdušia bude doprava. Výfukové plyny z motorových vozidiel sa budú
dostávať do ovzdušia na komunikáciách v okolí navrhovaného polyfunkčného objektu a v jeho garáží
odkiaľ sa do exteriéru dostanú cez vzduchotechnické zariadenia. Množstvo výfukových plynov závisí od
frekvencie dopravy. Priestory podzemných garáží a komunikácií s pohybom vozidiel vlastnou silou v
interiéri navrhovaného polyfunkčného objektu budú vetrané tak, aby bolo zabránené vzniku neprípustných
koncentrácií škodlivín, produkovaných pri prevádzke motorových vozidiel. Pre návrh vetrania hromadných
garáží platí norma STN 736058 vrátane zmeny b-8/1989. Uvažované množstvo emisií pri voľnobehu a
pomalom posúvaní je pre jedno vozidlo bez ohľadu na druh vozidla MCO = 0,5 m 3.h-1. Prietok vzduchu v
garážach, kde nevzniká špičková prevádzka je stanovený na min. 300 m 3.h-1 na jedno parkovacie státie.
Nútený odvod vzduchu bude pomocou výustiek, potrubia z pozinkovaného plechu a odsávacích jednotiek
zabudovaných priamo do potrubia. Prívod vzduchu bude podtlakom cez vetracie prieduchy z vonkajšieho
prostredia. Výfuk vzduchu bude do vonkajšieho prostredia cez prachové a uhlíkové filtre. Prípustná
koncentrácia CO plynov je Cp = 87 ppm. Spúšťanie odsávania bude riadené automaticky cez snímače
výfukových plynov. V hale bude inštalované meracie zariadenie pre diaľkové meranie teploty vzduchu a
zariadenie pre automatické meranie a signalizáciu koncentrácie oxidu uhoľnatého vo vzduchu. Pri
prekročení prípustnej (výpočtovej) koncentrácie oxidu uhoľnatého Cp = 87 ppm musí byt prerušený chod
motorov a všetky osoby musia opustiť halu. Podľa zbierky zákonov c.208/1991 paragraf 12, cl.5 bude
možné parkovanie aj vozidiel s plynovým zariadením. Garážová hala bude vybavená indikátormi s optickou
a akustickou signalizáciou výskytu plynov pri dosiahnutí 25% dolnej medze výbušnosti. Každá odsávacia
trasa bude vybavená dvoma samostatne prevádzkovateľnými ventilátormi. Pri poruche jedného ventilátora
je núdzové vetranie zabezpečené druhým ventilátorom, pričom porucha bude opticky a zvukovo hlásená
obsluhe.
Prvá zmena navrhovanej činnosti
Zdroje znečistenia sa v zásade nemenili – parkovanie a zvýšená intenzita dopravy.
V interiéri bolo navrhnutých 224 parkovacích miest a na povrchu ďalších 10 miest (oproti pôvodným 296 a
13), čo predstavuje úbytok o 62 miest.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
Zdroje znečistenia sa v zásade nemenia – parkovanie a zvýšená intenzita dopravy.
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V interiéri bolo navrhnutých 112 parkovacích miest a na povrchu ďalších 77 miest (oproti pôvodným 296 a
13), čo predstavuje úbytok o 120 miest.
Porovnanie
Rozsah výstupov z hľadiska dopravného zaťaženia a tým aj znečisťovania ovzdušia z dopravy je
významne menší v porovnaní z pôvodne posudzovaným variantom. V pôvodne posudzovanom návrhu sa
počítalo s 296 stojiskami v garážach a 13 stojiskami na teréne. Zmena navrhovanej činnosti počíta s 112
garážovými stojiskami a 77 stojiskami na teréne.
Na základe tohto porovnania možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti bude predstavovať
zníženie znečisťovania ovzdušia v porovnaní s pôvodne hodnotenými variantmi.
Zdroje znečisťovania vôd


Splaškové vody

Pôvodne posudzované riešenie
Max. denná potreba vody Qm
súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti
max. množstvo splaškových vôd

3,46 l/s
2,5
8,65 l/s

Prvá zmena navrhovanej činnosti
Max. denná potreba vody Qm
súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti
max. množstvo splaškových vôd

5,22 l/s
2,5
13,050 l/s

Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
Riešený polyfunkčný objekt sa navrhuje odkanalizovať splaškovou kanalizačnou prípojkou DN 200 z rúr
PVC-U do zrealizovanej verejnej kanalizácie DN 400, ktorá je vedená v prístupovej komunikácii. Na
splaškovej kanalizačnej prípojke sa zrealizujú revízne šachty v miestach zmeny smeru toku. Revízne
šachty sa navrhujú z prefabrikovaných železobetónových skruží TBS 7 - 100, TBS 2 - 60. Vstupný komín
sa prekryje kruhovým liatinovým poklopom. Spodná časť šachty štvorcového pôdorysu sa vytvorí
z vodostavebného betónu. Spád kanalizačnej prípojky sa navrhuje 2 %. Potrubie bude uložené
v pieskovom lôžku tak, aby celé potrubie ležalo na pieskovom podloží, aby sa zamedzilo previsu
kanalizačného potrubia.
Množstvo splaškových vôd (STN 75 6101)
Max. denná potreba vody Qm
súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti
max. množstvo splaškových vôd


0,639 l/s
2,5
1,598 l/s

Dažďové vody z parkoviska

Pôvodne posudzované riešenie
odvodňovaná plocha
výdatnosť dažďa
súčiniteľ odtoku
množstvo dažďových vôd

0,0748 ha
142 l/s
0,9
9,56 l/s

Prvá zmena navrhovanej činnosti
odvodňovaná plocha
výdatnosť dažďa
súčiniteľ odtoku
množstvo dažďových vôd

0,0748 ha
142 l/s
0,9
9,56 l/s
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Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
Dažďové vody z parkoviska pri riešenom polyfunkčnom objekte sa navrhujú odvodniť dažďovou
kanalizáciou cez odlučovač ropných látok do vsakovacieho systému. Odlučovač ropných látok sa navrhuje
od výrobcu TECHNEAU typ DHLF 103E s maximálnym prietokom 15 l/s. Odlučovač ropných látok DHLF
od výrobcu TECHNEAU a dodávateľa ZETR stavebné prvky, areál PDP Drietoma je celoplastový, určený
na osadenie do zeme, s navrhovaným prietokom znečistenej vody 15 l/s. Jedná sa o moderný vysoko
účinný a bezpečný odlučovač ropných látok. Odlučovač je určený pre odvodnenie plôch s kontamináciou
vôd ropnými látkami až do hodnoty 200 mg/l, pričom výrobca garantuje prečistenie vody na hodnotu pod 1
mg/l. Pri nižšej kontaminácie vstupnej vody sú hodnoty výstupnej vody ešte nižšie.
Odlučovač je vyrobený z polyetylénu ako monolit bez lepených spojov so silnými vypuklými stenami,
zabezpečujúcimi pevnosť proti tlaku. Polyetylénové nádrže zaisťujú absolútnu vodotesnosť a odolnosť proti
korózii.
Na dažďovej kanalizácii budú riešené revízne šachty. Revízne šachty sa navrhujú z prefabrikovaných
železobetónových skruží TBS 7 - 100, TBS 2 - 60. Vstupný komín sa prekryje kruhovým liatinovým
poklopom. Spodná časť šachty štvorcového pôdorysu sa vytvorí z vodostavebného betónu. Spád
kanalizačnej prípojky sa navrhuje 2 %. Potrubie bude uložené v pieskovom lôžku tak, aby celé potrubie
ležalo na pieskovom podloží, aby sa zamedzilo previsu kanalizačného potrubia.
odvodňovaná plocha
výdatnosť dažďa
súčiniteľ odtoku
množstvo dažďových vôd


0,0907 ha
142 l/s
0,9
11,59 l/s

Dažďové vody zo strechy

Pôvodne posudzované riešenie
Plocha strechy
výdatnosť dažďa
súčiniteľ odtoku
množstvo dažďových vôd

0,3882 ha
142 l/s
0,9
49,6 l/s

Prvá zmena navrhovanej činnosti
Plocha strechy
výdatnosť dažďa
súčiniteľ odtoku
množstvo dažďových vôd

0,3882 ha
142 l/s
0,9
49,6 l/s

Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
Dažďové vody zo strechy riešeného objektu sa navrhujú zviesť samostatnou kanalizáciou do vsakovacieho
zariadenia. Vsakovacie zariadenie bude tvoriť vsakovací systém REHAU RAUSSIKO. Vsakovacie
zariadenie bude osadené vo vzdialenosti 5,0 m od hrany komunikácie a cca 6,0 m od riešeného objektu v
zeleni. Na dažďovej kanalizácii budú riešené revízne šachty. Revízne šachty sa navrhujú
z prefabrikovaných železobetónových skruží TBS 7 - 100, TBS 2 - 60. Vstupný komín sa prekryje kruhovým
liatinovým poklopom. Spodná časť šachty štvorcového pôdorysu sa vytvorí z vodostavebného betónu.
Spád kanalizačnej prípojky sa navrhuje 2 %. Potrubie bude uložené v pieskovom lôžku tak, aby celé
potrubie ležalo na pieskovom podloží, aby sa zamedzilo previsu kanalizačného potrubia.
Plocha strechy
výdatnosť dažďa
súčiniteľ odtoku
množstvo dažďových vôd

0,1568 ha
142 l/s
0,9
20,03 l/s
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Porovnanie
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti bude znamenať v porovnaní so všetkými pôvodne
posudzovanými variantmi zmenšenie objemu splaškových vôd a aj dažďových vôd zo strechy.
Predpokladaný objem dažďových vôd z povrchového odtoku je prakticky rovnaký ako v ostatných
variantoch.
Nakladanie s odpadmi
Pôvodne posudzované riešenie
V objektoch polyfunkčného objektu sa predpokladal vznik týchto druhov odpadov:
- komunálny odpad
- odpad pri výmene nefunkčných svetelných zdrojov, elektrických a elektronických
zariadení a pod.
- odpady biologického pôvodu (zvyšky jedál)
Odpady z prevádzky navrhovaného polyfunkčného objektu by boli skladované v spoločných priestoroch
polyfunkčného areálu – sklad odpadov, ktorý by bol zastrešený. Komunálne odpady by boli separované na
papier, sklo a plasty a uložené v kontajneroch objemu 1 000 l. Ich odvoz a zneškodnenie by zabezpečila
firma OLO, a.s. Bratislava, s ktorou by správca navrhovaného polyfunkčného objektu uzavrel zmluvu.
Odpady z odlučovača olejov zaradené do kategórie N by boli zneškodnené oprávnenými firmami, napr.
ARGUSS, s.r.o., Bratislava. K termínu kolaudácie by investor zabezpečil platné zmluvy so subjektmi
oprávnenými na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi o zabezpečení odberu, prepravy a
zneškodňovania všetkých odpadov produkovaných prevádzkou navrhovaného polyfunkčného objektu.
Prevádzkovateľ navrhovaného polyfunkčného objektu by do kolaudácie zabezpečil súhlas na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi, ktoré budú vznikať a vypracovať program odpadového hospodárstva pôvodcu.
Tabuľka 1 – Produkcia komunálneho odpadu počas prevádzky
Katalógové
číslo
odpadu

Názov odpadu

13 05
13 05 01
13 05 02
13 05 06
13 05 07
13 05 08

Odpady z odlučovačov oleja z vody
Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
Kaly z odlučovačov oleja z vody
Olej z odlučovačov oleja z vody
Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja
z vody
Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu
komunálneho odpadu)
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Separované zbierané zložky komunálnych odpadov (okrem
1501)
Papier a lepenka
Sklo
Textílie
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
Iné komunálne odpady
Zmesový komunálny odpad
Objemný odpad
Komunálne odpady inak nešpecifikované

15 01
15 01 01
15 01 02
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 11
20 01 21
20 01 08
20 01 36
20 03
20 03 01
20 03 07
20 03 99
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Kategória

Predpokladané
množstvo
(t/rok)

N
N
N
N
N

1,5
1,5
0,4
0,6
0,6

N
O
O

12
10

O
O
O
N
O
O

40
3
3
2
6
4

O
O
O
O

45
40
10

Prvá zmena navrhovanej činnosti
V prvej zmene navrhovanej činnosti nedošlo k zmene spôsobu nakladania s odpadmi. Odhad množstva
vyprodukovaného odpadu sa nezmenil.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
V druhej predkladanej zmene navrhovanej činnosti nedošlo k zmene spôsobu nakladania s odpadmi.
Odhad množstva vyprodukovaného odpadu sa nezmenil. Došlo len k zmene umiestnenia spoločných
priestorov na skladovanie odpadu vzhľadom na zmenu v architektonicko-hmotovom riešení objektu.
Porovnanie
Predpokladané množstvo a typ vyprodukovaného odpadu zostáva bez zmeny.
Hluk
Pôvodne posudzované riešenie
Počas prevádzky navrhovaného polyfunkčného obytného súboru možno pôsobenie hluku rozdeliť na
- pôsobenie vonkajšieho hluku na interiér navrhovaného polyfunkčného objektu
- pôsobenie hluku z vlastných technologických zariadení na interiér navrhovaného polyfunkčného objektu
- pôsobenie hluku z vlastných technologických zariadení na vonkajšie prostredie
Pôsobenie hluku z vlastných technologických zariadení a kročajového hluku na interiér navrhovaného
polyfunkčného objektu bude minimalizované obvyklými technickými opatreniami (pružné ukotvenie
príslušných zariadení, vhodné stavebno-technické riešenie priečok a podláh) tak, aby boli dodržané
príslušné hygienické normy. Vzhľadom k domu sa nepredpokladá ani významne pôsobenie tohto hluku na
exteriér navrhovaného polyfunkčného objektu.
Zdrojom vonkajšieho hluku pôsobiaceho na interiér navrhovaného polyfunkčného objektu bude
predovšetkým doprava. Nadmerná záťaž hlukom sa však nepredpokladá. Susedné výškové budovy v
smere k Jantárovej ulici a k Einsteinovej ulici budú pôsobiť ako protihluková bariéra a hluk z menej
frekventovanej Krasovského ulice bude pomerne účinne pohlcovaný zelenou na jej obidvoch stranách.
Prvá zmena navrhovanej činnosti
V prvej zmene navrhovanej činnosti nedošlo k zmene ktorá by viedla zvýšeniu zaťaženia od hluku.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
V predkladanej zmene navrhovanej činnosti nedošlo k zmene ktorá by viedla zvýšeniu zaťaženia od hluku.
Naopak, objekt (IPD - centrum Einsteinova), ktorý bude oddeľovať polyfunkčný objekt Krasovského od
komunikácie Einsteinova a diaľničného obchvatu, sa nachádza v schvaľovacom procese zmeny stavby
pred dokončením, kde má dôjsť k navýšeniu objektu. Nakoľko v súčasnosti nie je známa finálna podoba
(výška) objektu, nie je možné zhotoviť zvukovú štúdiu. Táto bude preto vypracovaná v ďalšom stupni
projektovej dokumentácie s presnými vstupmi.
Porovnanie
Predpoklad zaťaženia hlukom v pôvodne posudzovanom riešení aj pri zmene navrhovanej činnosti sa v
zásade podstatne nelíši. Akustická štúdia ktorá bude vypracovaná v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie v navrhne technické opatrenia, ktoré zabezpečia súlad s požiadavkami Vyhlášky MZ SR.
Rozhodujúci príspevok k zvýšeniu hluku je hluk z dopravy. Vzhľadom k tomu, že návrh statickej dopravy je
pri predkladanej zmene navrhovanej činnosti menší ako vo všetkých pôvodne hodnotených variantoch aj v
porovnaní s prvou zmenou navrhovanej činnosti, možno predpokladať, že aj hlukové zaťaženie bude
menšie.
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III.3

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami
v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky
a technológie

Všetky prekládky sietí, výstavba príjazdovej komunikácie do územia s napojením na novovybudovanú
križovatku a verejné osvetlenie boli už zrealizované v rámci prípravy územia na výstavbu a sú už
skolaudované. Zámer nie je prepojený s ostatnými plánovanými či realizovanými činnosťami v dotknutom
území.
Hodnotenie zdravotných rizík
Riziká počas výstavby
Realizácia navrhovanej činnosti sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a technologickými predpismi a
normami. Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru práce – stavebné práce, výškové práce, práca s
plynovými, elektrickými zariadeniami, stavebnými a dopravnými mechanizmami. V tomto smere sú riziká
obdobné ako pri každej stavebnej činnosti. V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb
stavebných mechanizmov. Preto k čiastočnému narušeniu pohody a kvality života príde v etape realizácie
najmä hlukom, prachom a emisiami z dopravy. Toto narušenie bude len lokálne - dopravné trasy,
stavenisko. Tento dopad nebude mat významný vplyv na zdravotný stav obyvateľov. Priame zdravotné
riziká vznikajú v etape výstavby len v súvislosti s vlastnou stavebnou činnosťou. Jedná sa predovšetkým o
nebezpečenstvo úrazu pri doprave a manipulácii s materiálom, pri stavebných, najmä výškových prácach,
pri práci s elektrickými zariadeniami, a pod. Tieto riziká je možné eliminovať len pracovnou disciplínou a
dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom k tomu, že realizácia investičného zámeru bude
len vo vyhradenom priestore, nemôžu vzniknúť reálne zdravotné riziká ani iné dôsledky na obyvateľstvo.
Pri prevádzke, údržbe a oprave zariadení a rozvodov je potrebné dodržať ustanovenia príslušných noriem
a bezpečnostných predpisov a vyhlášok pre rozvody jednotlivých médií.
Riziká počas prevádzky
Pri posudzovaní rizík vyplývajúcich z prevádzky treba analyzovať bezpečnostný systém prevádzky. Z neho
vyplýva riziko dlhodobého vypadnutia elektrického prúdu, dlhodobého vypadnutia prívodu energetického
zdroja. Je to však riziko minimálne a z hľadiska vplyvov na životné prostredie krátkodobé a zanedbateľné.
Možným rizikom znečistenia je tiež znečistenie povrchu únikom ropných látok na parkovisku. Tento scenár
je minimalizovaný technickými opatreniami. Priame zdravotné riziká počas prevádzky budú znášať len
pracovníci obsluhy zariadení. Riziká sú spojené s prevádzkou vlastných zariadení. Vzhľadom na charakter
činnosti a na podmienku plnenia prísnych hygienických predpisov riziká sú minimálne. Všetky používané
zariadenia musia byt ale konštruované tak, aby nemohlo prísť k priamemu ohrozeniu života, alebo zdravia
pracovníkov. S poruchami zariadení a havarijnými stavmi nie sú spojené prípadné zdravotné riziká, ktoré
by znášali obyvatelia. S týmito rizikami sa počíta už pri konštrukcii zariadení. Súčasné požiadavky na
zariadenia sú také, že systémy na vznik havarijného stavu spojeného s poruchou na vlastnom technickom
zariadení alebo na prívodoch reagujú automaticky. Vzhľadom na charakter činnosti, pracovné postupy a
materiálové vstupy a výstupy z činnosti negatívny dopad na obyvateľov nemôže nastáť ani pri manipulácii a
preprave odpadu. Nakladanie s odpadmi v celom procese bude smerovať k tomu, aby z prepravy,
skladovania, úpravy a vlastného zneškodňovania odpadov, nevznikli účinky ktoré by mohli narušiť pohodu
a kvalitu života obyvateľov.
Zdravotné riziko s možným širším záberom nie je reálne.
Priamo vlastná prevádzka nesmie narušiť pohodu a kvalitu života obyvateľov hlukom. Hygienické
požiadavky stanovuje orgán na ochranu zdravia. Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny A hluku vo
vonkajších priestoroch budú dodržané podľa Vyhlášky MZ SR c. 549/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred
hlukom a vibráciami.
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III.4

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitých
predpisov

Investor požiadal o vyjadrenie OÚ Bratislava, odbor štátnej vodnej správy 20.12.2013 a obdržal vyjadrenie
dňa 24.1.2014 (OU-BA-OSZP3-2014/32/SOJ).
Prvým povolením pre realizáciu stavby je územné rozhodnutie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Dokumentácia pre
územné rozhodnutie bola podkladom pre pôvodne navrhovanú činnosť, prvú zmenu navrhovanej činnosti
a je podkladom aj pre navrhovanú zmenu činnosti.
Následne sa stavba podľa §48 stavebného zákona bude uskutočňovať v súlade s overeným projektom a
stavebným povolením a bude musieť spĺňať základné požiadavky na stavby. Dokumentácia pre stavebné
povolenie bude riešená v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie.
Stavebným úradom podľa zákona č. 103/2003 Z.z., ktorým sa mení a doplna zákon č. 50/1976 Zb. (117,
ods. 1) je Mestská časť Bratislava – Petržalka.

III.5

Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti
presahujúcich štátne hranice

Vzhľadom k charakteru navrhovanej činnosti, priestorovému usporiadaniu dotknutého územia a
dostatočnému odstupu od štátnej hranice nemožno predpokladať žiadne vplyvy presahujúce štátne
hranice.

III.6

Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého
územia vrátane zdravia ľudí

Geologické pomery
Geologickú stavbu širšieho okolia (územie hl. mesta SR Bratislavy) tvoria kryštalické horniny paleozoika,
morské a jazerné neogénne sedimenty a fluviálne, proluviálno-deluviálne a antropogénne sedimenty
kvarteru. Kryštalické horniny paleozoika tvoria jadro pohoria Malých Karpát. Sú tvorené najmä granitmi,
granodioritmi, aplitmi, pegmatitmi a dioritmi. Miesto realizácie zámeru sa nachádza na západnom okraji
Podunajskej panvy, kde horniny karpatského kryštalinika tvoria hĺbkové podložie. Panva je vypinená
neogénnymi a kvartérnymi sedimentami, ktorých mocnosť sa smerom od stredu panvy k okraju zmenšuje.
V súvislosti s miestom realizácie zámeru je preto významný najmä neogén a kvartér.
V období neogénu bol pod svahmi Malých Karpát vytvorený morský, resp. jazerný, sedimentačný priestor.
V okrajových oblastiach bola sedimentácia ovplyvnená silným tektonickým nekľudom a častým splachom
granitových zvetralín, preto sa tu neogénne sedimenty vyznačujú značnou nielen vertikálnou, ale aj
horizontálnou heterogenitou. Ďalej od svahov Malých Karpát sa prejavuje už len vertikálna heterogenita. V
dotknutom území je neogén tvorený panónskymi ílmi, ilovcamí, siltovcami a jemnými pieskami. Súvrstvie je
silne vápnité, miestami sa vyskytujú vložky jemnozrnných pieskov a pieskovcov.
Kvartérne sedimenty sa začali vytvárať až po ústupe neogénneho mora, a to eróznodepozičnou činnosťou
na neogénnom podloží. Dominantné postavenie majú fluviálne sedimenty, ktoré vznikli pôsobením rieky
Dunaj. Tie boli ukladané do terás. Miesto realizácie zámeru sa nachádza na pravobrežnej terase
bezprostredne nadväzujúcej na koryto Dunaja.
V mieste realizácie zámeru bol vykonaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum (zodpovedný riešiteľ
RNDr. František Mikuš). Záverečná správa z tohto prieskumu bola vyhotovená dňa 3.5.2005. V rámci tohto
prieskumu boli realizované 4 vrty do hĺbok 10 — 16 m a 2 penetračné sondy do hĺbok 10 m.
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Inžiniersko-geologické pomery
Povrchové vrstvy na záujmovom území sú tvorené navážkami (Y), tieto vznikli úpravou terénu po asanácii
pôvodnej zástavby a sú stavebného pôvodu, obsahujú prevažne hliny so štrkom, miestami sú kusy betónu
a panelov, vyskytujú sa úlomky tehly, plechu a pod. Iba v sonde 4-1 sa pod navážkami nachádza vrstva
piesku hlinitého (S4), v ostatných sondách pod navážkami sa nachádza súvislé súvrstvie štrkových
sedimentov, jedná sa o štrky dobre zrnené (G1) a štrky zle zrnené (G2). Štrky sú stredne uľahlé a uľahlé,
pričom ul'ahlosť sa strieda. Štrky sú žltošedej farby, obsahujú valúny o do 1-5 cm, ojedinele do o 8 cm, nad
neogénom až o 20 - 30 cm, výnimočne i do o 100 cm (bludné granitové balvany). Podložné neogénne
sedimenty boli zistené v hĺbke 15,10 m pod terénom. Sú to íly piesčité (F4), tieto sú pevnej konzistencie,
farby zelenkavo-hnedo-šedej.
Hydrogeologické pomery
V priebehu vrtných prác bola podzemná voda zistená v hĺbkach 3,40 až 5,20 m pod terénom, t.j. na úrovni
cca 131,50 m n m. V záujmovom území sa jedná o podzemné vody s voľnou hladinou, ktoré sú v priamej
závislosti od stavu vody v rieke Dunaj. Na základe pozorovaní HMÚ Bratislava, bol zistený maximálny stav
podzemnej vody v záujmovom území na úrovni 134,00 m n m, z 23.7.1997. Tento stav nebol prekročený
ani za povodne v roku 2002 (potvrdené HMÚ Bratislava).
Ložiská nerastných surovín
V širšom okolí miesta realizácie zámeru (územie hl. mesta SR Bratislavy) sa nenachádzajú ložiská rúd,
ropy, ani zemného plynu. Dobývacie priestory, ktoré sú chránenými ložiskovými územiami sa nachádzajú
len na území okresu Bratislava IV. Ide o Kameňolom Devín, Dobývací priestor Devínska Nová Ves II
(tehliarske hliny) a Dobývací priestor Devínska Nová Ves III — Glavica (piesky pre tehliarsku výrobu). V
súčasnosti je v prevádzke iba Kameňolom Devín. Ostatné dva dobývacie priestory sú v likvidácii, zostávajú
však chránenými ložiskovými územiami. V širšom okolí miesta realizácie zámeru sa nachádzajú viaceré
ložiská štrkopieskov. Žiadne z nich sa neprekrýva s miestom realizácie zámeru. Bývalé štrkoviská sa
spravidla využívajú na rekreačné účely.
Seizmicita územia
Širšie okolie miesta realizácie zámeru (územie hl. mesta SR Bratislavy) má zložitú geologicko-tektonickú
stavbu. Možno tu identifikovať systém paralelných zlomových línií V smere SV-JZ, ktoré ohraničujú Malé
Karpaty od Podunajskej panvy, a tiež systém línií v smere SZ-JV, ktoré priečne segmentujú predchádzajúci
zlomový systém. Pozdĺž zlomových línií dochádza k vertikálnym poklesom územia rýchlosťou od 1,4 do 5
mm za 100 rokov.Podľa STN 73 0036 príloha A2 „Seizmotektonická mapa Slovenska" sa dotknuté územie
nachádza v oblasti, kde sa v historicky známom období vyskytla intenzita zemetrasenia 7° MSK-64.
Geomorfológia
Geomorfológiu územia Bratislavy tvoria dve výrazne odlišné geomorfologické jednotky — Malé Karpaty a
Podunajská rovina. Miesto realizácie zámeru sa nachádza na Podunajskej rovine. Tá sa v dotknutom
území vyznačuje rovinným reliéfom. Na tvorbe jeho morfológie sa podieľal najmä Dunaj akumuláciou
agradačnej nivy a jej rozčlenením početnými mŕtvymi ramenami. Neskôr je tento proces potláčaný novým
geomorfogénným činiteľom — človekom, ktorý stabilizuje koryto Dunaja, buduje násypy (protipovodňové
hrádze, cestné telesa, navážky stavebného odpadu), vyrovnáva depresie, ťažbou štrkopieskov vytvára
nové a dotknuté územie urbanizuje.
V bezprostrednom okolí miesta realizácie zámeru bol vytvorený systém antropogénnych násypov.
Navrhovaný polyfunkčný objekt sa nachádza neďaleko najmohutnejšieho z nich — násyp, ktorého účelom
je zachovať výškovú úroveň Jantárovej cesty medzi premostením vozoviek na Einsteinovej ulici a
premostením Dunaja. Nižším násypom je obohnaný Sad Janka Kráľa. Severnou časťou tohto násypu je
vedená vozovka Viedenskej cesty, ktorá ústi na Jantárovú cestu v mieste nájazdu na Starý most.
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Zrážky
Dotknuté územie patrí podľa klimatického členenia Slovenska (Lapin M., Faško P., Molo M., Šťastný P.,
Tomlain J., In: Atlas krajiny SR, 2002) do teplej klimatickej oblasti, okrsok T2 - teplý, suchý, s miernou
zimou (január > -3 °C, Iz = -20 až -40, Iz — Končekov index zavlaženia).
Dotknuté územie patrí do oblasti s pevninskou klímou, pre ktorú sú charakteristické výdatné letné zrážky,
zatiaľ čo zima je na zrážky chudobná. Časový priebeh zrážok v roku je určovaný postupom cyklón, ktoré
vznikajú na polárnom fronte Atlantického oceánu. Príkladom časovej distribúcie atmosférických zrážok na
území Bratislavy je nasledujúca tabuľka priemerných mesačných úhrnov a ročného úhrnu atmosférických
zrážok z Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc na území SR v roku 2006-2010,
SHMU, Bratislava.
Tabuľka 7 – Priemerné mesačné úhrny zrážok v Bratislave
rok/mesiac
2006
2007
2008
2009
2010

I
51,1
44,4
64,7
37,1
60,8

II
44,5
44,3
14,6
71,5
16,9

III
49,9
49,3
67,2
85,0
9,9

IV
77,1
2,1
33,5
4,7
78,6

V
73,9
51,9
38,6
30,0
139,9

VI
56,6
69,8
91,5
79,8
62,3

VII
8,0
40,2
79,1
60,8
92,3

VIII
106,8
40,0
43,3
53,9
139,1

IX
14,2
124,5
46,1
13,7
83,4

X
25,8
53,0
26,1
48,4
25,4

XI
59,3
54,2
51,6
59,5
48,2

XII
14,3
24,2
59,4
46,4
38,1

Počet dní s úhrnom zrážok vyšším ako 5 mm v území je 47 dní v roku a viac ako 10 mm sa v roku 2010
vyskytlo 27 dní. Priemerný ročný úhrn zrážok v poslednom udávanom roku bol 794,9 mm. Snehové zrážky
v predmetnej oblasti sa vyskytujú v období november až marec a sú veľmi premenlivé, málo stabilné.
Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je v danej oblasti 31 dní. Dĺžka snehovej pokrývky do 5 cm sa
v roku 2010 vyskytla 52 dní v roku a s pokrývkou viac ako 10 cm 39 dní v roku.
Snehové pomery sú v Bratislave značne premenlivé. Je to spôsobené kolísaním denných teplôt v zimných
mesiacoch okolo 0°C, takže obdobia mrazu sa striedajú s obdobiami odmäku, čo neprispieva k stabilite
snehovej pokrývky. Najvyššiu a najstabilnejšiu snehovú pokrývku možno očakávať vo februári.
Teploty
Dotknuté územie patrí do teplej až mierne teplej klimatickej oblasti s miernou a nevýraznou zimou a teplým
letom. Príkladom časovej distribúcie teplôt vzduchu na území Bratislavy je nasledujúca tabuľka
priemerných mesačných teplôt za roky 2006-2010. Údaje v nej uvedené sú prevzaté z ročenky
poveternostných pozorovaní meteorologických staníc na území SR v roku 2006-2010, SHMU, Bratislava.
Tabuľka 8 – Priemerné mesačné teploty v Bratislave
rok/mesiac
2006
2007
2008
2009
2010

I
-3,4
5,2
2,5
-1,9
-2,6

II
-1,1
5,3
4,1
1,1
0,5

III
3,7
8,1
6,2
5,9
6,0

IV
12,1
13,8
11,3
14,8
11,1

V
15,4
17,5
17,0
16,6
15,3

VI
20,3
21,7
21,4
18,7
19,7

VII
24,6
22,6
21,3
22,3
23,2

VIII
18,2
21,9
20,7
21,9
19,9

IX
17,9
14,1
15,4
18,0
14,5

X
12,7
9,6
11,2
10,3
8,1

XI
7,8
3,9
7,0
6,6
7,4

XII
3,4
0,3
2,8
0,8
-2,1

Z dlhodobého hľadiska je najchladnejším mesiacom v roku január a najteplejším júl. Teplota ovzdušia je
diferencovaná nielen v čase, ale aj v priestore. Najvyššiu priemernú ročnú teplotu má zastavaná plocha
samotného mesta, a to 10°C. Priemerná ročná teplota okrajových území patriacich k Podunajskej nížine a
Záhorskej nížine je v intervale 9 — 10°C a horských oblastí Malých Karpát pod 9°C. V oblasti Bratislavy je
častý výskyt teplotných inverzií. S inverziami je treba počítať od jesene do jari a vyskytujú sa asi v tretine
dní v roku.
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Charakteristiku teplotných pomerov na území Bratislavy dopĺňa aj priemerný počet charakteristických dní
v roku.
Tabuľka 9 – Priemerný počet charakteristických dní v roku
Priemerný počet charakteristických dní v roku
tropické dni (tmax ≥30°C)
letné dni (tmax≥ 25°C)
mrazové dni (tmax< 0°C)
ľadové drti (tmax< 0°C)
dni so silným mrazom (tmax< -10°C)

Bratislava-letisko

Bratislava - Koliba

16,0
66,8
89,3
26,3
10,8

9,8
52,8
96,3
32,4
8,0

Veternosť
Podobne ako predchádzajúce meteorologické javy, aj veternosť v oblasti Bratislavy významne ovplyvňujú
orografické pomery. Pohorie Malých Karpát tvorí prekážku severozápadným vetrom. ktoré v danom území
prevládajú. V smere na Bratislavu sa toto pohorie otvára Devínskou bránou a Lamačskou bránou. V týchto
bránach sa prúdenie vzduchu zrýchľuje. V dôsledku toho je Bratislava jedným z najveternejších miest na
Slovensku. Za vedľajšie maximum je možné považovať severovýchodné až východné prúdenie Z hľadiska
sezónnosti maximum priemernej rýchlosti vetra, a to zo všetkých smerov pripadá na zimu a na jar.
Pre širšie územie je charakteristická premenlivá cirkulácia vzduchu, pričom prevládajúcim smerom je
severozápadné prúdenie a podružné severovýchodné prúdenie. Hodnotené územie je pomerne dobre
prevetrávané. Severozápadný vietor dosahuje početnosť výskytu 18,8 % a severovýchodný 13,1 %.
Najvyššiu rýchlosť má západo-severozápadný a severozápadný vietor o rýchlosti 5,1 m.s -1 a vietor severoseverozápadný s hodnotou 4,9 m.s-1. Maximálna priemerná mesačná rýchlosť vetra v roku 2010 bola v
mesiaci december (4,6 m.s-1) a minimálna v mesiaci október (3,2 m.s-1). Maximálnu rýchlosť dosiahol vietor
v smere severozápadnom o rýchlosti 5,4 m.s-1.
Voda
Povrchová voda
Záujmové územie patrí do povodia Dunaja (4-21-15), ktorý odvodňuje predmetnú lokalitu. Územie patrí k
vrchovinovo-nížinnej oblasti, s dažďovo-snehovým režimom odtoku, s akumuláciou vôd v období december
až január. Najvyššie vodnosti sú viazané na topenie snehov a pripadajú na mesiace február až apríl,
pričom najvyššia hodnota priemerného mesačného prietoku v roku 2008 bola viazaná na mesiac máj.
Najnižšia hodnota priemerného mesačného prietoku na mesiac november. Podružne zvýšenia vodnosti v
priebehu leta, koncom jesene a začiatkom zimy vznikajú v dôsledku výdatných búrok a dažďov. Začiatok
zamŕzania riek pripadá na obdobie začiatku januára a koniec na začiatok mesiaca február.
Priemerné ročné prietoky dosahovali v povodí Dunaja na hlavnom toku Dunaj v roku 2008 hodnotu 91 %
dlhodobého priemeru. Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli v mesiaci máj, kedy dosiahli
hodnoty 93 % dlhodobého priemerného mesačného prietoku, aj keď maximálne priemerné mesačné
prietoky dosahovali len 38 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt. Minimálne priemerné mesačné
prietoky sa na hlavnom toku vyskytli v novembri a dosiahli hodnoty 79 % dlhodobého priemerného
mesačného prietoku. Maximálne kulminačné prietoky boli zaznamenané v auguste a dosiahli hodnotu 1 až
2 – ročného prietoku. Minimálne priemerné denné prietoky boli zaznamenané v mesiaci október.
Na toku Dunaj v oblasti profilu Bratislava (stanica Bratislava, rkm 1868,75, plocha povodia 131331,10
km2), ako najbližšom profile k záujmovej oblasti, bol v roku 2010 zaznamenaný priemerný mesačný prietok
1876 m3.s-1. Minimálny priemerný mesačný prietok bol pritom zaznamenaný v mesiaci november o
hodnote 1171 m3.s-1 a maximálny priemerný mesačný prietok v mesiaci máj 2544 m3.s-1. Maximálny
kulminačný prietok dosiahol v mesiaci august 4780 m3.s-1 a minimálny denný priemerný prietok v mesiaci
október 958,5 m3.s-1. Za obdobie 1901 – 2007 najvyšší kulminačný prietok dosiahol 10400 m3.s -1 a
najmenší priemerný denný prietok 580 m3.s-1.
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Tabuľka 10 – Priemerné mesačné a extrémne prietoky Dunaja
Stanica
I
II
Tok: Dunaj
Qm
1691 1417
Qmax 2008
Qmax 1901 – 2007

III

IV

2305

2391

V
VI
VII
VIII
IX
Stanica : Bratislava
2544 2354 2383 2115 1398
4 780 Qmax 2008
10 400 Qmin 1901 - 2007

X
XI
XII
Rok
riečny kilometer: 1 868,75
1219 1171 1487 1876
958,5
580,0

Vodné plochy
V predmetnom území ani v jeho blízkom okolí sa umelé vodné plochy ako sú vodné nádrže, rybníky a
štrkoviská nenachádzajú. V širšom záujmovom území sú významným prvkom z hľadiska povrchových a
podzemných vôd prevažne antropogénne vytvorené vodné plochy (ťažbou štrkopieskov). Najbližšie sa k
predmetnej lokalite nachádzajú Štrkovecké jazero a Ružinovské jazero (štrkovisko Rohlík)
severovýchodne, ďalej sú to severne jazero Pasienky (prírodné kúpalisko Kuchajda), Zlaté piesky (prírodné
kúpalisko), Kalné jazero ako aj Vajnorské jazerá, Jazero Ivánka a štrkoviská Zelená voda.
Vodné plochy
Podľa Hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Slovenský Hydrometeorologický Ústav, Bratislava 1984)
širšie okolie posudzovaného územia patrí do hydrogeologického rajóna Q 051 – Kvartér západného okraja
Podunajskej roviny.
Do rajónu začleňujeme územie od vyústenia Dunaja z Devínskej brány, spojnicu Jarovce – Rovinka –
Tomášov – Tureň – východný okraj Senca. Túto hranicu tvoria zlomy vymedzujúce kryhu Rovinky na území
Žitného ostrova a dielčiu časť medzi Jarovcami a Rusovcami, ktorá prechádza čiastočne aj na územie
Žitného ostrova do oblasti Slovnaftu. Rozkladá sa po oboch stranách Dunaja, teda obe strany tvoria jednu
hydrogeologickú štruktúru, ktorá je rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovaná Dunajom.
Zvodnené prostredie je tvorené dunajskými náplavami. Ich mocnosť narastá z 8 do 12 metrov na ostrove
Sihoť v Karlovej Vsi na 20 metrov v území východne od Petržalky. Na hrasti v okolí Jaroviec a Rusoviec
mocnosti klesajú na 11 až 14 metrov a na ľavej strane Dunaja boli najväčšie mocnosti zistené pri
východnom obmedzení rajónu 30 až 40 metrov. V podloží náplavov je vyvinutý sedimentárny neogén, ktorý
je v časti územia priliehajúcou ku východnému obmedzeniu rajónu značne piesčitý do hĺbky 40 až 50
metrov.
Z hydrogeologického hľadiska majú v predmetnom území najväčší význam kvartérne štrkopiesčité
sedimenty. Vytvárajú rozsiahlu nádrž podzemnej vody s voľnou hladinou, ktorá je dotovaná povrchovými
tokom Dunaja, Malého Dunaja ako aj svahovými vodami pritekajúcimi z oblasti Malých Karpát. Hladina
podzemnej vody sa nachádza približne v hĺbke 5,0 m pod terénom. Nivné sedimenty Dunaja tu tvoria
mocnú vrstvu prevažne štrkov a pieskov. Ich podložie tvoria pliocénne vrstvy ílov, ílovitých pieskov a
drobných štrkov. V kvartérnych uloženinách Dunaja sú celkove dobré podmienky pre vytváranie značných
zásob podzemných vôd. Súvrstvie kvartérnych sedimentov menších mocností sa vyznačuje pórovou
priepustnosťou a voľnou hladinou podzemnej vody. Charakteristickou vlastnosťou štrkopiesčitého súvrstvia
pleistocénnych náplavov Dunaja je vrstevná heterogenita, podmienená častým striedaním priepustnejších
a menej priepustných vrstiev, spojená s vlastnou anizotropiou danou orientáciou sedimentárnych zŕn.
Priepustnosť je smerovo variabilná, lokálne veľmi rozdielna. Vo všeobecnosti komplex kvartérnych
sedimentov má stredný stupeň prietočnosti s hodnotami T v intervale 1.10-3 – 1.10-4 m2.s-1
a horizontálnou priepustnosťou kf v rozhraní 10-2 až 10-3. Smer prúdenia podzemnej vody je zo SZ na JV.
Pôda
Z hľadiska pôdnych typov sa na území Bratislavy vyskytujú černozeme, nivné pôdy, lužné pôdy, hnedé
lesné pôdy a rendziny. V urbanizovanom území prevláda fluvizem (BPEJ 0002002), ktorá je zastúpená
takmer na 75 % plochy Z jej subtypov prevláda fluvizem typická karbonátová. Menej je zastúpená fluvizem
arenická. V dotknutom území sa často vyskytujú antropické pôdy - kultizeme. Ide o pôdy na prirodzených
substrátoch, ale pozmenené činnosťou človeka.
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Fauna a flóra
Územie Bratislavy leží na styku dvoch zoogeografických oblastí. Malé Karpaty a Devínska kobyla patria k
západnému okrsku fauny Západných Karpát a nížiny do Panónskej oblasti s okresmi záhorským a
dunajským lužným. Dotknuté územie leží v dunajskom lužnom okrese Panónskej oblasti.
Analogicky, a z podobných dôvodov, ako pri vegetácii, sú zoocenózy v dotknutom území značne zmenené.
Na území mestskej časti Bratislava — Petržalka možno rozlíšiť biotopy vodné, lesné až stepné a biotopy
zastavaných území. V blízkom okolí miesta realizácie zámeru (územie severne od Einsteinovej ulice medzi
Starým a Novým mostom) najväčšiu plochu tvorí park, ktorý možno považovať za kultúrnu lesostep. Zvyšok
územia tvoria zastavané plochy a ruderálne biotopy so solitérnymi drevinami alebo skupinami drevín.
Vodný biotop je reprezentovaný prakticky len priľahlým tokom Dunaja.
Vzhľadom k mobilite živočíchov nie je účelne viazat' výskum zoocenóz na tak malú plochu, akou je blízke
okolie miesta realizácie zámeru. Zastúpenie fauny možno odvodiť z poznania fauny širšieho okolia (územie
mestskej časti Bratislava — Petržalka) a charakteru biotopov v blízkom okolí miesta realizácie zámeru.
Mnohé druhy živočíchov kultúrnej lesostepi, ktorá v blízkom okolí miesta realizácie zámeru prevažuje, sú
výrazne synantropné. Zastúpené sú všetky triedy stavovcov, dominujú však vtáky a drobné cicavce. Z
cicavcov je to myš domová, potkan obyčajný, jež západoeurópsky, tchor stepný, hraboš poľný a iné. Z
vtákov je to vrabec domovy, žltochvost domový, dážďovník obyčajný, sýkorka veľká, drozd plavý, drozd
čierny, slávik obyčajný, lastovička obyčajná, pipíška chocholatá, sojka obyčajná, belorítka obyčajná, stehlík
obyčajný, holub divý, holub hrivnák, vrana obyčajná západoeurópska, trasochvost biely, vlha obyčajná,
straka obyčajná, brhlík obyčajný, hrdlička, penica čiernohlavá, oriešok obyčajný, sokol myšiar, sova
obyčajná, myšiarka ušatá, lelek obyčajný, dudok obyčajný, krutohlav obyčajný, kavka obyčajná, strakoš
kolesár, sýkorka belasá a iné. Okrem vtákov a cicavcov tu možno nájst' niektorých zástupcov
obojživelníkov (rosnička zelená, salamandra škvrnitá), plazov (jašterica obyčajná, slepúch lámavý) a
niektoré skupiny bezstavovcov (hmyz, mäkkýše).
Vegetácia
Územie Bratislavy leží na styku dvoch fytogeografických oblastí — oblasť panónskej flóry (pannonicum), v
rámci nej v obvode európskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), a oblasť západokarpatskej flóry
(Carpaticum occidentale), v rámci nej v obvode predkarpatskej flóry (Praecarpatikum).
Podľa fytogeografického členenia Slovenska, územie Bratislavy leží v štyroch fytogeografíckých okresoch
— Záhorská nížina, Devínska kobyla, Podunajská nížina a Malé Karpaty. Dotknuté územie leží vo
fytogeografíckom okrese Podunajská nížina.
Pri opise vegetácie je nutné rozlíšiť potenciálnu vegetáciu (vegetácia, ktorá by sa vyvinula za súčasných
klimatických, edafických a hydrologických podmienok bez zásahu človeka) a reálnu vegetáciu. Pre
dotknuté územie (mestská časť Bratislava - Petržalka) možno za potenciálnu vegetáciu považovať vŕbovotopoľové lužné lesy (mäkké lužné lesy) a jaseriovo-brestovo dubové nížinné lesy (tvrdé lužné lesy). Vŕbovotopoľové lužné lesy sú pôvodné v medzihrádzových priestoroch vodných tokov, periodicky podmáčaných
zníženinách, v blízkosti mŕtvych ramien alebo priamo v zazemnených ramenách. Jaseriovobrestovo
dubové nížinné lesy sú viazané na vyššie a relatívne suchšie polohy úrodných nív (riečne terasy,
agradačné valy a pod.)
Potenciálnu vegetáciu môžeme v Petržalke zaznamenať len v rudimentárnej forme. Veľká časť územia
Petržalky je zastavaná. Voľné plochy majú prevažne parkový charakter — trvalé trávne porasty, často so
solitérmi alebo skupinami stromov a krov, s rôznym stupriom kultivacie — od plôch ruderálneho charakteru,
až po krajinársky tak hodnotnú plochu, akou je Sad Janka Kráľa. Porasty, ktoré sa vyhli urbanizácii a ťažbe
štrku boli ovplyvnené lesohospodárskymi zásahmi, zmenou hydrologických pomerov v dôsledku
vodohospodárskych zásahov a zmenou kvality ovzdušia. Súvislejšie lesné porasty sa nachádzajú v okolí
nájazdu na most Lafranconi a po oboch stranách Dolnozemskej cesty.
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V blízkom okolí miesta realizácie zámeru (územie severne od Einsteinovej ulice medzi Starým a Novým
mostom) možno zreteľne rozlíšiť parkovú vegetáciu a ruderálnu vegetáciu Najväčšiu plochu parkovej
vegetácie zaberá Sad Janka Kráľa, ktorý na opačnej strane Viedenskej cesty pokračuje parkom na
Tyršovom nábreží. Drevinná zložka tohto parku je tvorená pôvodnými druhmi (jaseri štíhly, lipa malolistá,
lipa veľkolistá, javor mliečny, javor poľný, brest väzový, drieri obyčajný, čremcha strapcovitá, dub letný,
topole) a nepôvodnými druhmi (ginko dvojlaločné, javorovec jaseriolistý, orech čierny, pagaštan konský,
gledíčia trojtŕriová, borovica hladká, tuja západná). Bylinnú zložku tvorí kosený trávnik, miestami kvetinové
záhony. Menšie ošetrované zelené plochy nadväzujú na obchodné centrum Aupark. Ruderálna vegetácia
sa severne od Viedenskej cesty nachádza východne od bývalého lunaparku a južne od Viedenskej cesty
východne od Krasovského ulice.
V mieste realizácie zámeru sa podľa predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
v juhovýchodnej časti pozemku nachádza skupina 5 drevín, ktoré priestorovo kolidujú s navrhovanými
stavenými objektmi bude nutné ich odstrániť (3 topole sivé a 2 jasene štíhle). Mestská časť BratislavaPetržalka ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa §
69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.Z o ochrane prírody a krajiny vydal súhlas na výrub týchto 5 drevín. Sp.zn.:
2007/6760/13-Je/Ro zo dňa 30.7.2007.
Hodnotenie základných biotopov sledovaného územia
V prostredí ruderálnej vegetácie východne od Krasovského ulice sa nachádza miesto realizácie zámeru. V
mieste realizácie zámeru vykonala v apríli 2007 Ing. Katarína Serbinová dendrologický prieskum. Väčšia
skupina drevín sa nachádza v severozápadnej časti stavebného pozemku. Táto skupina drevín ostane v
prípade realizácie navrhovaného polyfunkčného objektu zachovaná a stane sa súčasťou sadových úprav.
V juhovýchodnej časti pozemku sa nachádza skupina 5 drevín, ktoré priestorovo kolidujú s navrhovanými
stavebnými objektmi bude ich nutne odstrániť. Odstrániť bude nutné 3 topole sivé (Populus x canescens) a
2 jasene štíhle (Fraxinus excelsior). Upravená spoločenská hodnota všetkých 5 drevín spolu bola
stanovená na 109 900 Sk (3 648,01 Eur). Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný orgán štátnej
správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.Z
o ochrane prírody a krajiny vydal súhlas na výrub týchto 5 drevín. Sp.zn.: 2007/6760/13-Je/Ro zo
dňa 30.7.2007.
Vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia, chránené stromy, chránené vtáčie územia (NATURA
2000, Územia európskeho významu, , Ramsarská lokalita, RUSES)
Územia a stromy chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú chránené veľkoplošné chránené územia prírody
— chránené krajinné oblasti (§ 18) a národné parky (§ 19), maloplošné chránené územia (§ 21, 22, 23 a
25), územia systému NATURA 2000 — chránené vtáčie územia (§ 26) a územia európskeho významu (§
27), a chránené stromy (§ 49). Na základe „Ramsarskej dohody" sú chránené aj tzv. „ramsarské lokality".
Miesto realizácie zámeru sa nachádza medzi dvoma veľkoplošnými chránenými územiami - CHKO Malé
Karpaty a CHKO Dunajské luhy. Priestorovo aj geomorfologicky je bližšie k CHKO Dunajské luhy. Toto
CHKO pozostáva z viacerých nesúvislých častí. Od miesta realizácie zámeru je najbližšia vzdialená cca 4
km a nachádza sa na opačnej - ľavej strane Dunaja. Najbližšia časť CHKO Dunajské Luhy na tej istej
strane Dunaja ako miesto realizácie zámeru sa nachádza až v okolí Rusoviec a Čunova.
Väčšina maloplošných chránených území významných z hľadiska predkladaného zámeru predstavuje
zvyšky dunajských lužných lesov. PR Kopáčsky ostrov a PP Pansky diel na ľavej strane Dunaja sú
súčasťou CHKO Dunajské luhy. Na pravej strane Dunaja sa v oblasti Petržalky nachádza PR Starý háj,
CHA Chorvátske rameno a CHA Hrabiny. K miestu realizácie zámeru je najbližší CHA Hrabiny — cca 1,5
km. Na mape na nasledujúcej strane sú zachytené aj niektoré maloplošné chránené územia nachádzajúce
sa na území MC Bratislava — Staré mesto.
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Obrázok 1 – Chránené krajinné územia

Chránené vtáčie územia
Mapa zachytáva obidve CHVÚ nachádzajúce sa v okrese Bratislava V - Dunajské luhy (SKCHVU007) a
Sysľovské polia (SKCHVUO29). CHVÚ Dunajské luhy je rozsiahle územie, ktoré sleduje tok Dunaja takmer
na celom jeho slovenskom úseku. V oblasti Bratislavy je toto územie prerušené — jeho východnú časť
ukončuje Prístavný most, západná časť tohto územia potom pokračuje za mostom Lafranconi. Polyfunkčný
objekt Krasovského sa navrhuje v tomto prerušení, približne v jeho strede. CHVÚ Sysľovské polia sa
nachádza v poľnohospodárskej krajine na katastrálnych územiach Rusovce, Čunovo a Jarovce. Jeho
účelom je ochrana vtáctva typického pre túto krajinu, najmä ochrana dropa fúzatého (Otis tarda).
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Obrázok 2 – Chránené vtáčie územia

Krajina, krajinný obraz a scenéria
Krajina, jej obraz a scenéria dotknutého územia je výsledkom jej prírodných daností a činnosti človeka.
Zároveň sa mení v čase (vyvíja sa). Tento vývoj môže mať v priebehu času rôznu rýchlosť. Dotknuté
územie sa momentálne nachádza v období zrýchleného vývoja, ktoré začalo začiatkom deväťdesiatych
rokoch dvadsiateho storočia a bude pokračovať ešte v ďalších rokoch. Navrhovaná činnosť má ambíciu
stať sa súčasťou zmien, ktoré tento vývoj prináša.
Hodnotenie krajiny, jej obrazu a scenérie dotknutého územia zároveň závisí na mierke, z hľadiska ktorej sa
vykonáva. Z hľadiska najväčšej možnej mierky, ktorá je pri tomto hodnotení ešte opodstatnená možno z
miesta realizácie zámeru krajinu vnímať ako rovinu (Podunajská rovina), z ktorej na severe a na západe
vystupujú pohoria (Malé Karpaty, na ktoré nadväzujú terénne elevácie aj na pravej strane Dunaja).
Vizuálne pôsobenie týchto pohorí ovplyvňuje ich pokryv. Ich pôvodným pokryvom sú lesy, ktoré ovplyvňujú
vzhľad vzdialenejších pohľadov z miesta realizácie zámeru. Bližšie pohľady sú ovplyvnené skutočnosťou,
že časť pohoria zasahuje do krajiny, ktorá bola v historických dobách urbanizovaná. Exponované lokality
pohoria boli často využité na vybudovanie antropogénnych dominánt, či už historických (Bratislavský hrad)
alebo z neskoršieho obdobia (Slavín, vysielač Kamzík).
Pri zostupe na menšiu mierku sa ako dominantný prvok objavuje rieka Dunaj. Ide o líniový prvok a jeho
vizuálne pôsobenie ovplyvňuje skutočnosť, že je schovaný pod úroveň terénu. Zatiaľ čo z vyvýšených
miest (napr. z bratislavského hradného kopca) zanecháva hlboký dojem aj z väčšej diaľky, dole na rovine je
badateľný len z blízka. Na rovine pôsobí z väčšej diaľky skôr jeho sprievodná stromová vegetácia, ktorá
však v blízkosti miesta realizácie zámeru takmer chýba. Rieka Dunaj je v Bratislave premostená piatimi
mostmi, ktoré možno považovať' za krajinársky významné prvky. Mosty sú súčasťou cestnej siete, ktorá
tvorí hierarchický systém — od diaľnic, po sídliskové komunikácie. V okách tejto siete sa nachádzajú
mestotvorné prvky — budovy, spevnené plochy, zeleri... V dotknutom území je najvýznamnejší mohutný
dopravný koridor prechádzajúci Einsteinovou ulicou, v ktorom je umiestnená diaľnica, miestne komunikácie
a v istom odstupe aj železničná trať. Tento dopravný koridor nadjazdom križuje Jantárová cesta, ktorá
pokračuje Starým mostom na ľavý breh Dunaja. Výrazným krajinotvorným prvkom je Sad Janka Kráľa,
ktorý od miesta realizácie zámeru oddeľuje cesta na Krasovského ulici, a ktorý tvorí vizuálnu bariéru medzi
miestom realizácie zámeru a Auparkom, ktorý je jednou z dominánt lemujúcich Einsteinovu ulicu.
Za významné možno v dotknutom území pokladať pohľady z oboch nábreží. Z pravého nábrežia sa otvára
pohľad na oku lahodiacu (snáď' až na niektoré sporné prvky, akým je budova SNG) historickú zástavbu
Starého Mesta. Príjemný pohľad ponúka aj pravé nábrežie so sviežou zeleňou parku na Tyršovom nábreží
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a Sadu Janka Kráľa. Siluetu porastu starých drevín dopĺňajú výškové budovy v pozadí, ku ktorým v blízkej
budúcnosti pribudnú ďalšie vo východnej časti tohto priestoru. Oveľa radikálnejšie sa budú meniť pohľady
na obe nábrežia ďalej smerom na východ - za Starým mostom.
Chránené územia európskeho významu
Ide o územia európskeho významu, ktorých účelom je ochrana ekosystémov viazaných na Dunaj. ÚEV
Bratislavské luhy (SKUEV0064) je nesúvislé. Na území mestskej časti Bratislava — Petržalka pozostáva z
piatich častí, ktoré, ako je vidieť z mapy, obkolesujú miesto realizácie zámeru v dostatočnej vzdialenosti.
Ďalšie časti tohto ÚEV sa nachádzajú na katastrálnych územiach Karlova Ves a Devín. Podobný charakter
má aj ÚEV Ostrovné lúčky (SKUEV0269) južne od mestskej časti Bratislava — Petržalka a ÚEV Biskupické
luhy (SKUEV0295) na ľavej strane Dunaja. ÚEV Hrušovská zdrž (SKUEV0270) je určené na ochranu
mokraďných spoločenstiev v severnej časti Hrušovskej zdrže.
Do územia hl. mesta SR Bratislavy zasahujú dve ramsarské lokality v zmysle Dohovoru o mokradiach
majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarská konvencia), a to
Niva Moravy a Dunajské luhy. Do okresu Bratislava V zasahujú len Dunajské luhy. Miesto realizácie
zámeru je dostatočne vzdialené od územia tejto ramsarskej lokality.
Na území hl. mesta SR Bratislavy sa nachádza 32 stromov chránených podľa zákona č 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody na 27 lokalitách. Jeden z nich sa nachádza na území mestskej časti Bratislava - Devínska
Nová Ves (Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi) a ostatné na území mestskej časti Bratislava — Staré
Mesto. Na území mestskej časti Bratislava — Petržalka sa nenachádza žiadny strom chránený podľa
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody.
Obrázok 3 – Chránené územia európskeho významu
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Územný systém ekologickej stability a RÚSES
Každý typ krajiny, vrátane urbanizovanej, má svoju ekologickú dimenziu, to znamená, že sa možno naň
dívať ako na ekosystém. Je potrebne poznať jeho vlastnosti a pri ľudských aktivitách ho rešpektovať, aby
nebola významne narušená jeho funkčnosť a stabilita. Reakciou na túto potrebu bolo spracovanie
Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20.9.2013 ktorého súčasťou je aj
riešenie ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES. Dotknutého Územia sa týka nasledujúci
výrez z grafickej prílohy citovanej práce.
Obrázok 4 – Územný plán regiónu BSK, riešenie ochrany prírody a krajiny vrátane prvkov ÚSES

Chrbticou územného systému ekologickej stability dotknutého územia je provinciálny biokoridor Dunaj. V
dotknutom území takmer plnohodnotne funguje len jeho aquatická zložka (migrácia rýb a ďalších vodných
živočíchov). Terestrická zložka (brehové porasty a lužné lesy, vrátane mokradi), ako aj ekoton (rozhranie
aquatickej a terestrickej zložky) sú v dôsledku urbanizácie nefunkčné. Zvyšky lužného lesa začínajú
východne od Starého mosta. Kompenzáciu obmedzenia funk6nosti provinciálneho biokoridora Dunaj
predstavuje návrh nadregionálneho biokoridora Rajka — Čunovo — Rusovce — Jarovce — Bažantnica —
Pečenský les, ktorý ma slúžiť najmä pre migráciu veľkých druhov stavovcov (jeleň, diviak, jazvec, mačka
divá, líška, kuna). Pečenský les, z ktorého tento biokoridor vychádza, je regionálnym biocentrom. Od
miesta realizácie zámeru je vzdialený cca 1 500 m západným smerom. Medzi týmto biocentrom a miestom
realizácie zámeru sa nachádza ešte navrhované biocentrum Sad Janka Kráľa od miesta realizácie zámeru
vzdialené cca 50 m, ktoré je zároveň genofondovou lokalitou. Na toto biocentrum má podľa Regionálneho
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územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy nadväzovať navrhovaný regionálny biokoridor
Jarovské rameno — mestská časť Petržalka — Sad Janka Kráľa — Pečenský les, ktorý využíva najmä
zelené plochy pozdĺž železničnej trate. Od Sadu Janka Kráľa je však oddelený mohutnou bariérou
Einsteinovej ulice. Ďalším biocentrom je regionálne biocentrum Chorvátske rameno — sever, ktoré je od
miesta realizácie zámeru vzdialené cca 300 m juhovýchodným smerom (na opačnej strane Einsteinovej
ulice aj Jantárovej cesty). Ide o fragmenty mokraďných a vodných spoločenstiev. Na toto biocentrum
nadväzuje regionálny biokoridor Chorvátske rameno.
Riešené územie sa nenachádza v území ani nie je v styku so žiadnym prvkom vymedzeným v rámci
Územných systémov ekologickej stability. Podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa
nachádza v prvom (najnižšom) stupni ochrany prírody a krajiny. Toto potvrdil aj Okresný úrad Bratislava –
oddelenie ochrany prírody a krajiny listom ZPO/2012/02594-2/POS-BAV zo dňa 19.3.2012 s potvrdil listom
OU-BA-OSZP3-2014/634/POSV zo dňa 21.1.2014.
Obrázok 5 – Chránené územia

Riešené územie

Zhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na chránené územia
Podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa nachádza v prvom (najnižšom) stupni ochrany
prírody a krajiny.
Vzhľadom k charakteru navrhovanej činnosti, priestorovému usporiadaniu dotknutého územia a
dostatočnému odstupu od chránených území prírody nemožno predpokladať žiadne významné vplyvy na
chránené územia prírody. Tiež nemožno predpokladať žiadne významné vplyvy na chránené
vodohospodárske oblasti.
V dotknutom území (priestor medzi Einsteinovou ulicou, Dunajom, Starým a Novým Mostom) sa
nenachádzajú územia a stromy chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
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Uvažovaná činnosť nebude mať vplyv na žiadne chránené územie národnej siete alebo európskej sústavy
chránených území (NATURA 2000), ani sa priamo nedotýka chránených druhov a ich biotopov.
Podľa regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy v priestore západne od
miesta činnosti bol navrhnutý biokoridor regionálneho významu XXVI. Jarovské rameno – mestská časť
Petržalka – Sad Janka Kráľa – Pečniansky les. Pri súčasnej zastavanosti územia Petržalky a zmenách vo
využití krajiny uvažované vytvorenie migračnej trasy, ktorá by eliminovala nízku funkčnosť nadregionálneho
biokoridoru v trase Dunaja formou „zeleného pásu“, už nie je možné bez náročných územnoplánovacích
a stavebnotechnických opatrení (ekoduktov). Regionálne biocentrum Sad Janka Kráľa s genofondovou
lokalitou fauny i flóry oddeľuje od miesta Polyfunkčného objektu Krasovského komunikácia Krasovského,
ktorá spolu s ďalšími dopravnými objektmi v bezprostrednom okolí – Viedenská cesta, nájazd na Starý
most, komunikácia Einsteinova, diaľničný obchvat a železničná trať – je už v súčasnosti zdrojom výrazného
degradačného vplyvu na ekologickú stabilitu tohto prvku bez ohľadu na navrhovanú činnosť alebo jej
zmenu.
Obyvateľstvo
Demografický vývoj v moderných dejinách mestskej časti Bratislava — Petržalka významne ovplyvnila
hromadná výstavba viacpodlažných bytových budov, tzv. „panelákov" od sedemdesiatich rokov. Tá
spôsobila nárast počtu obyvateľov, najmä imigráciou, a to nielen z ostatných častí Bratislavy, ale prakticky
z celého Slovenska. Zároveň sa znížil priemerný vek obyvateľov, veková štruktúra sa homogenizovala a
objavila sa populačná vina novonarodených Petržalčanov. Tieto procesy časom ustávali, a v súčasnosti
dochádza k poklesu počtu obyvateľov mestskej časti, k zvyšovaniu priemerného veku a čiastočne aj k
diverzifikácii jej vekovej štruktúry. Počet obyvateľov mestskej časti Bratislava - Petržalka a ich hustota vo
vybraných rokoch v porovnaní s okresom Bratislava V a s hl. mestom SR Bratislava je uvedený v
nasledujúcej tabuľke (Štatistický úrad Slovenskej republiky, portal.statistics.sk):
Tabuľka 11 – Počet obyvateľov a ich hustota
Územie
Bratislava - Petržalka
Bratislava V
Bratislava

počet obyvateľov
2010
2011
111 778 105 763
116 993 111 147
432 801 413 192

Výmera (km2)
2012
105 468
111 124
415 579
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28,7
94,2
367,3

hustota obyvateľov na km 2
2010
2011
2012
3 894
3 685
3 674
1 241
1 179
1 179
1 178
1 124
1 131

IV

Vplyvy na životné prostredie a zdravie, vrátane
kumulatívnych a synergických

Geomorfológia
Zmena navrhovanej činnosti z hľadiska geomorfológie nebude mať nepriaznivý vplyv na okolie menenej
stavby. Zmena navrhovanej činnosti sa netýka terénnych úprav (výkopov a násypov).
Geológia
Pôvodne posudzovaná činnosť aj prvá zmena navrhovanej činnosti rátali s troma podzemnými podlažiami.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti uvažuje len s jedným podzemným podlažím. Vzhľadom na danú
skutočnosť nebude potrebné zakladať stavbu pod úroveň hladiny spodnej vody. Jednoduchšia technológia
zakladania znižuje riziko znečistenia horninového prostredia a tak nemôže mať predkladaná zmena
navrhovanej činnosti negatívny vplyv na životné prostredie.
Klíma
Zastavané územie vykazuje vyššiu aridnosť (nižšia vlhkosť a väčšie teplotné rozdiely) než územie pokryté
vegetáciou. Predkladaná zmena navrhovanej činnosti, v porovnaní s posudzovanou činnosťou a prvou
predkladanou zmenou, má menšiu zastavanú plochu a zachováva väčší podiel zelene v území. Pozitívnym
prínosom bude aj vegetačná strecha nad parkovacími miestami na teréne. Z uvedeného vyplýva, že zmena
navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na klímu v území.
Pôda
V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmenám v zábere pôdy a pôdy nebudú navrhovanou
zmenou ovplyvnené ani iným spôsobom.
Vplyv na genofond a biodiverzitu
Priamo do riešenej lokality nezasahuje žiadne chránené územie. Všetky prírodne hodnotné lokality sú vo
väčšej vzdialenosti od lokalizácie zámeru. Realizácia zámeru ich priamo neovplyvní. V súlade so zákonom
543/2002 Z.z. platí v dotknutom území prvý stupeň ochrany.
Aj predpokladané nepriame vplyvy na chránené územia možno hodnotiť ako akceptovateľné za podmienky
dodržania legislatívnych noriem v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, hlukovej záťaže a nakladania s
odpadmi.
Územný systém ekologickej stability a ochrana prírody a krajiny
Vzhľadom k tomu, že zmena navrhovanej činnosti sa dotýka najmä zmeny funkcie (ruší sa funkcia hotel)
a zmeny objemu (zníženie o cca 1/3) bez významných zmien vstupov a výstupov, navrhovaná činnosť
nebude mať žiadny vplyv na územný systém ekologickej stability a ekosozologicky hodnotné časti prírody.
Urbanizmus a krajinná scenéria
Vzhľadom k tomu, že zmena navrhovanej činnosti sa dotkne najmä interiéru povolenej stavby bez
významných zmien vstupov a výstupov, navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na krajinnú scenériu.
Z hľadiska urbanizmu dôjde k zanedbateľnej zmene prejavujúcej sa len zmenou denného rytmu dotknutej
stavby počas jej prevádzky.
Vplyv na obyvateľstvo
Vplyv na obyvateľstvo bude sprostredkovaný zmenou výstupu, ktorý je účelom navrhovanej stavby. V
dôsledku zmeny navrhovanej činnosti jej výstupom už nebude hotel. Celková podlahová plocha objektu sa
zníži o tretinu . V dôsledku toho dochádza aj k zníženiu počtu parkovacích miest od ktorého sa odvíja aj
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zníženie zaťaženia územia hlukom z dopravy a znečistenia ovzdušia od dopravy, čo možno považovať za
pozitívny vplyv zmeny navrhovanej činnosti.
Výrub
V prostredí ruderálnej vegetácie východne od Krasovského ulice sa nachádza miesto realizácie zámeru. V
mieste realizácie zámeru vykonala v apríli 2007 Ing. Katarína Serbinová dendrologický prieskum. Väčšia
skupina drevín sa nachádza v severozápadnej časti stavebného pozemku. Táto skupina drevín ostane v
prípade realizácie navrhovaného polyfunkčného objektu zachovaná a stane sa súčasťou sadových úprav.
V juhovýchodnej časti pozemku sa nachádza skupina 5 drevín, ktoré priestorovo kolidujú s navrhovanými
stavebnými objektmi bude ich nutne odstrániť. Odstrániť bude nutné 3 topole sivé (Populus x canescens) a
2 jasene štíhle (Fraxinus excelsior). Upravená spoločenská hodnota všetkých 5 drevín spolu bola
stanovená na 109 900 Sk (3 648,01 Eur). Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný orgán štátnej
správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.Z
o ochrane prírody a krajiny vydal súhlas na výrub týchto 5 drevín. Sp.zn.: 2007/6760/13-Je/Ro zo
dňa 30.7.2007.
Environmentálna záťaž
Zámer sa neplánuje realizovať v území kontaminovaným priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou
a poľnohospodárskou činnosťou alebo nesprávnym nakladaním s odpadom.
Záver
Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu hodnotiť ako rovnaké
pri predkladanej zmene navrhovanej činnosti ako aj pri pôvodne hodnotených variantoch alebo pri
prvej zmene navrhovanej činnosti.
Tabuľka 7 – Porovnanie základných objemových a plošných ukazovateľov

celková podlahová plocha
celková úžitková plocha
počet parkovacích miest
zastavaná plocha objektom
obostavaný priestor
parkovacie miesta - interiér
parkovacie miesta - exteriér
počet podzemných podlaží
počet nadzemných podlaží

Pôvodne
posudzovaný
návrh
26 015 m2
24 046 m2
309
2 221 m2
86 780 m3
296 miest
13 miest
3
16

Prvá zmena
navrhovanej
činnosti
26 237 m2
24 202 m2
234
2 071 m2
74 802 m3
224 miest
10 miest
3
25

Druhá (predkladaná) zmena
v navrhovanej činnosti
15 731 m2
14 580 m2
189
1 335 m2
55 256 m3
112 miest
77 miest
1
16

Tabuľka 8 – Porovnanie plôch z hľadiska funkcie
Funkcia

celková úžitková plocha
plocha garáží + tech.
priestorov
plocha apartmánov
plocha bývania
hotel, občianska vybavenosť

Pôvodne
posudzovaný návrh

Prvá zmena
navrhovanej
činnosti
m2
%
24 202
100,00

Druhá zmena
v navrhovanej
činnosti
m2
%
14 580
100,00

m2
24 046

%
100,00

6 744

28,05

7 576

31,51

4 408

30,23

2 331
6 757
8 214

9,69
28,10
34,16

0,00
4 867
11 759

0,00
20,24
48,90

6 540
3 302
330

44,86
22,65
2,26

Predpoklad intenzity týchto vplyvov však bude pri realizácii navrhovanej zmeny činnosti menší.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti teda nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na
životné prostredie.
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V

Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

V.1

Základné údaje o navrhovateľovi

Krasovského, s.r.o. (pôvodne Farch s.r.o, Veternicová 24, 841 05 Bratislava)
Námestie slobody 28,
811 06 Bratislava
IČO: 35 896 248

V.2

Základné údaje o zmene navrhovanej činnosti

Názov zmeny
Polyfunkčný objekt Krasovského
(Nahrádza názov Polyfunkčný objekt BAJO)
Umiestnenie navrhovanej činnosti
Polyfunkčný objekt Krasovského sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka, nachádza sa
v blízkosti Sadu Janka Kráľa z jeho juhovýchodnej časti. Nachádza sa v rozvíjajúcej sa časti medzi Sadom
Janka Kráľa, Einsteinovou ulicou, rekonštruovaným Starým mostom a bývalým futbalovým štadiónom
Artmedia . V najbližšom okolí práve prebieha rekonštrukcia Starého mosta s výstavbou električkovej trate
smerom do Petržalky. Z južnej strany prebieha výstavba Administratívneho centra Einsteinova
(momentálne v stave zmeny stavby pred dokončením). Zo severnej strany došlo v nedávnej minulosti
k búracím prácam futbalového štadióna bývalého futbalového klubu Artmédia Petržalka. Za cestou
vedúcou zo starého mosta, na území bývalej betonárky sa pripravuje výstavba ďalšieho administratívneho
objektu.
Stavebná parcela je z každej strany ohraničená vybudovanou cestnou komunikáciou. Zo severnej strany je
to zjazd zo starého mosta. Zo západnej strany križovatka spájajúca Einsteinovu ulicu s ulicou Krasovského.
Z južnej strany prístupovou cestou Krasovského a z východnej strany prístupovou cestou k objektu
Stavoing a cyklotrasou.
Atraktívna lokalita (pravý breh Dunaja) v súčasnosti nie je využívaný vzhľadom na svoj potenciál vytvoriť
rozšírenie centra mesta a prepojenie mestskej časti Petržalka s centrom mesta. Aktivity východne od Sadu
Janka Kráľa až po most Apollo smerujú k zmene tohto stavu a k logickému dotvoreniu mesta ako celku.
Výstavba sa bude realizovať v katastrálnom území Bratislava Petržalka na parcelách Parcelné čísla :
parcelné č. 5105/238 a 5202/8 vo vlastníctve navrhovateľa – Krasovského s.r.o.

V.3

Stručný opis technického a technologického riešenia

Pôvodne posudzovaný návrh
Navrhovaná činnosť Polyfunkčný objekt Krasovského bol ukončený v zisťovacom konaní podľa zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod názvom „Polyfunkčný objektu BAJO“,
Krasovského ul. Bratislava - Petržalka.
Pre pôvodnú činnosť „Polyfunkčný objektu BAJO“, Krasovského ul. Bratislava – Petržalka, OÚŽP
v Bratislave vykonal zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/ 2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na

43

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ukončené rozhodnutím č. ZPO/2008/0428528/BAR/BA V, zo dňa 02.06.2008 o tom, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať v zmysle
uvedeného zákona. Na základe žiadosti navrhovateľa bolo listom zo dňa 25.04.2008 upustené od
variantného riešenia zámeru.
Predmetom zámeru bola výstavba a prevádzka polyfunkčného objektu s priestormi pre hotel, bývanie,
obchod, služby a statickú dopravu v garážach. Investičná činnosť sa mala realizovať na parcelách č.
5105/238 a 5202/8 na k. ú. Bratislava – Petržalka. Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy
č. 8 zákona, kapitola 9. Infraštruktúra, položka č. 14 b) – projekty rozvoja obcí vrátane budov pre obchod
a/alebo služby s celkovou úžitkovou plochou 2 881m² a podľa písm. i) – projekty rozvoja obcí vrátane
garáží alebo komplexu garážových budov s kapacitou 296 stojísk, podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré
OÚŽP vykonal podľa § 29 zákona.
Účelom pôvodného zámeru bolo využitie dotknutého pozemku na vybudovanie polyfunkčného objektu
s priestormi pre hotel, bývanie, obchod, služby a statickú dopravu. Navrhovaný objekt tvorili dve do seba
zapustené hmoty, jedná dominantná plochou, druhá výškou. Prvá z nich bola určená pre hotelové služby
a občiansku vybavenosť, mala mať tvar kvádra so 4. nadzemnými podlažiami. Druhá, v ktorej sa navrhovali
prenajímateľné apartmány (5.-7. NP) a byty, bola riešená v tvare zaobleného kvádra s celkovou výškou 16
nadzemných podlaží. Pre potreby parkovania boli navrhnuté garáže v 3 podzemných podlažiach, kde malo
byť umiestnených 296 parkovacích stojísk a 13 parkovacích miest mal objekt poskytovať na teréne.
Navrhovaný polyfunkčný objekt je charakterizovaný nasledovnými veľkosťami jednotlivých plôch:
Plocha zastavaná objektom:
Celková úžitková plocha:
Celková plocha garáží:
Celková plocha apartmánov:
Celková plocha bývania:
Celková plocha ostatných funkcií (hotel, občianska vybavenosť:

2 221
24 046
6 744
2 331
6 757
8 214

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Prvá zmena navrhovanej činnosti
V navrhovanom polyfunkčnom objekte boli navrhnuté už len dve funkcie a to bývanie a hotel. Voči
posudzovanému návrhu ubudli funkcie občianskej vybavenosti a apartmánového bývania. Pôvodne
navrhovaný objekt bol z hľadiska dispozície a architektúry úplne prepracovaný. Stavba bola navrhnutá opäť
ako polyfunkčná budova, opäť vo dvoch do seba zapustených hmotách. V plošne navrhovanej
dvojpodlažnej hmote bola navrhnutá kompletná vybavenosť pre hotel****, podporená službami. V troch
podzemných podlažiach bolo navrhnutých 224 parkovacích stání. V 1.PP ich bolo 66, v 2. PP 76 a v 3.PP
82 stání. Do hlavnej nižšej hmoty bol zaseknutý subtílny kubus, ktorý mal 24 podlaží , začínal od druhého
NP. V základnej, dvojpodlažnej hmote bola navrhnutá vybavenosť hotela (wellness, fitnes a reštaurácia pre
ubytovaných). Hotelové ubytovanie bolo na 5 – 15 NP. Na 16 NP bol Skybar. Na 17 – 24 NP boli navrhnuté
byty. Na streche bolo technologické podlažie. Nachádzali sa tam strojovne VZT a výťahov.
Základné údaje
Navrhovaný polyfunkčný objekt bol charakterizovaný nasledovnými veľkosťami jednotlivých plôch:
Plocha zastavaná objektom:
Celková úžitková plocha:
Obostavaný priestor:
Počet parkovacích miest na teréne:
Počet parkovacích miest v garáži:
Počet podzemných podlaží:
Počet nadzemných podlaží:

2 071
24 202
74 802
10
224
3
25

m2
m2
m3
miest
miest

Navrhovaná zmena činnosti bola zaradená podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 14.b) – projekty rozvoja obcí vrátane – budov pre obchod
a/alebo služby a podľa písm. i) – projekty rozvoja obcí vrátane garáží alebo komplexu garážových budov.
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Súčasťou príloh oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bolo stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava,
ktoré listom zn. MAGS ORM 32151/7020/09 zo dňa 28.09.2009 konštatovalo, že uvažovaný zámer je
v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. Pre dané
územie bola obstaraná Urbanistická štúdia zóny CMC Petržalka, odsúhlasená ako podklad pre
usmerňovanie investičnej činnosti uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.
77/1995 zo dňa 12.5 1995. Hlavné mesto SR Bratislava súhlasí s umiestnením stavby Polyfunkčný objekt
BAJO na parc. Č. 5105/238, 5202/8 v katastrálnom území Petržalka miesto stavby Krasovského ulica za
predpokladu dodržania podmienok z hľadiska urbanisticko-architektonického riešenia, z hľadiska ochrany
životného prostredia a z hľadiska budúcich majetkovo-právnych vzťahov.
Vo veci predloženého oznámenia o zmene činnosti, OÚŽP v Bratislave požiadal o stanovisko a vyjadrenie
svojho názoru Mestskú časť Bratislava – Petržalka, ktorá vydala stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti č. 2011/17657/13-Je, dňa 19.10.2011, kde konštatuje, že z hľadiska regulácie územia
ide o rozvojové územie občianskej vybavenosti bez stanovenia konkrétnych regulatív zastavanosti územia.
V predloženom materiáli je z celkovej úžitkovej plochy 24 202 m 2 navrhovaná funkcia bývania na ploche 4
867 m2, funkcia občianskej vybavenosti na ploche 11 759 m 2 a funkcia garáží, technického vybavenia na
ploche 7 576 m2. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť z funkčného hľadiska je v súlade s platným
Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy. Z výkresovej prílohy nie je jednoznačne zrejmé, či
situovanie objektu zohľadňuje územnú rezervu pre rozšírenie existujúcej komunikácie na plánovanú
kategóriu C1/MO 15,0/50.
Na základe uvedených skutočností predmetnú navrhovanú činnosť „Polyfunkčný objekt BAJO“
odporúčal s tým, že v dokumentácii pre územné rozhodnutie je potrebné stavbu umiestniť tak, aby z jej
južnej strany bola vytvorená dostatočná rezerva pre rozšírenie existujúcej komunikácie na plánovanú
C1/MO 15,0/50. Zároveň, vzhľadom na bezprostrednú blízkosť Sadu Janka Kráľa a environmentálnu
zaťaženosť nepovažuje umiestnenie 25-podlažnej výškovej budovy v tomto priestore za príliš vhodné
a dobré riešenie.
Navrhovateľ podal doplňujúce informácie podľa § 18 ods. 8 zákona k stanovisku Mestskej časti Bratislava
Petržalka (situáciu so zakresleným koridorom pre komunikáciu C1/MO 15,0/50).
Dotknuté územie, na ktorom má byť realizovaná navrhovaná činnosť je zaradené do I. stupňa ochrany
v zmysle § 12 ochrany zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Dotknuté územie je v kontakte s genofondovou významnou plochou sadu Janka Kráľa – regionálne
biocentrum č 37 v zmysle RÚSES mesta Bratislavy a tiež v blízkosti provincionálneho biokoridoru Dunaj
XIII. Podľa predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v juhovýchodnej časti pozemku sa
nachádza skupina 5 drevín, ktoré priestorovo kolidujú s navrhovanými stavenými objektmi a minimálne 4
z nich bude nutné odstrániť (2 topole sivé a 2 jasene štíhle).
Na základe vykonaného posúdenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Polyfunkčný objekt BAJO“,
Krasovského ul. Bratislava – Petržalka“, konzultácií s orgánom ochrany prírody a predložených podkladov
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave vydal podľa § 18 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. pre
navrhovateľa Farch, s.r.o, Veternicová 24, 841 05 Bratislava, nasledovné vyjadrenie:
Zmena navrhovanej činnosti „Polyfunkčný objekt BAJO“, Krasovského ul. Bratislava – Petržalka“ nebude
mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania
v zmysle zákona § 18 ods. 5 zákona, za predpokladu dodržania podmienok navrhnutých v rozhodnutí
OÚŽP v Bratislave č. ZPO/2008/04285/BAR/BA V zo dňa 02.06.2008, ktoré bude potrebné zohľadniť
v procese konania o povolení činnosti podľa osobitých predpisov.
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave posúdil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Polyfunkčný objekt BAJO“, Krasovského ul. Bratislava – Petržalka“, z hľadiska povahy a rozsahu
navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného
prostredia v dotknutom území. Navrhovaná zmena činnosti nie je v priamom dotyku s územiami národnej
siete chránenými podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
ani s územiami patriacimi do súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Podľa
predloženého oznámenia zmena tvarovania objektu a redukcia funkcií nebude mať žiaden vplyv na zdravie
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obyvateľstva. Za predpokladu dodržania hore uvedených podmienok OÚŽP v Bratislave považuje
realizáciu za prijateľnú.
Predkladaná (druhá zmena) navrhovanej činnosti
Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie
V navrhovanom polyfunkčnom objekte Krasovského sú v novom návrhu funkcie – bývanie, apartmány
a občianska vybavenosť (kaviareň a priestor na prenájom). Pôvodne navrhovaný objekt bol z hľadiska
dispozície a architektúry prepracovaný. Stavba je navrhnutá opäť ako polyfunkčná budova vo dvoch do
seba zapustených hmotách. V jednom podzemnom podlaží je 112 parkovacích miest, pivnične priestory
pre byty, skladové priestory pre apartmány a plynotesný kryt civilnej ochrany s príslušným vybavením. Na
teréne je umiestnených 77 parkovacích miest z toho 28 prekrytých. Celkovo je v objekte 189 miest. Vo
vnútrobloku je navrhnutá zelená plocha, ktorá bude slúžiť ako oddychová zeleň, letná terasa pre kaviareň
a bezpečné detské ihrisko Do hlavnej nižšej hmoty je zaseknutý subtílny kubus, ktorý má 16 podlaží. Na
prízemí je umiestnený vstup do bytovej a apartmánovej časti s recepciou, kaviareň, priestor na prenájom
a technologické miestnosti. Druhé až deviate nadzemné podlažie je navrhnuté ako apartmánové bývanie.
Skladba apartmánov je 6x dvojizbový a 2x jednoizbový apartmán na podlaží. Každý apartmán má loggiu.
Desiate a jedenáste podlažie je apartmánové bývanie s dvoma štvorizbovými apartmánmi, dvoma
trojizbovými a jedným jednoizbovým apartmánom. Všetky apartmány majú loggiu. Na dvanástom až
šestnástom podlaží sú navrhnuté byty. Dva štvorizbové, dva trojizbové a jeden dvojizbový. Všetky byty
majú loggie. Na streche je navrhnutý bazén, dve exteriérové vírivé vane a menšia spoločenská miestnosť.
Strecha je pochôdzna, zo západnej strany s nášľapnou vrstvou z tropického dreva, z východnej je
navrhnutá vegetačná strecha.
Dopravné riešenie
Pre dopravné napojenie polyfunkčnej budovy bola už v minulosti investormi v lokalite (vrátane
navrhovateľa) zrealizovaná prístupová komunikácia s križovatkou, verejným osvetlením a kompletnými
inžinierskymi sieťami. Objekt Krasovského sa na ňu napája v juhovýchodnej časti parcely, v mieste výjazdu
z podzemnej garáže a parkoviska na teréne. Pre potreby polyfunkčného domu je navrhnutých 189
parkovacích miest. Z toho 112 v podzemnom podlaží a 77 na teréne vedľa objektu z ktorých je časť
(28miest) prekrytá.
Navrhované dopravné riešenie je založené na myšlienke nezaťažovať lokalitu zaparkovanými osobnými
autami. Preto je väčšina miest umiestnená v podzemnej garáži. Na teréne umiestnené parkovacie miesta
sú navrhnuté hlavne z ekonomických dôvodov, aby bolo možné ponúknuť aj lacnejšie parkovacie miesto
a zamedziť tak zaťaženiu okolia parkovaním obyvateľmi nového objektu. Z dôvodu zníženia dopadu
statickej dopravy na lokalitu, najmä hluku, je navrhnuté aj prekrytie časti parkoviska na teréne.
Z východnej strany parcely je uvažované s vybudovaným cyklotrasy. Návrh tento úmysel v plnej miere
rešpektuje, zachováva a neruší svojím napojením na jestvujúcu komunikáciu. Investor tento zámer
podporil aj bezplatným darovaním časti pozemku mestu pod cyklotrasou.
Pre chodcov sa vybuduje chodník na južnej strane parcely, ktorý nadväzuje na už jestvujúci chodník
vedľajšieho objektu. Smeruje k nákupnému centru Aupark a cez prechod pre chodcov sa napája na
jestvujúci chodník okolo Sadu Janka Kráľa.
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V.4

Porovnanie pôvodne posudzovaného riešenia, prvej zmeny navrhovanej
činnosti a predkladanej zmeny navrhovanej činnosti

Porovnanie z hľadiska lokality
Polyfunkčný objekt Krasovského sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka, nachádza sa
v blízkosti Sadu Janka Kráľa z jeho juhovýchodnej časti. Nachádza sa v rozvíjajúcej sa časti medzi Sadom
Janka Kráľa, Einsteinovou ulicou, rekonštruovaným Starým mostom a bývalým futbalovým štadiónom
Artmedia . V najbližšom okolí práve prebieha rekonštrukcia Starého mosta s výstavbou električkovej trate
smerom do Petržalky. Z južnej strany prebieha výstavba Administratívneho centra Einsteinova
(momentálne v stave zmeny stavby pred dokončením). Zo severnej strany došlo v nedávnej minulosti
k búracím prácam futbalového štadióna bývalého futbalového klubu Artmédia Petržalka. Za cestou
vedúcou zo starého mosta, na území bývalej betonárky sa pripravuje výstavba ďalšieho administratívneho
objektu.
Stavebná parcela je z každej strany ohraničená vybudovanou cestnou komunikáciou. Zo severnej strany je
to zjazd zo starého mosta. Zo západnej strany križovatka spájajúca Einsteinovu ulicu s ulicou Krasovského.
Z južnej strany prístupovou cestou Krasovského a z východnej strany prístupovou cestou k objektu
Stavoing a cyklotrasou.
Atraktívna lokalita (pravý breh Dunaja) v súčasnosti nie je využívaný vzhľadom na svoj potenciál vytvoriť
rozšírenie centra mesta a prepojenie mestskej časti Petržalka s centrom mesta. Aktivity východne od Sadu
Janka Kráľa až po most Apollo smerujú k zmene tohto stavu a k logickému dotvoreniu mesta ako celku.
Výstavba sa bude realizovať v katastrálnom území Bratislava Petržalka na parcelách Parcelné čísla :
parcelné č. 5105/238 a 5202/8 vo vlastníctve navrhovateľa – Krasovského s.r.o.
Lokalita sa zmenou navrhovanej činnosti nemení. Malé zmeny sú v súvislosti s presným riešením
trás a miest napojení inžinierskych sietí.
Porovnanie z hľadiska urbanisticko-architektonického riešenia a hmotovo-priestorového riešenia
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti vychádza zo zapracovania pripomienok vyplynutých z rokovaní
so súčasnými predstaviteľmi samospráv a odlišnou ekonomickou situáciou na trhu s nehnuteľnosťami.
Cieľom urbanisticko-architektonického riešenia polyfunkčného objektu Krasovského je rovnako ako pri
pôvodnom návrhu aj prvej zmene navrhovanej činnosti, navrhnúť také priestorové usporiadanie, ktoré by
v limitoch, daných územným plánom hlavného mesta Bratislavy vytvorilo typické mestské prostredie
s vysokým podielom zelene, vybudované na nasledovných zásadách:
dodržanie línie výškových budov nasadenej pozdĺž Einsteinovej ulice jestvujúcimi a plánovanými objektami
ako Incheba, Aupark Tower, Tatra City, Centrum Einsteinova, Stavoing. V schválenom územnom pláne
zóny „Celomestské centrum Bratislava – Petržalka“ (Kaliská, Kočan, Majchrák) 1993, táto os výškových
stavieb pokračuje až k mostu Apollo. Odľahčenie lokality zmenou hmotovo-priestorového riešenia
z doskového (posudzované riešenie) na riešenie bodového typu (prvá a predkladaná zmena navrhovanej
činnosti). Zužitkovať severozápadné výhľady na Staré mesto, Bratislavský hrad a nábrežie. Odľahčiť parter
a vytvoriť rozmanité zelené priestory vo vnútrobloku (parčík, ihrisko, terasa) s dôrazom na zeleň
Pôvodne posudzovaná činnosť mala pôdorysné rozmery výškovej časti približne 20x45 metrov a výšku 16
podlaží. Jednalo sa o stavbu doskového typu. V prvej zmene navrhovanej činnosti sa výrazne zredukovala
pôdorysná plocha na približne 21x21 metrov a objekt sa vytiahol do výšky na 24 podlaží pri zachovaní
celkovej úžitkovej plochy na približne 24 000m 2. Jednalo sa o objekt bodového typu. Toto riešenie
vyplynulo z rokovaní vtedajšími predstaviteľmi samosprávy a hlavného architekta mesta. Predkladaná
zmena v navrhovanej činnosti zachováva princíp z prvej zmeny navrhovanej činnosti. Jedná sa o bodovú
stavbu s pôdorysom približne 27x27 metrov, výškou 63 m pri 16 nadzemných podlažiach . Podlahová
plocha sa zredukovala na 15 731m2. Celková úžitková plocha objektu je 14 580m2
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K zmene hmotovo-priestorového riešenia došlo aj v „podnoži“ výškovej časti. V pôvodne posudzovanej
činnosti mal prízemný objekt 3 podzemné podlažia a 4 nadzemné. V prvej zmene sa počet nadzemných
zredukoval na 2, pri zachovaní troch podzemných podlaží. V predkladanej druhej zmene sa nadzemné
podlažie zredukovalo takmer na úplne. V súčasnom riešení je navrhnuté len čiastočné prestrešenie
parkovacích miest na teréne. Z troch podzemných parkovacích podlaží zostalo len jedno, čím sa budova
dostala nad úroveň hladiny podzemnej vody.
Zmeny, z hľadiska urbanisticko-architektonického riešenia a hmotovo-priestorového riešenia, sú
v porovnaní s pôvodne navrhovanou činnosťou a prvou zmenou navrhovanej činnosti pozitívne.
Dochádza k redukcií nadzemných aj podzemných podlaží, k výraznej redukcii zastavanej plochy
a objemu (približne o tretinu), k redukcii hmoty v parteri na minimum a vytvoreniu vnútroblokového
parku so zeleňou.
Porovnanie z hľadiska zaradenia podľa Prílohy č. 8 k zákonu č.24/2006 Z.z.
Pôvodne posudzovaná činnosť podliehala zisťovaciemu konaniu svojimi parametrami podľa prílohy č.8
zákona, kapitola 9. Infraštruktúra, položka č. 14 b) – projekty rozvoja obcí vrátane budov pre obchod
a/alebo služby a podľa písm. i) – projekty rozvoja obcí vrátane garáží alebo komplexu garážových budov
Prvá zmena navrhovanej činnosti bola zaradená podľa prílohy č.8 zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 14 b) – projekty rozvoja obcí vrátane budov pre obchod
a/alebo služby a podľa písm. i) – projekty rozvoja obcí vrátane garáží alebo komplexu garážových budov
Druhá zmena navrhovanej činnosti je zaradená podľa č.8 zákona 24/2006 Z.z a zákona 408/2001 Z.z. do
kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 16 a) projekty rozvoja obcí vrátane pozemných stavieb alebo ich
súborov (komplexov) a podľa písm. b) projekty rozvoja obcí vrátane statickej dopravy.
Tabuľka 9 – Porovnanie základných objemových a plošných ukazovateľov

celková podlahová plocha
celková úžitková plocha
počet parkovacích miest
zastavaná plocha objektom
obostavaný priestor
parkovacie miesta - interiér
parkovacie miesta - exteriér
počet podzemných podlaží
počet nadzemných podlaží

Pôvodne
posudzovaný
návrh
26 015 m2
24 046 m2
309
2 221 m2
86 780 m3
296 miest
13 miest
3
16

Prvá zmena
navrhovanej
činnosti
26 237 m2
24 202 m2
234
2 071 m2
74 802 m3
224 miest
10 miest
3
25

Druhá (predkladaná) zmena
v navrhovanej činnosti
15 731 m2
14 580 m2
189
1 335 m2
55 256 m3
112 miest
77 miest
1
16

Tabuľka 10 – Porovnanie plôch z hľadiska funkcie
Funkcia

celková úžitková plocha
plocha garáží + tech.
priestorov
plocha apartmánov
plocha bývania
hotel, občianska vybavenosť

Pôvodne
posudzovaný návrh

Prvá zmena
navrhovanej
činnosti
m2
%
24 202
100,00

Druhá zmena
v navrhovanej
činnosti
m2
%
14 580
100,00

m2
24 046

%
100,00

6 744

28,05

7 576

31,51

4 408

30,23

2 331
6 757
8 214

9,69
28,10
34,16

0,00
4 867
11 759

0,00
20,24
48,90

6 540
3 302
330

44,86
22,65
2,26
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Tabuľka 11 – Porovnanie plôch z hľadiska funkcie podrobne
Funkcia

Jednotka

parkovanie
hotel - izby
hotel – reštaurácia
(zmena na samostatnú
kaviareň)
hotel - relax centrum
hotel - vybavenosť
obchody
byty a apartmány - 1
izbové
byty a apartmány - 2
izbové
byty a apartmány - 3
izbové
byty a apartmány - 4
izbové

garáž-interiér
parkovisko-ext.
izby (ks)
lôžka (ks)
plocha (m2)
zamestnanci
stoličky (ks)
plocha (m2)
zamestnanci
plocha (m2)
zamestnanci
plocha (m2)
zamestnanci
kusy
obyvatelia
kusy
obyvatelia
kusy
obyvatelia
kusy
obyvatelia

Posudzo
vaný stav
(A)
296
13
76
160
844
16
230
365
8
944
21
511
13
22
44
44
88
22
88
14
56

Prvá
zmena
(B)
224
10
120
275
826
16
197
130
8
440
4
0
0
16
19
8
16
24
77
0
0

Druhá
zmena
(C)
112
77
0
0
209
4
60
0
0
0
0
121
4
18
36
53
106
14
56
14
56

Rozdiel
(C-A)

Rozdiel
(C-B)

-184
+64
-76
-160
-635
-12
-170
-365
-8
-944
-21
-390
-9
-4
-8
+9
+18
-8
-32
0
0

Nový návrh má menšiu celkovú úžitkovú plochu oproti pôvodne posudzovanej činnosti o 39,4%
a oproti prvej zmene navrhovanej činnosti o 39,8 %. Nový návrh má menšiu podlažnú plochu oproti
pôvodne posudzovanej činnosti o 39,5% percent a oproti prvej zmene navrhovanej činnosti o 40,0%
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti má menej parkovacích miest ako pôvodne posudzovaný
návrh o 120 miest (38,8%) a aj ako prvá zmena navrhovanej činnosti o 45 miest (19,2%). Má menší
obostavaný priestor, menej obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov (vypúšťa sa funkcia hotel).

V.5

Požiadavky na vstupy

Zabezpečenie vstupov je technicky a technologicky v zásade rovnaké ako v pôvodne posudzovanom
návrhu aj v prvej zmene navrhovanej činnosti. Zmeny objemu a druhu stavieb sa premietli predovšetkým
do predpokladanej spotreby vody, elektriny a plynu.
Pre výstavbu objektov podľa pôvodného návrhu, podľa prvej zmeny ale aj podľa predkladanej zmeny
navrhovanej činnosti bude potrebné zabezpečiť stavebný materiál rôzneho druhu (kamenivo, štrk, piesok,
cement, betónové dlažby, betónové konštrukčné prvky, keramické výrobky, železo, strešné krytiny,
izolácie, drevo, plastové výrobky, sklo, elektrické vedenia a káble a iné stavebné hmoty a materiály).
Zdrojmi týchto materiálov budú štandardné ťažobné a iné dodávateľské organizácie, resp. pôjde o
obchodné výrobky zo zdrojov mimo posudzovaného územia, ktorých prísun by si zabezpečila samotná
dodávateľská organizácia.
Výstavba navrhovaných objektov
nachádzajúcimi sa na domácom trhu.

bude

riešená
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prevažne

domácimi

kapacitami

a materiálmi

-112
+67
-120
-275
-617
-12
-137
-130
-8
-440
-4
+121
+4
+2
+17
+45
+90
-10
-21
+14
+56

Porovnanie pôvodného riešenia, prvej zmeny a predkladanej zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska
vstupov
Tabuľka 12 – Porovnanie z hľadiska vstupov
Pôvodný zámer
109 135 m3
0 m3
1 727,70 MWh/rok

Voda
Plyn
Elektrina

Prvá zmena
117 530 m3
0 m3
1 727,70 MWh/rok

Druhá zmena
19 696 m3
0 m3
1 727,70 MWh/rok

Predkladaná zmena bude predstavovať pozitívnu zmenu z hľadiska vstupov a to z pohľadu potreby
vody. Zrušením funkcie hotel sa výrazne zníži predpokladaná spotreba vody až o 80%.
S plynofikáciou objektu sa naďalej neuvažuje. Spotreba elektrickej energia sa predpokladá
nezmenená.

V.6

Údaje o výstupoch

Podľa pôvodne hodnoteného rozsahu navrhovanej činnosti, podľa prvej zmeny navrhovanej činnosti aj
podľa predkladanej zmeny navrhovanej činnosti budú výstupy počas výstavby (čo do druhu) v zásade
rovnaké. Intenzita výstupov je úmerná rozsahu stavby. Prvá zmena navrhovanej činnosti počítala s
rovnakým objemom stavebných prác v porovnaní s pôvodne posudzovaným projektom. Predkladaná
zmena navrhovanej činnosti je parametrami, ktoré definujú objem stavebných prác prakticky o tretinu
menšia ako predchádzajúce navrhované činnosti.
Rozsah výstupov z hľadiska dopravného zaťaženia a tým aj znečisťovania ovzdušia z dopravy je tiež
menší v porovnaní s pôvodnými činnosťami. V pôvodne posudzovanom návrhu sa počítalo s 296+13
parkovacími stojiskami v podzemných garážach a na teréne. Zmena navrhovanej činnosti počítala v
podzemných garážach s 224 stojiskami a 10 stojiskami na povrchu. Predkladaná zmena navrhovanej
činnosti počíta už len s 112 stojiskami v garážach a 77 na povrchu.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti bude znamenať v porovnaní s pôvodne posudzovanými variantmi
zmenšenie objemu splaškových vôd a aj dažďových vôd zo strechy. Predpokladaný objem dažďových vôd
z povrchového odtoku je prakticky rovnaký ako v ostatných variantoch.
Predpokladané množstvo a typ vyprodukovaného odpadu zostáva bez zmeny.
Predpoklad zaťaženia hlukom v pôvodne posudzovanom riešení aj pri zmene navrhovanej činnosti sa v
zásade podstatne nelíši. Akustické štúdie navrhujú technické opatrenia, ktoré zabezpečia súlad s
požiadavkami Vyhlášky MZ SR. Rozhodujúci príspevok k zvýšeniu hluku je hluk z dopravy. Vzhľadom k
tomu, že návrh statickej dopravy je pri predkladanej zmene navrhovanej činnosti menší ako vo všetkých
pôvodne hodnotených variantoch aj v porovnaní s prvou zmenou navrhovanej činnosti, možno
predpokladať, že aj hlukové zaťaženie bude menšie.

V.7

Predpokladané vplyvy na životné prostredie

Geomorfológia
Zmena navrhovanej činnosti z hľadiska geomorfológie nebude mať nepriaznivý vplyv na okolie menenej
stavby. Zmena navrhovanej činnosti sa netýka terénnych úprav (výkopov a násypov).
Geológia
Pôvodne posudzovaná činnosť aj prvá zmena navrhovanej činnosti rátali s troma podzemnými podlažiami.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti uvažuje len s jedným podzemným podlažím. Vzhľadom na danú
skutočnosť nebude potrebné zakladať stavbu pod úroveň hladiny spodnej vody. Jednoduchšia technológia
zakladania znižuje riziko znečistenia horninového prostredia a tak nemôže mať predkladaná zmena
navrhovanej činnosti negatívny vplyv na životné prostredie.
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Klíma
Zastavané územie vykazuje vyššiu aridnosť (nižšia vlhkosť a väčšie teplotné rozdiely) než územie pokryté
vegetáciou. Predkladaná zmena navrhovanej činnosti, v porovnaní s posudzovanou činnosťou a prvou
predkladanou zmenou, má menšiu zastavanú plochu a zachováva väčší podiel zelene v území. Pozitívnym
prínosom bude aj vegetačná strecha nad parkovacími miestami na teréne. Z uvedeného vyplýva, že zmena
navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na klímu v území.
Pôda
V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmenám v zábere pôdy a pôdy nebudú navrhovanou
zmenou ovplyvnené ani iným spôsobom.
Vplyv na genofond a biodiverzitu
Priamo do riešenej lokality nezasahuje žiadne chránené územie. Všetky prírodne hodnotné lokality sú vo
väčšej vzdialenosti od lokalizácie zámeru. Realizácia zámeru ich priamo neovplyvní. V súlade so zákonom
543/2002 Z.z. platí v dotknutom území prvý stupeň ochrany.
Aj predpokladané nepriame vplyvy na chránené územia možno hodnotiť ako akceptovateľné za podmienky
dodržania legislatívnych noriem v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, hlukovej záťaže a nakladania s
odpadmi.
Územný systém ekologickej stability a ochrana prírody a krajiny
Vzhľadom k tomu, že zmena navrhovanej činnosti sa dotýka najmä zmeny funkcie (ruší sa funkcia hotel)
a zmeny objemu (zníženie o cca 1/3) bez významných zmien vstupov a výstupov, navrhovaná činnosť
nebude mať žiadny vplyv na územný systém ekologickej stability a ekosozologicky hodnotné časti prírody.
Podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa nachádza v prvom (najnižšom) stupni ochrany
prírody a krajiny.
Vzhľadom k charakteru navrhovanej činnosti, priestorovému usporiadaniu dotknutého územia a
dostatočnému odstupu od chránených území prírody nemožno predpokladať žiadne významné vplyvy na
chránené územia prírody. Tiež nemožno predpokladať žiadne významné vplyvy na chránené
vodohospodárske oblasti.
V dotknutom území (priestor medzi Einsteinovou ulicou, Dunajom, Starým a Novým Mostom) sa
nenachádzajú územia a stromy chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Uvažovaná činnosť nebude mať vplyv na žiadne chránené územie národnej siete alebo európskej sústavy
chránených území (NATURA 2000), ani sa priamo nedotýka chránených druhov a ich biotopov.
Podľa regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy v priestore západne od
miesta činnosti bol navrhnutý biokoridor regionálneho významu XXVI. Jarovské rameno – mestská časť
Petržalka – Sad Janka Kráľa – Pečniansky les. Pri súčasnej zastavanosti územia Petržalky a zmenách vo
využití krajiny uvažované vytvorenie migračnej trasy, ktorá by eliminovala nízku funkčnosť nadregionálneho
biokoridoru v trase Dunaja formou „zeleného pásu“, už nie je možné bez náročných územnoplánovacích
a stavebnotechnických opatrení (ekoduktov). Regionálne biocentrum Sad Janka Kráľa s genofondovou
lokalitou fauny i flóry oddeľuje od miesta Polyfunkčného objektu Krasovského komunikácia Krasovského,
ktorá spolu s ďalšími dopravnými objektmi v bezprostrednom okolí – Viedenská cesta, nájazd na Starý
most, komunikácia Einsteinova, diaľničný obchvat a železničná trať – je už v súčasnosti zdrojom výrazného
degradačného vplyvu na ekologickú stabilitu tohto prvku bez ohľadu na navrhovanú činnosť alebo jej
zmenu.
Urbanizmus a krajinná scenéria
Vzhľadom k tomu, že zmena navrhovanej činnosti sa dotkne najmä interiéru povolenej stavby bez
významných zmien vstupov a výstupov, navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na krajinnú scenériu.
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Z hľadiska urbanizmu dôjde k zanedbateľnej zmene prejavujúcej sa len zmenou denného rytmu dotknutej
stavby počas jej prevádzky.
Vplyv na obyvateľstvo
Vplyv na obyvateľstvo bude sprostredkovaný zmenou výstupu, ktorý je účelom navrhovanej stavby. V
dôsledku zmeny navrhovanej činnosti jej výstupom už nebude hotel. Celková podlahová plocha objektu sa
zníži o tretinu . V dôsledku toho dochádza aj k zníženiu počtu parkovacích miest od ktorého sa odvíja aj
zníženie zaťaženia územia hlukom z dopravy a znečistenia ovzdušia od dopravy, čo možno považovať za
pozitívny vplyv zmeny navrhovanej činnosti.
Záver
Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu hodnotiť ako rovnaké
pri predkladanej zmene navrhovanej činnosti ako aj pri pôvodne hodnotených variantoch alebo pri
prvej zmene navrhovanej činnosti.
Tabuľka 13 – Porovnanie základných objemových a plošných ukazovateľov

celková podlahová plocha
celková úžitková plocha
počet parkovacích miest
zastavaná plocha objektom
obostavaný priestor
parkovacie miesta - interiér
parkovacie miesta - exteriér
počet podzemných podlaží
počet nadzemných podlaží

Pôvodne
posudzovaný
návrh
26 015 m2
24 046 m2
309
2 221 m2
86 780 m3
296 miest
13 miest
3
16

Prvá zmena
navrhovanej
činnosti
26 237 m2
24 202 m2
234
2 071 m2
74 802 m3
224 miest
10 miest
3
25

Druhá (predkladaná) zmena
v navrhovanej činnosti
15 731 m2
14 580 m2
189
1 335 m2
55 256 m3
112 miest
77 miest
1
16

Tabuľka 14 – Porovnanie plôch z hľadiska funkcie
Funkcia

celková úžitková plocha
plocha garáží + tech.
priestorov
plocha apartmánov
plocha bývania
hotel, občianska vybavenosť

Pôvodne
posudzovaný návrh

Prvá zmena
navrhovanej
činnosti
m2
%
24 202
100,00

Druhá zmena
v navrhovanej
činnosti
m2
%
14 580
100,00

m2
24 046

%
100,00

6 744

28,05

7 576

31,51

4 408

30,23

2 331
6 757
8 214

9,69
28,10
34,16

0,00
4 867
11 759

0,00
20,24
48,90

6 540
3 302
330

44,86
22,65
2,26

Predpoklad intenzity týchto vplyvov však bude pri realizácii navrhovanej zmeny činnosti menší.
V porovnaní s posudzovanou činnosťou a prvou zmenou navrhovanej činnosti bude menši.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti teda nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na
životné prostredie.
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VI

Prílohy

VI.1

Informácia o posudzovaní navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť Polyfunkčný objekt Krasovského bol podrobený povinnému hodnoteniu podľa zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod názvom „Polyfunkčný objektu BAJO“,
Krasovského ul. Bratislava - Petržalka.
Pre pôvodnú činnosť „Polyfunkčný objektu BAJO“, Krasovského ul. Bratislava – Petržalka, OÚŽP
v Bratislave vykonal zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/ 2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ukončené rozhodnutím č. ZPO/2008/0428528/BAR/BA V, zo dňa 02.06.2008 o tom, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať v zmysle
uvedeného zákona. Na základe žiadosti navrhovateľa bolo listom zo dňa 25.04.2008 upustené od
variantného riešenia zámeru.
Predmetom zámeru bola výstavba a prevádzka polyfunkčného objektu s priestormi pre hotel, bývanie,
obchod, služby a statickú dopravu v garážach. Investičná činnosť sa mala realizovať na parcelách č.
5105/238 a 5202/8 na k. ú. Bratislava – Petržalka. Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy
č. 8 zákona, kapitola 9. Infraštruktúra, položka č. 14 b) – projekty rozvoja obcí vrátane budov pre obchod
a/alebo služby s celkovou úžitkovou plochou 2 881m² a podľa písm. i) – projekty rozvoja obcí vrátane
garáží alebo komplexu garážových budov s kapacitou 296 stojísk, podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré
OÚŽP vykonal podľa § 29 zákona.
OÚŽP v danej veci vydal nasledujúce rozhodnutie (ZPO/2008/04285-28/BAR/BA V) : Obvodný úrad
životného prostredia v Bratislave vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe zámeru „Polyfunkčný objekt BAJO
– Krasovského ulica, Bratislava - Petržalka”, ktorý predložila Ing. Oľga Szaboóvá, v zastúpení navrhovateľa
F arch, s.r.o., Veternicová 24, 841 05 Bratislava 4, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť, „Polyfunkčný objekt BAJO – Krasovského ulica, Bratislava - Petržalka“, ktorej účelom
je výstavba a prevádzka polyfunkčného objektu s priestormi pre hotel, bývanie, obchod, služby a statickú
dopravu v garážach, umiestnená v Bratislavskom kraji, v okrese Bratislava V, v mestskej časti Bratislava –
Petržalka, na parcelách č. 5105/238 a 5202/8 na k. ú. Petržalka, sa nebude posudzovať podľa zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre
uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Po prepracovaní návrhu podal investor na OÚŽP (prvé) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
Na základe vykonaného posúdenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Polyfunkčný objekt BAJO“,
Krasovského ul. Bratislava – Petržalka“, konzultácií s orgánom ochrany prírody a predložených podkladov
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave vydal podľa § 18 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. pre
navrhovateľa Farch, s.r.o, Veternicová 24, 841 05 Bratislava, nasledovné vyjadrenie:
Zmena navrhovanej činnosti „Polyfunkčný objekt BAJO“, Krasovského ul. Bratislava – Petržalka“ nebude
mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania
v zmysle zákona § 18 ods. 5 zákona, za predpokladu dodržania podmienok navrhnutých v rozhodnutí
OÚŽP v Bratislave č. ZPO/2008/04285/BAR/BA V zo dňa 02.06.2008, ktoré bude potrebné zohľadniť
v procese konania o povolení činnosti podľa osobitých predpisov.
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave posúdil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Polyfunkčný objekt BAJO“, Krasovského ul. Bratislava – Petržalka“, z hľadiska povahy a rozsahu
navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného
prostredia v dotknutom území. Navrhovaná zmena činnosti nie je v priamom dotyku s územiami národnej
siete chránenými podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
ani s územiami patriacimi do súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Podľa
predloženého oznámenia zmena tvarovania objektu a redukcia funkcií nebude mať žiaden vplyv na zdravie
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obyvateľstva. Za predpokladu dodržania hore uvedených podmienok OÚŽP v Bratislave považuje
realizáciu za prijateľnú.
V súčasnosti sa projekt opäť prepracoval a investor podáva na OÚŽP (druhé) Oznámenie o navrhovanej
činnosti.

VI.2

Mapa širších vzťahov

K prekladanému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti je priložený obrázok so znázornením širších
vzťahov s vyznačením lokality, kde sa má zámer realizovať. Architektonická a koordinačná situácia je
v dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia v Prílohe VI.6.
Obrázok 6 – Mapa širších vzťahov
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Obrázok 7 – Architektonická situácia

VI.3

Výpis z katastra nehnuteľností

K predkladanému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti je priložený výpis z listu vlastníctva č. 4107.

VI.4

Vyjadrenie dotknutého štátneho orgánu ochrany prírody

K zmene navrhovanej činnosti sa vyjadril príslušný štátny orgán ochrany prírody – Okresný úrad Bratislava.
Jeho stanovisko je prílohou k predkladanému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

VI.5

Stanovisko príslušného orgánu územného plánovania

K predmetu druhej zmeny navrhovanej činnosti vydal príslušný orgán územného plánovania Hlavné mesto
SR Bratislava. Jeho stanovisko je prílohou k predkladanému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.
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VI.6

Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti

Názov dokumentácie: Polyfunkčný objekt Krasovského
Dátum spracovania dokumentácie: Máj 2014
Meno, adresa a telefón spracovateľa :
Ing. Arch. Mária Kubečková
Bujnáková 11, 841 01 Bratislava
Tel.: 0903 846 265

VII

Dátum spracovania

27.5.2014

VIII

Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa
oznámenia

Ing. Arch. Mária Kubečková
Bujnáková 11, 841 01 Bratislava
Tel.: 0903 846 265

IX

Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa

__________________________

Ing. Ondrej Hrnčiřík
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