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I. Úvod
Navrhovateľ, spoločnosť Creative, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok, predkladá podľa zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“) zámer navrhovanej činnosti „RR I. etapa, časť A“ (ďalej len „zámer“).
Podľa zák. č. 24/2006 Z.z. v platnom znení činnosť svojím rozsahom spĺňa limity pre zisťovacie konanie
podľa prílohy č. 8 zákona:
Tab. 9. Infraštruktúra:,
Pol.16 projekty rozvoja obcí vrátane:
písm. a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných poloţkách prílohy 8., limit pre
zisťovacie konanie, v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1000 m2
podlahovej plochy. Podľa evidencie KN sa pozemky nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Navrhuje sa
12 969 m2 podlahovej plochy nadzemnej stavby. Pozemky sú v platnom územnom pláne hl. mesta SR Bratislava
určené na výstavbu.
písm. b) statickej dopravy, limit pre zisťovacie konanie od 100 do 500 státí, limit pre zisťovacie konanie od 100 do
500 státí - navrhuje sa spolu do 218 státí.
Podľa § 22, ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie je zámer
navrhovanej činnosti spracovaný v dvoch variantných riešeniach a obsahuje aj variant stavu, ktorý by nastal, ak by
sa zámer neuskutočnil (nulový variant).
Na účel hodnotenia vplyvov na ţivotné prostredie je za dotknuté územie povaţované územie určené na
výstavbu (pozemky určené na výstavbu). Za širšie územie sa na tento účel povaţuje územie, ktoré nie je priamo
dotknuté výstavbou alebo prevádzkou, ale môţe byť dotknuté výstavbou alebo prevádzkou navrhovanej činnosti
nepriamo.

II. Základné údaje o navrhovateľovi
I.1. Názov
Creative, spol. s r. o.

I.2. Identifikačné číslo
35715839

I.3. Sídlo
Bernolákova 72, 90201 Pezinok

I.4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného
zástupcu navrhovateľa
RNDr. Elena Peťková, CREATIVE, spol. s.r.o. , Bernolákova 72, 90201 Pezinok
GSM: 00421 903 259 534
e-mail: creativepk@nextra.sk
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I.5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej
osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a
miesto na konzultácie.
Ing. arch. Dušan Nemec, Grafobal Group, a.s., Sasinkova 5, Bratislava 811 08
GSM: 00421 903 712 917
e-mail: nemec@grafobalgroup.sk

III. Základné údaje o zámere
II.1. Názov
„RR I. etapa, časť A“

II.2. Účel
Účelom navrhovanej činnosti je výstavba I. etapy, časť A obytného súboru Račany Rosso - 3 bytových
domov a prislúchajúcej technickej a dopravnej infraštruktúry a ich prevádzka.
V prvej etape projektu sa navrhuje v západnej časti pozemku vybudovať tri samostatne stojace bytové domy
s podzemnými garáţami. Bytové domy zahŕňajú všetky veľkostné kategórie bytov. Prislúchajúcu občiansku
vybavenosť predstavuje nákupná pasáţ s obchodnými priestormi, ktorá bude budovaná v ďalšej etape výstavby.
Objekty sú v súlade s platným územným plánom mesta navrhované málopodlaţné s jedným polozapusteným
podlaţím, štyrmi nadzemnými a piatym ustúpeným podlaţím, zastrešené plochými strechami.
Okrem toho budú v rámci navrhovanej činnosti vybudované na dotknutých pozemkoch príslušné spevnené
plochy a inţinierske siete. Strechy podzemných garáţi budú vyuţívané ako parkovo upravený verejný priestor.
V západnej polohe sa obytný súbor napojí na jestvujúcu obsluţnú komunikáciu - Pri vinohradoch. V ďalšej etape
bude dopravne napojený na Podbrezovskú ulicu a na Púchovskú cestu novou svetelne riadenou kriţovatkou pri
otočke električiek. Navrhované objekty sú v pešej dostupnosti jestvujúcej MHD. Pešie komunikácie sa napoja na
jestvujúcu sieť chodníkov. Inţinierske siete pre potreby zámeru budú budované na pozemku investora, a tieţ na
priľahlých verejných pozemkoch.

II.3. Užívateľ
Uţívateľom navrhovanej činnosti bude navrhovateľ, resp. majitelia budúcich bytov.

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

II.5. Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj:
Okres:
Obec:
Mestská časť:
Katastrálne územie:

Bratislavský
Bratislava III
Bratislava
Rača
Rača
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Parcelné čísla a ich charakteristika je uvedená v tabuľke 1:

parcelné
čísla

Tab. 1 Pozemky určené na výstavbu navrhovanej činnosti
riešená
riešená
časť
spôsob
celková časť
pozemku
vyuţívania Umiestnenie pozemku
druh pozemku rozloha pozemku v m2
LV č.
pozemku podľa KN

C:2891/14 vinice

15

celý

15

bez LV

3

mimo
zastavaného
územia obce

C:2911/2

130

celý

130

bez LV

3

mimo
zastavaného
územia obce

C:2891/13 vinice

58

celý

58

bez LV

3

mimo
zastavaného
územia obce

C:2891/12 vinice

3.059

časť

2918

5328

3

mimo
zastavaného
územia obce

vinice

975

časť

778

5328

37

mimo
zastavaného
územia obce

C:2891/46 vinice

1.918

časť

1334

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

2891/128

vinice

1.555

časť

1233

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C:2891/45 vinice

1.068

časť

737

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C:2891/44 vinice

1.252

časť

842

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C:2891/43 vinice

1.087

časť

686

10107
10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C.2891/42 vinice

1.093

časť

725

3

mimo
zastavaného
územia obce

3

mimo
zastavaného
územia obce

3

mimo
zastavaného
územia obce

C:2917/5

ostatné plochy

10107
C.2891/41 vinice

2.366

časť

1292
10107

C.2891/40 vinice

2.018

časť

645

mimo
zastavaného
C.2891/39
971
časť
472
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vinice

10107

3

územia obce

C.2891/36 vinice

230

časť

112

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C.2891/38 vinice

673

časť

236

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C.2891/37 vinice

1.632

časť

161

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C.2891/35 vinice

377

časť

173

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

SPOLU

12547

Vysvetlivky:
3 - Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený
37- Pozemok , na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole...

Celková výmera dotknutých pozemkov alebo ich častí je 12547m2.
Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemkoch vedených podľa katastra nehnuteľností mimo zastavaného
územia obce. V platnom územnom pláne hl. mesta SR Bratislava sú ale pozemky určené na výstavbu. Pozemky sú
situované na juhovýchodných svahoch Malých Karpát, v mestskej časti Bratislava – Rača, na severovýchodnej
hranici zastavaného územia Bratislavy. Dotknuté územie je časťou pásu nachádzajúceho sa medzi Púchovskou
cestou a vinohradmi leţiacimi na juţných úbočiach Malých Karpát. Zo severnej strany je územie ohraničené
vinohradmi, na západnej strane leţí obytný súbor Račany Bianco a ulica Pri vinohradoch, súbeţná s potokom Na
Pántoch. Z juţnej strany sa nachádza obytný súbor viacpodlaţnej zástavby Komisárky, na juhovýchodnej strane je
otočka električiek. Na východnej strane je ďalšie rozvojové územie málopodlaţnej obytnej zástavby, v súčasnosti
vyuţívané ako krajinná zeleň.
Dopravne sú pozemky napojené na ul. Pri vinohradoch. Pozemky určené na výstavbu sú v katastri
nehnuteľností vedené ako vinice a ostatné plochy. Dotknuté pozemky majú svahovitý charakter, terén stúpa v smere
od juhovýchodu na severozápad. Nadmorská výška dotknutých parciel sa pohybuje od 142 po 171 m n.m. Na
pozemkoch sa v súčasnosti nachádzajú pôvodné terasy vinohradov zarastené trávnatým porastom, niekoľko kríkov
a nespevnená cesta, pôvodne zabezpečujúca prístup do vinohradov. Popri potoku rastie niekoľko stromov a kríkov.
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II.6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti

M 1:50 000
Umiestnenie navrhovanej činnosti
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II.7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Termín začatia výstavby:
Termín ukončenia výstavby a začatia prevádzky:
Termín ukončenia prevádzky:

9/2016
5/2018
nie je určený

II.8. Stručný opis technického a technologického riešenia
II.8.1 Nulový variant
Nulový variant je popis stavu, ktorý by v dotknutom území nastal, ak by sa navrhovaná činnosť
nerealizovala.
Územie má svahovitý charakter od 142 po 171 m n.m. s celkovým prevýšením cca 29 m na 300 m (9,7%)
v smere juh – sever. Svah je čiastočne upravený terasovaním. Na západnom a juţnom okraji vedie koryto potoka Na
Pántoch. V koryte potoka sa nachádza vodohospodársky objekt
V súčasnosti je dotknuté územie podľa KN vyuţívané na poľnohospodárske účely. Reálne sa pozemky
nevyuţívajú, na pozemkoch nachádzajú zatrávnené terasy vinohradov, na ktorých bol vinič vyklčovaný, na terasách
sa nachádzajú skupiny kríkov v zloţení: ruţa šípová, trnka obyčajná a ostruţina černicová, pri potoku 8 ks vzrastlých
stromov a skupiny kríkov. Pozemky určené na výstavbu sú v KN vedené ako vinice a ostatné plochy. V dotknutom
území nie je vybudovaná infraštruktúra. Vybudovaná infraštruktúra sa nachádza na západnom okraji dotknutého
územia.
V dotknutom území sa nenachádzajú ţiadne stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia, ani zdroje hluku a
vibrácií, nulový variant nemá nároky na energie, ani na výstupy vo forme odpadov, znečistenia ovzdušia a hluku.
Inţinierske siete sú vedené v koridore Púchovskej cesty (VN, VTL, telekomunikačné vedenia) a v koridore
ulice Na Pántoch (vodovod, splašková kanalizácia) vo vzdialenosti cca 1 000 m od juhovýchodnej hranice riešeného
územia.
V platnom ÚPN sú pozemky definované ako rozvojové územie málopodlaţnej obytnej zástavby, E102. Pre
územie bola vypracovaná a prerokovaná Urbanistická štúdia zóny Račany – Rosso (Architektonická kancelária
G&D, 2013), podľa ktorej sa v sektore B a časti sektoru C navrhujú 3 obytné domy s príslušnou infraštruktúrou.
Podľa stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava, č.j. MAGS OKUS40253/14-391394 z 5.5.2014 je navrhovaná
výstavba v sektore B a v časti sektoru C v súlade s platným územným plánom mesta.
Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, dotknuté územie by určitý čas ostalo v stave, v akom sa nachádza
v súčasnosti. Keďţe platný územný plán hl. mesta SR Bratislava umoţňuje na dotknutých pozemkoch výstavbu
a pre územie bola vypracovaná a schválená urbanistická štúdia ako spodrobňujúci územnoplánovací podklad,
predpokladáme, ţe pozemky by skôr, či neskôr boli zastavané v súlade s platnými regulatívmi územného plánu
a schválenou urbanistickou štúdiou.
II.8.2. Varianty navrhovanej činnosti
Popis navrhovanej činnosti je spracovaný na základe dokumentácie: Dokumentácia pre proces EIA – RR I.
etapa, časť A, CUBE DESIGN s.r.o., Moyzesova5, 811 05 Bratislava, 2014
Navrhujú sa dve variantné riešenia, ktoré sú totoţné objektovou stavbou, nárokmi na vstupy aj výstupy.
Rozdiel je v dispozičnom riešení objektov bytových domov.
Variant I. - severo-juţná orientácia SO01,02,03,04,05
Variant II. - severozápado – juhovýchodná objektov SO01 a SO02.
Napojenie na inţinierske siete a dopravnú infraštruktúru, ako aj nároky na vstupy a výstupy sú pri oboch
variantných riešeniach rovnaké.
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Grafické znázornenie navrhovanej činnosti a jej situovanie je znázornené v prílohách tohto zámeru.
II.8.2.2. Členenie stavby na stavebné objekty a základné bilancie
Stavebné objekty
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14
SO 15
SO 16
SO 17
SO 18

Podzemná garáţ
Bytový dom
Podzemná garáţ
Bytový dom
Bytový dom
Komunikácie a spevnené plochy
Zásobovanie územia pitnou vodou
Odkanalizovanie územia – Splašková kanalizácia
Odkanalizovanie územia – Daţďová kanalizácia
STL plynovod a plynové odbočky
Rozvody NN
Rozvody VN
Vonkajšie osvetlenie
Trafostanica
Retenčné nádrţe
Záchytné priekopy daţďovej vody
Zakrytie potoka Na Pántoch
Telekomunikácie

(2.PP)
(1.PP – 5.NP)
(2.PP)
(1.PP – 5.NP)
(1.PP – 5.NP)

Základné bilancie
Plocha riešeného územia ETAPA 1, časť A:
z toho je 11 582 m2 v sektore B a 965 m2 v sektore C

12547 m2

Zastavaná plocha SO 01 (podzemná):
Zastavaná plocha SO 02 (nadzemná):
Zastavaná plocha SO 03 (podzemná) v sektore B:
Zastavaná plocha SO 03 (podzemná) v sektore C:
Zastavaná plocha SO 03 (podzemná) celková:
Zastavaná plocha SO 04 (nadzemná):
Zastavaná plocha SO 05 (nadzemná) v sektore B:
Zastavaná plocha SO 05 (nadzemná) v sektore C:
Zastavaná plocha SO 05 (nadzemná) celková:

929 m2
1 144 m2
3 527 m2
133 m2
3 660 m2
1 144 m2
921 m2
223 m2
1 144 m2

Zastavaná plocha SO 14 (nadzemná):
Celková zastavaná plocha nadzemná v sektore B:
Celková zastavaná plocha nadzemná v sektore C:
Celková zastavaná plocha nadzemná:
Celková zastavaná plocha podzemná:

3 221 m2
223 m2
3 444 m2
4589 m2

Úţitková plocha SO 01:
Úţitková plocha SO 02, SO 04, SO 05:
Úţitková plocha SO 03:
Celková úžitková plocha:

880,4 m2
3x4464,78=13 394,34 m2
3 567,01 m2
17 841,75 m2

Celková podlaţná plocha nadzemných podlaţí v sektore B:
12 250 m2
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Celková podlaţná plocha nadzemných podlaţí v sektore C:
Celková podlažná plocha nadzemných podlaží:

719 m2
12 969 m2

Celková podlaţná plocha podzemných podlaţí v sektore B:
Celková podlaţná plocha podzemných podlaţí v sektore C:
Celková podlaţná plocha podzemných podlaţí:

7213 m2
286 m2
7 499 m2

Spevnené plochy:
terasy na teréne v sektore B:
terasy na teréne v sektore C:
terasy na teréne spolu:

717m2
143m2
860m2

cestné komunikácie v sektore B:
cestné komunikácie v sektore C:
cestné komunikácie spolu:

1 114 m2
62 m2
1 176 m2

parkovacie státia v sektore B :
parkovacie státia v sektore C :

171 m2
0 m2

chodníky v sektore B:
chodníky v sektore C:
chodníky spolu:

1 504m2
153m2
1 657m2

Spevnené plochy spolu:

3 864m2

Zeleň:
Zeleň na substráte viac ako 0,5 m v sektore B
0,3 x 530 m2 =
Zeleň na substráte viac ako 1,0 m v sektore B
0,5 x 601 m2 =
Ostatná zeleň v rámci riešeného územia ETAPA 1, časť A v sektore B
Zeleň spolu v rámci riešeného územia ,,ETAPA 1, časť A“ v sektore B
Zeleň spolu v rámci riešeného územia ,,ETAPA 1, časť A“ v sektore C
Zeleň spolu v rámci riešeného územia ,,ETAPA 1, časť A“

159 m2
300 m2
3724 m2
4183 m2
384 m2
4567 m2

Parkovacie státia spolu

218

Ukazovatele intenzity vyuţitia územia na dotknutú funkčnú plochu – sektor B, číslo funkcie 102, regulácia E
Plocha sektora B podľa ÚP:
14 853 m2
Plocha sektora B mimo riešeného územia ,,ETAPA 1, časť A“ započítaná do zelene: 2 200 m2
Index zastavanej plochy:
3221/14853 =
0,217 < 0,28
Koeficient zelene:
(4183+2200)/14853 =
0,430 > 0,30
Index podlaţných plôch nadzemných podlaţí:
12250/14853=
0,825 < 1,1
Index podlaţných plôch podzemných podlaţí:
7213/14853=
0,486 < 1,1
Ukazovatele intenzity vyuţitia územia vyhovujú platnému územnému plánu.
Ukazovatele intenzity vyuţitia územia na dotknutú funkčnú plochu – sektor C, číslo funkcie 102, regulácia C
Plocha sektora B podľa ÚP:
45 385 m2
Plocha sektora B mimo riešeného územia ,,ETAPA 1, časť A“ započítaná do zelene: 44 420 m2
Index zastavanej plochy:
223/45385 =
0,005 < 0,3
Koeficient zelene:
(384+44420)/ 45385 =
0,987 > 0,35
Index podlaţných plôch nadzemných podlaţí:
719/45385=
0,016 < 0,6
Index podlaţných plôch podzemných podlaţí:
286/45385=
0,006 < 0,6
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Ukazovatele intenzity využitia územia vyhovujú platnému územnému plánu.
II.8.2.3. Urbanistické riešenie
V západnej časti dotknutých pozemkov sa navrhuje vybudovať tri samostatne stojace bytové domy
s podzemnými garáţami, dopravnou a technickou infraštruktúrou.
Terén je svahovitý a preto má navrhovaná urbanistická štruktúra terasovitý charakter. V prvej etape sú
navrhnuté dva samostatne stojace celky, osadené v dvoch severných základných úrovniach – stredná a horná
terasa obytnej zóny.
Stredná a horná terasa obytnej zóny tvorí voľné pokračovanie urbanistickej štruktúry obytnej zástavby
Račany Bianco. Na strednej terase bude v 1. Etape, časť A situovaný jeden samostatne stojaci bytový dom (SO 02)
s podzemnou garáţou (SO 01). Horná terasa sa v prvej etape zastavia dvoma samostatne stojacimi bytovými
domami (SO 04 a SO 05), vzájomne výškovo posunutými o jedno podlaţie. Rovnako budú mať spoločnú garáţ
v suteréne (SO 03).
Navrhovaná esovitá obsluţná komunikácia prepojí tieto dve terasové úrovne zástavby a napojí sa na ulicu
Pri vinohradoch. Pešie komunikácie sa napoja na jestvujúcu sieť chodníkov.
V Územnom pláne Hlavného mesta SR, Bratislavy je celé územie zóny Račany Rosso zaradené do
rozvojových plôch obytnej zástavby.
Funkčné vyuţitie pozemku je v súlade so schválenou urbanistickou štúdiou zóny Račany Rosso a platným
územným plánom hl. mesta SR Bratislava.
II.8.2.4. Architektonické a stavebnotechnické riešenie
Objekty SO 02, SO 04, SO 05
Údaje sú uvedené pre jeden objekt. Popis platí pre obe variantné riešenia.
Tab. 2 Údaje o bytoch, objekty SO 02, SO 04, SO 05
byt

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16

izby

2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
3
2
2

úţitková
plocha bytu

terasa na
balkón
teréne

terasa

m
59,20
35,58
49,71
49,71
54,88
48,94
48,94
35,12
49,30
54,10
54,97
82,36
48,94
76,36
48,94
61,78

m
54,61
19,73
30,35
32,27
30,35
34,17
30,87
19,73
30,34
31,75
-

m
-

m
22,20
37,14
7,00
7,00
7,68
7,68

počet
bytovom
dome

v

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
6
6
6
6
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B17
B18
B19
B20
B21
B22

3
2
4
4
4
4

Počet bytových jednotiek:

Počet pivničných kobiek:
Úţitková plocha bytov spolu:
Terasy na teréne:
Celková úţitková plocha objektu:

76,36
48,94
169,68
154,92
154,92
170,42

52 z toho:

10,74
7,22
2
34
12
4

53,52
99,83
54,90
174,50

3
3
1
1
1
1

jednoizbových bytov
dvojizbových bytov
trojizbových bytov
štvorizbové byty
52 ks
3447,57 m2
314,17 m2
4464,78 m2

Objekt SO 01
Garáţové parkovacie státia byty:
36 z toho 4 imobilní
Celková úţitková plocha objektu:
880,4 m2
Objekt SO 01 sa nachádza na strednej terase, je samostatne stojaci. Tvorí ho jedno podzemné podlaţie
(2.PP) – garáţe, s parkovacími státiami. Na objekte je osadený samostatne stojaci bytový dom typu B – SO 02.
Úroveň 0,000 pre objekt SO 05 je určená na výške 165,30 m n.m.. Vytvára jeden dilatačný úsek.
2.PP tvorí podzemná garáţ prístupná juhozápadnou rampou z miestnej esovitej obsluţnej komunikácie.
V otvorenom priestore sú dve komunikačné jadrá so schodiskom a výťahom, ktoré plynule pokračujú do objektu
bytového domu.
Podzemná garáţ bude odvetraná prirodzene.
Objekt SO 02
Objekt SO 02 je bytový dom. Je osadený na objekte SO 01, na parkovo upravenej streche garáţí. Úroveň
prízemia 0,000 = 165,30 m n.m. je rovnaká ako pre objekt garáţí pod bytovým domom SO 01. Bytový dom bude
peši prístupný z parkovo upravenej strechy garáţí z oboch pozdĺţnych strán objektov, rampou a schodiskom. Je
navrhnutý ako 6 podlaţný, má jedno polozapustené podzemné podlaţie, 4 nadzemné podlaţia a 1 ustúpené
nadzemné podlaţie. Dispozične je delený na dva celky, kaţdý s vlastným komunikačným jadrom. Je v ňom
situovaných 52 bytov všetkých veľkostných skupín. Tvorí ho 22 typov bytových jednotiek B1 – B22, spolu 2
jednoizbové byty, 34 dvojizbových bytov, 12 trojizbových bytov a 4 štvorizbové byty. Kaţdý byt má balkón alebo
terasu, pivničnú kobku a príslušný počet parkovacích státí. V bytovom dome sú komunikačné jadrá s dvojramenným
schodiskom a s výťahom.
Na čiastočne zapustenom 1.PP sa nachádza šesť bytových jednotiek (2xB1, B2-B5) v časti objektu nad
priľahlým terénom. Zvyšok podlaţia je tvorený 52 pivničnými kobkami a troma technickými miestnosťami. Obytná
časť podlaţia je prístupná z parku dvoma protiľahlými vstupmi rampou a chodiskom.
Prízemie objektu je rovnako rozdelené na dve nepriechodné časti, kaţdá so svojim komunikačným jadrom.
Časť priliehajúca k terénu má rovnako vstupy z dvoch protiľahlých strán, má šesť bytových jednotiek s terasami na
teréne a kočikáreň. Druhá časť, ktorá je nad bytmi 1.PP zahŕňa 6 bytov s balkónmi.
2-3. NP sú rovnaké, na kaţdom sa nachádza 12 bytových jednotiek.
Na 4.NP sa v severozápadnej časti nachádza 6 rovnakých bytových jednotiek ako na 2. A 3.NP.
V juhovýchodnej časti sú situované dve štvorizbové bytové jednotky so strešnými terasami.
Na ustúpenom 5.NP sa nachádzajú v severozápadnej časti dve štvorizbové bytové jednotky so strešnými
terasami.
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Objekt SO 03
Garáţové parkovacie státia byty:
145 z toho 7 imobilní
Celková úţitková plocha objektu:
3 567,01 m2
Objekt SO 03 sa nachádza na najvyššej terase, je samostatne stojaci. Tvorí ho jedno podzemné podlaţie
(2.PP) s parkovacími státiami a skladmi. Na objekte sú osadené dva samostatne stojace bytové domy typu B – SO
04 a SO 05. Úroveň 0,000 pre objekt SO 03 je určená na výške 170,20 m n.m., rovnako ako pre bytový dom SO 05.
Bytový dom SO 04 je osadený o jedno podlaţie niţšie, s úrovňou 0,000 na 167,100 m n.m.. Objekt je rozdelený na
dva dilatačné úseky. Výškovo má podlaţie štyri úrovne, vzájomne pospájané rampami, pretoţe bytové domy sú
osadené v rôznych výškach.
Nachádza sa tu 145 parkovacích státí pre oba bytové domy a štyri vertikálne komunikačné jadrá so
schodiskom a výťahom. Pre automobily je vjazd juţnou rampou z esovitej komunikácie.
Vetranie garáţí bude prirodzené.
Objekt SO 04, SO 05
Objekty SO 04 a SO 05 sú dva rovnaké bytové domy, totoţné s objektom SO 02. Sú osadené na objekte
SO 03, na parkovo upravenej streche garáţí. Úroveň prízemia je rôzna, nakoľko sú výškovo osadené s rozdielom
jedného podlaţia. Úroveň 0,000 pre objekt SO 05 je určená na výške 170,20 m n.m., rovnako ako pre objekt garáţí
SO 03. Bytový dom SO 04 je osadený o jedno podlaţie niţšie, s úrovňou 0,000 na 167,10 m n.m.. Objekt SO025
zasahuje do susedného sektora C. Bytové domy budú peši prístupné z parkovo upravenej strechy garáţí z oboch
pozdĺţnych strán objektov, rampou a schodiskom. Sú navrhnuté ako 6 podlaţné, majú jedno polozapustené
podzemné podlaţie , 4 nadzemné podlaţia a jedno ustúpené podlaţie. Dispozične sú delené na dva celky, kaţdý
s vlastným komunikačným jadrom. Je v nich situovaných 52 bytov všetkých veľkostných skupín. Tvorí ich 22 typov
bytových jednotiek B1 – B22, spolu 2 jednoizbové byty, 34 dvojizbových bytov, 12 trojizbových bytov a 4 štvorizbové
byty. Kaţdý byt má balkón alebo terasu, pivničnú kobku a príslušný počet parkovacích státí v garáţi alebo na teréne.
V bytových domoch sú dve komunikačné jadrá s dvojramenným schodiskom a s výťahom. Popis podlaţí a bytov viď.
SO 02.
Objekty SO 01, SO 03
Podzemné objekty garáţí sú navrhnuté ako monolitické ţelezobetónové. Majú skeletový obojsmerný nosný
systém kombinovaný s vnútornými stuţujúcimi stenami, jadrami a obvodovými stenami. Objekty sú dilatované
v závislosti od bytových domov nad nimi. Bytový dom vytvára s príslušným úsekom podzemného objektu jeden
dilatačný celok. Modulová osnova je rôzna pri kaţdom objekte v rozmedzí 5,0 – 7,5 m. Objekty budú zaloţené na
základových pätkách pod stĺpmi a základových pásoch pod stenami v nezámrznej hĺbke. Podkladný betón bude
vystuţený hr. 250 mm nakoľko bude pojazdný automobilmi. Monolitické steny sú navrhnuté hr. 200 mm a kruhové
stĺpy s priemerom 400 mm. Stropné dosky budú monolitické ţelezobetónové bezprievlakové hr. 250 mm, nosné
v dvoch smeroch. Schodiská sú navrhnuté dvojramenné, ţelezobetónové.
Podzemné časti objektov budú hydroizolované proti tlakovej vode a tepelne izolované polystyrénom hr. 160
mm.
Obvodové steny budú zateplené kontaktným alebo odvetraným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny
hr. 160 mm.
Všetky okná a vchodové dvere budú hliníkové s prerušeným tepelným mostom a izolačným zasklením.
Podzemné vjazdy do garáţí budú uzavreté sekcionálnymi hliníkovými bránami s izolačnou výplňou.
Strešný plášť SO 03 bude úţitková vegetačná strecha s intenzívnou zeleňou vyuţívané ako park. Budú
hydroizolované, tepelne izolované extrudovaným polystyrénom hr. 200 mm a budú zahŕňať drenáţnu a filtračnú
vrstvu. Niektoré časti budú riešené ako pojazdné chodníky so zámkovou dlaţbou.
Presvetlenie je riešené ako umelé, niektoré obchodné priestory budú mať zdruţené osvetlenie. Vetranie
všetkých priestorov bude prirodzené. Priestory vykurované nebudú.
Objekty SO 02, SO 04, SO 05
Tri rovnaké bytové domy sú osadené jeden na objekte SO 01 a dva na objekte SO 03 v rôznej výške. Majú
jedno podzemné, 4 nadzemné podlaţia a jedno ustúpené nadzemné podlaţie. Konštrukčný systém je obojsmerný
stenový s modulovými rozmermi 1,6 – 9,6 m. Nosné steny 1.PP sú monolitické ţelezobetónové. Na ostatných
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podlaţiach sú obvodové steny murované z tehál hr. 300 mm a vnútorné nosné a medzibytové steny sú monolitické
ţelezobetónové hr. 200 mm. Stropné konštrukcie sú navrhnuté monolitické ţelezobetónové dosky hr. 250 mm nosné
v dvoch smeroch. Schodiská budú ţelezobetónové, dvojramenné.
Obvodové steny budú zateplené kontaktným alebo odvetraným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny
hr. 160 mm.
Vchodové dvere do bytového domu budú hliníkové, s prerušeným tepelným mostom a izolačným zasklením.
Okná budú päťkomorové plastové s vonkajšími a vnútornými parapetmi.
Strešné plášťe objektov budú čiastočne úţitkové pochôdzne strechy s kompozitovou drevenou podlahou.
Nepochôdzne časti strechy budú s ochrannou štrkovou vrstvou. Budú hydroizolované a tepelne izolované
extrudovaným polystyrénom hr. 200 mm.
Podzemná časť objektu bude hydroizolovaná proti tlakovej vode a tepelne izolovaná polystyrénom,
oddrenáţovaná do objektu SO 15.
Nenosné priečky budú murované hr. 150 mm. Podlahy budú ťaţké plávajúce s kročajovou izoláciou
a cementovým poterom.
Osvetlenie a vetranie bytov bude prirodzené, kúpeľne a WC budú navyše umelo odvetrané. Pivničné
priestory na 1.PP budú vetrané umelo.
Kaţdý bytový dom bude mať samostatnú kotolňu umiestnenú v 1.PP s kaskádou kotlov na zemný plyn.
Bude slúţiť na prípravu vykurovacej a teplej úţitkovej vody.
S chladením bytov sa neuvaţuje.
Objekt SO 06 Komunikácie a spevnené plochy
Cestné komunikácie:
Vonkajšie parkovacie státia:
Pešie komunikácie:
Verejné zelené plochy:

1176 m2
37 z toho 1 imobilní, 171m2
1657 m2
4567 m2

Komunikácia sprístupňujúca 3 bytové domy je navrhnutá obojsmerná, dĺţky 181 m so šírkou 6 m.
Komunikácia je napojená na ulicu Pri vinohradoch. V ďalšej etape výstavby sa uvaţuje s napojením na Púchovskú
cestu a Podbrezovskú ulicu. Po stranách komunikácie je chodník šírky 2,0 m. Chodník je oddelený od komunikácie
bezbariérovo osadenými obrubníkmi. Priečny sklon komunikácie je jednostranný 2,0 %, pozdĺţny sklon bude presne
určený v ďalšom stupni projektu.
V rámci stavby je popri komunikácii navrhnutých 37 parkovacích miest pozdĺţnych alebo kolmých.
Parkovacie miesta majú šírku 2,4 m a 2,5 m, dĺţka pozdĺţnych státí je 6 m a kolmých státí je 5 m. Jedno miesto je
vyhradené pre osoby so zníţenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Ďalších 181 parkovacích miest je navrhnutých v garáţach bytového domu.
Ďalšie chodníky budú zrealizované v okolí bytových domov a spevnená plocha pre smetné kontajnery.
Materiálová skladba
Komunikácie sú navrhnuté s nasledovným priečnym zloţením:
asfaltový betón AC 11o
STN EN 13108-1
asfaltový betón AC 16 l
STN EN 13108-1
spojov. postrek emulzný PSE 0,5 kg/m2
STN 736129
kamenivo spevnené cementom KSC
STN 736125
štrkodrva fr. 0-32 mm ŠD
STN 736126
Výmera asfaltových komunikácií je 1 176 m2.

40mm
60mm
200mm
200mm
500mm

Parkoviská majú priečne zloţenie:
zámková dlaţba „HAKA“ sivá
STN 736131
80 mm
kamenivo fr. 4-8 mm
STN 736126
40 mm
kamenivo spevnené cementom KSC
STN 736125
180 mm
štrkodrva fr. 0-32 mm ŠD
STN 736126
200 mm
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Výmera dláţdených parkovacích plôch je 171 m2.
Chodníky sú navrhnuté so skladbou:
zámková dlaţba „KLASIKO“ červená
kamenivo fr. 4-8 mm
štrkodrva fr. 0-32 mm

STN 736131
STN 736126
STN 736126

500 mm

60mm
40mm
250mm
350mm

Výmera chodníkov je 1 657m2.
Komunikácie a parkoviská sú ohraničené chodníkovými obrubníkmi uloţenými do betónového lôţka
s bočnou oporou. V miestach prechodu chodcov, vjazdov na parkoviská a pri chodníku vedľa komunikácie sa
obrubníky osadia bezbariérovo. Obrubníky sa osadia 100 mm nad úrovňou komunikácie, pri bezbariérovej úprave
20 mm.
Dláţdené chodníkové plochy sú od zatrávnenia oddelené parkovými obrubníkmi osadenými do bet. lôţka.
Horná hrana obrubníkov je v úrovni priľahlej dláţdenej plochy.
Odvodnenie
Odvodnenie povrchu ciest a parkovísk je riešené ich pozdĺţnym a priečnym vyspádovaním do uličných
vpustov DN 450 a priečnych odvodňovacích ţľabov a následne do retenčnej nádrţe SO 09.
V rámci SO 06 budú vybudované oporné múry popri chodníkoch okolo podzemných častí objektov.
Oporné múry budú monolitické ţelezobetónové, hrúbky 400 mm s potrebnou výškou, ukončené zábradlím. Celková
dĺţka oporných múrov v rámci riešenej I. etapy je 320 m. Rovnako ako ostatné podzemné objekty, oporné múry
budú oddrenáţované do retenčnej nádrţe SO 15.
Objekt SO 07 Zásobovanie územia pitnou vodou
V ulici Pri vinohradoch vodovod DN 150 nahradený DN 200
Vodovod DN 150

270 m
192 m

Objekt SO 08 Odkanalizovanie územia – splašková kanalizácia
DN 400
DN 300

400 m
345 m

Objekt SO 09 Odkanalizovanie územia – dažďová kanalizácia
DN 300
181 m
Retenčná nádrţ daţďovej kanalizácie
400m3
Zráţkové vody zo striech, komunikácii a parkovísk budú odvádzané daţďovou kanalizáciou do centrálnej
retenčnej nádrţe, umiestnenej juhozápadne od objektu SO 03. Navrhovaný objem retenčnej nádrţe je 400m3.
Z retenčnej nádrţe bude voda priebeţne odtekať do potoka Na Pántoch v mnoţstve 18 l/s (vrátane SO15).
Daţďové vody budú zachytávané cez odlučovač ropných látok s výstupnými hodnotami na vypúšťaní NEL<0,1 mg/l.
Výpočet retenčného objemu a povoleného priebeţného odtoku do recipientu bol vypočítaný pre zráţky
s periodicitou 0,05, trvaním 120 min. a intenzitou 51,3 l/s/ha.
Retenčná nádrţ je navrhnutá ako monolitická ţelezobetónová, s tlakovou hydroizoláciou proti ropným
produktom.
Objekt SO 10 STL plynovod a plynové odbočky
STL D 160
STL D 90

65 m
360 m

Objekt SO 11 Rozvody NN
Primárna sieť
220 m
Sekundárna sieť
320 m
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Distribučný bod

1

Objekt SO 12 Rozvody VN
22 kV kábel

130 m

Objekt SO 13 Vonkajšie osvetlenie
Uličné lampy
50 ks
Na verejné osvetlenie vonkajších priestorov stavby obytného súboru sú navrhnuté svietidlá typ
5NA522E1MS28 – Siteco podľa štandardu firmy Siemens. Budú inštalované na stĺpe výšky 5 m. Celkový počet
navrhovaných svietidiel je 50 ks. Ich poloha bude špecifikovaná v ďalšom stupni dokumentácie.
Projektované verejné osvetlenie bude napájané a spínané z elektrorozvádzača.
Objekt SO 14 Trafostanica
Trafostanica TS122/0,4 kV napojená na rozšírenú VN sieť a NN rozvody
1 ks
Poţadovaná výkonová bilancia je 700 kW.
Pre zabezpečenie výkonového nároku sa navrhuje vybudovať novú voľnostojacu kioskovú trafostanicu TS1
22/0,42 s jedným transformátorom o výkone 1 x 630 kVA. Trafostanica bude umiestnená na juţnom okraji obytnej
zóny, pri cestnej komunikácii. Z tejto trafostanice bude zásobovaná uvaţovaná zóna NN distribučnými káblovými
rozvodmi zaslučkovanými cez pilierové rozpojovacie skrine SR.
Nové NN rozvody budú zokruhované aj s existujúcimi NN distribučnými rozvodmi napojenými z TS 0346
a TS 0486.
Objekt SO 15 Retenčné nádrže
Retenčná nádrţ – ochrana pred povrchovými vodami z vyššie poloţeného územia
1500m3
Akumulačné jazierko – ochrana pred povrchovými vodami z vyššie poloţeného územia
600m3
DN300
50 m
Na ochranu navrhovanej zástavby pred povrchovými vodami z vyššie poloţeného územia je po hornom
obvode riešeného územia navrhnutá záchytná priekopa zaústená cez lapač splavenín do podzemnej retenčnej
nádrţe objemu cca Q = 1 500 m3 a následne do akumulačného jazierka objemu cca Q = 600 m3. Akumulované
daţďové vody budú odvedené do koryta potoka Na Pántoch cez lapač splavenín. Objem odvádzaných daţďových
vôd z objektu SO15 a SO09 neprekročí spolu 18l/s.
Retenčná nádrţ je navrhnutá ako monolitická ţelezobetónová, s tlakovou hydroizoláciou, akumulačné jazierko bude
otvorené, odizolované a bude mať prírodný charakter. Podrobne bude objekt riešený v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie.
Objekt SO 16 Záchytná priekopa
Záchytná priekopa so zaústením do potoka Na Pántoch (VT2) cez objekt SO 15
160 m
Z hľadiska protipovodňovej ochrany územia pred prívalovými vodami zo svahov bude na severnej strane riešeného
územia vybudovaná záchytná priekopa, ktorá bude cez lapač splavenín zaústená do Retenčnej nádrţe SO15 o
objeme 1500m3.
Podrobne bude objekt riešený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
Objekt SO 17 Zakrytie potoka Na Pántoch
DN1500
71 m
Cez riešené územie prechádza otvorené koryto potoka Na Pántoch, ktoré sa navrhuje uzavrieť. Otvorené
koryto potoka bude nahradené uzavretým potrubím DN 1500 v dĺţke 71 m.
Podrobne bude objekt riešený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
Objekt SO 18 Telekomunikácie
Pre uvedené územie je potrebné vybudovať telekomunikačnú prípojku o kapacite 1 400 párov vrátane rezervy.
Vzhľadom k charakteru nových objektov a preukázanej kapacite telekomunikačných nárokov sa navrhuje predmetnú
lokalitu pokryť prostredníctvom výstavby optickej prístupovej siete. Z TKB Rača je v rámci riešenia navrhnuté
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vybudovanie novej optickej trasy s vyuţitím jestvujúceho káblovodu - v členení na primárnu sieť o navrhovanej
kapacite 48 optických vlákien vrátane rezervy a sekundárnu sieť zrealizovaná ako miestna prístupová
mikrotrubičková optická káblová sieť pre samotnú celú lokalitu Račany Rosso.
Primárna optická trasa bude ukončená v distribučnom bode (DB) pri juhozápadnom okraji záujmovej lokality
pri objekte trafostanice SO 14.
Definitívne trasy a kapacita rozvodov budú predmetom riešenia v následných projektových dokumentáciách.
Poţiadavky na káblovú televíziu budú v prípade záujmu riešené v ďalších stupňoch dokumentácie pri rešpektovaní
pripojovacích podmienok, ktoré stanoví jej správca.
Trasa navrhovaného kábla z TKB Rača v celej dĺţke bude riešená v samostatnej dokumentácii.
II.8.2.5. Dopravné riešenie
V def. dopravnom riešení je rešpektovaný navrhovaný systém dopravy v súlade s Urbanistickou štúdiou
Račany Rosso (príloha). V tejto etape budú navrhované stavebné objekty napojené na ul. Pri vinohradoch.
Navrhovaná komunikácia bude kategórie C3MO8/40 s asfaltovým povrchom. Daţďové vody z cesty budú
odvedené cez uličné vpuste cez odlučovač ropných látok do retenčnej nádrţe a následne do recipientu, potoka Na
Pántoch.
Súčasťou dopravného riešenia je aj výstavba komunikácií pre peších a výstavba parkovacích miest na
teréne.
Doprava bude usmerňovaná prostredníctvom vodorovného a zvislého dopravného značenia. Podrobne
bude dopravné riešenie spracované v ďalšom stupni PD.
Statická doprava
Bilancia statickej dopravy podľa STN 73 6110:
Vstupné údaje:
Odstavné stojiská pre obytné okrsky podľa STN 73 6110/Z2:
Byty do 60 m2 (max. 2 izbové)
1 stojisko / byt
Byty do 90 m2 (max. 3-izbové)
1,5 stojiska / byt
Byty nad 90 m2
2 stojiská / byt
Odstavné stojiská pre obyvateľov pre 1 bytový dom:
Byty do 60 m2 (max. 2 izbové)
30 ks
Byty do 90 m2 (max. 3-izbové)
18 ks
Byty nad 90 m2
4 ks
Oo = 30 x 1 + 18 x 1,5 + 4 x 2 = 65 parkovacích miest
Regulačný koeficient mestskej polohy kmp = 1
Súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce kd = 0,8 (IAD 35:65%)
Základný počet parkovacích stojísk Po = 0 keďţe neuvaţujeme v tejto etape s doplnkovou funkciou k bývaniu.
Celkový počet parkovacích miest pre 1 bytový dom:
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd = 1,1 x 65 + 0 = 72 státí
Celkový počet parkovacích miest pre tri bytové domy 72x3=216 státí.
Bytový dom SO 02 bude mať parkovacie státia v podzemnej garáţi SO 01 pod bytovým domom s počtom 36
státí, z toho 2 státia pre imobilných. Ďalšich 37 státí, z toho 1 státie pre imobilných, bude vybudovaných v exteriéri
na teréne alebo vo forme krytých státí v zárezoch oporných múrov.
Bytové domy SO 04 a SO 05 budú mať parkovanie riešené v podzemnej garáţi SO 03 pod týmito bytovými domami.
V garáţi bude spolu 145 státí, z toho 7 miest pre imobilných.
Celkovo sa v 1. Etape obytnej zóny Račany Rosso navrhuje vybudovať 181 garážových parkovacích
státí v garážach a 37 vonkajších parkovacích státí, spolu 218 státí.
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II.8.2.6. Terénne úpravy
Terénne úpravy obsahujú skrývku humusovej vrstvy a úpravu terénu pre stavbu jednotlivých stavebných
objektov.
Ako verejnoprospešná stavba VT4 je v území uvaţovaná úprava potoka Na Pántoch tak, aby bol
zabezpečený dostatočný prietok. Koryto potoka bude na pozemku vedené v potrubiach pod zemou v dĺţke 71 m.
Pôda v lokalite je silno náchylná na vodnú eróziu vplyvom zráţkových prívalových vôd. Preto je v lokalite
navrhovaná verejnoprospešná stavba VT2 – vybudovanie záchytnej priekopy na zachytávanie prívalových vôd
a ochranu územia pod masívom Malých Karpát.
Počas prípravy projektu pre stavebné povolenie je potrebné vykonať hydrogeologický prieskum pre zistenie
geologických a hydrogeologických podmienok územia a pre podrobný návrh zakladania objektov.
Celková plocha na odhumusovanie:
8439 m2
Predpokladaná hrúbka ornice:
0,3 m
Predpokladaný objem zeminy ornice:
2532 m3
Ornica bude spätne pouţitá pri sadových úpravách.
Predpokladaný objem výkopovej zeminy:
14 000 m3
Predpokladaný objem spätných násypov a zásypov zeminy:
12 000 m3
Prebytočná zemina sa odvezie na skládku zeminy vo Vrakuni.
2 000 m3
II.8.2.7. Technická a dopravná infraštruktúra
Východiskom pre napojenie územia na jestvujúcu technickú infraštruktúru sú platné generely a kapacitné
rezervy a limity verejných inţinierskych sietí:
Zásobovanie elektrickou energiou pripojením na VN 22kV rozvod a vybudovaním VN okruhov a TS
v území.
Zásobovanie plynom pripojením na VTL plynovod z jestvujúcej regulačnej stanice plynu Komisárky
strednotlakou prípojkou DN 150.
Zásobovanie vodou zrekonštruovaním rozvodu vody DN 150 na DN 200 v ulici Pri vinohradoch. Dimenzia
navrhovaných vodovodu je DN 150.
Odkanalizovanie lokality bude koncepčne riešené delenou kanalizáciou. Na odvodnenie splaškov
z navrhovanej zástavby je navrhnutá stoková sieť splaškovej kanalizácie s dimenziou DN 300 mm. Pri juţnom
okraji lokality je navrhovaná čerpacia stanica, ktorou budú splaškové vody prečerpávané cez koryto záchytnej
priekopy. V prvej etape budú prečerpávané do existujúcej kanalizácie na Karpatskom nám zrekonštruovanej na
DN 400 mm v dĺţke cca 400 m po zaústenie do DN 600 mm.
Pre odvádzanie daţďových vôd je v riešenom území navrhovaná daţďová kanalizácia vedená
v komunikáciách súbeţne s potrubiami splaškovej kanalizácie. Na zadrţanie daţďových vôd sa navrhuje
retenčná nádrţ o objeme 400 m3, napojená na koryto potoka Na Pántoch. Daţďové vody budú zachytávané cez
odlučovač ropných látok s výstupnými hodnotami na vypúšťaní NEL<0,1 mg/l.
Na ochranu navrhovanej zástavby pred povrchovými vodami z vyššie poloţeného územia je po hornom
obvode riešeného územia navrhnutá záchytná priekopa zaústená cez lapač splavenín do podzemnej retenčnej
nádrţe objemu cca Q = 1 500 m3 a následne do akumulačného jazierka objemu cca Q = 600 m3. Tieto vody
budú cez lapač splavenín odvedené do koryta potoka Na Pántoch resp. jeho zakrytého úseku.
Pre odvádzanie daţďových vôd platí zásada, ţe z uvedeného územia môţe byť do vodných tokov
zaústené iba také mnoţstvo zráţkových vôd, aké odtekalo do tokov keď územie nebolo urbanizované. V tomto
zmysle je moţné z riešeného územia priamo do vodných tokov zaústiť daţďové vody v mnoţstve Q = 18 l.s-1,
ostatné naakumulované vody bude nutné na dobu určitú zadrţať v území a následne v uvedenom limitnom
mnoţstve priebeţne vypúšťať.
Cez riešené územie prechádza otvorené koryto potoka Na Pántoch, ktoré sa navrhuje uzavrieť v dĺţke 71
m. Otvorené koryto potoka bude nahradené uzavretým potrubím DN 1500.
V dopravnom riešení je rešpektovaný navrhovaný systém dopravy v súlade s Urbanistickou štúdiou
Račany Rosso.
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Telekomunikačné rozvody budú napojené na jestvujúce rozvody z pripojovacích bodov podľa poţiadaviek
zástavby
Odstupové vzdialenosti od okolitej zástavby sú rešpektované.
II.8.2.8. Sadovnícke úpravy a mobiliár
Po ukončení stavebných prác budú zrealizované sadovnícke úpravy plôch. Plochy pre vegetačné úpravy
budú pred začatím prác pripravené bez stavebného odpadu a stavebných zvyškov. Všetky plochy dotknuté
stavebnou činnosťou budú rekultivované, podľa rozsahu poškodenia bude hĺbkovo rozrušená zemina zhutnená
pojazdom stavebných strojov, plocha bude zbavená všetkých stavebných zvyškov a odpadov.
Po ukončení stavebnej činnosti sa pred výsadbami na sadovnícky upravované plochy navezie a rozprestrie
kvalitná zemina v poţadovanej vrstve min. 0,10 m. Pôda pred samotnými výsadbami bude upravená rotavátorom,
pohrabaná, zavalcovaná, vyzbierané kamene a prehnojená organicko – minerálnymi hnojivami (100-150 g/m2).
Po ukončení zemných prác sa začne s výsadbou stromov, následne kríkov a aţ potom sa zrealizuje
zaloţenie trávnikov.
Druhové zloţenie drevín bude vyberané s ohľadom na danú lokalitu. Výsadba stromov bude realizovaná
v súlade s normou STN 83 7010 „Ochrana prírody, ošetrovanie, udrţiavanie a ochrana stromovej vegetácie“
s minimálnou vzdialenosťou medzi jednotlivými stromami podľa veľkosti ich koruny.
Zeleň pred domami bude riešená ako trávnaté plochy, stromy a skupinová kríková výsadba podľa projektu
vegetačných úprav. Na úpravu zelených plôch sa pouţije odobratá ornica z pozemku.
Podrobnejšie riešenie bude spracované v projekte sadových úprav v ďalšom stupni projektovej dokumentácie,
podobne ako súhrn mobiliáru (lavičky, smetné koše a pod.).
Sadové úpravy sa prevedú na ploche 4673 m2.
II.8.2.9. Poţiarna ochrana
Poţiarna ochrana bude riešená podľa vyhl. 94/2004/Z.z. a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi
v znení neskorších predpisov a ďalšími platnými predpismi a záväznými STN z odboru ochrany pred poţiarmi
v rozsahu podľa § 40b vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o poţiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Riešená stavba bude v súlade s vyhl. MV SR 94/2004 Z.z. a STN 92 0201-1 rozdelená do poţiarnych
úsekov, pri rešpektovaní poţiadaviek čl. 4.1 92 0201-1 na medzné veľkosti poţiarnych úsekov ako aj poţiadaviek na
poţiarnu odolnosť stavebných konštrukcií a konštrukčných prvkov nachádzajúcich sa v navrhovaných poţiarnych
úsekoch, a to v súlade s tab. 1 STN 92 0201-2.
Pri vytváraní členenia stavby do poţiarnych úsekov, bolo zohľadnené nielen zabezpečenie jednoduchého a
bezpečného úniku osôb z ktoréhokoľvek poţiarneho úseku, minimálny rozsah prípadných škôd pri poţiari, moţnosť
rýchleho a účinného zásahu hasičských jednotiek, poţiarne oddelenie priestorov s vysokým poţiarnym rizikom,
obmedzenie počtu prestupov poţiarne deliacimi konštrukciami, ale aj nemenej dôleţité ustanovenia zohľadňujúce
celkové investičné náklady spojené s delením objektu do poţiarnych úsekov a vôbec s jeho komplexným
zabezpečením z hľadiska poţiarnej bezpečnosti, a tieţ kritériá zohľadňujúce celkovú funkčnosť objektu a jeho
jednotlivých prevádzok vo vzťahu k nutnému oddeleniu poţiarne deliacimi konštrukciami.
Priestor pre prípadné zásahové vozidlá jednotky poţiarnej ochrany bude v plnom rozsahu zabezpečený z
jestvujúcich verejných komunikácii lokality, cez prístupovú asfaltovú komunikáciu.
Podrobné riešenie protipoţiarnej bezpečnosti bude uvedené v Dokumentácii pre územné rozhodnutie pre
navrhovanú činnosť.
II.8.2.10. Organizácia výstavby
Postup výstavby
Oplotenie staveniska
Vybudovanie zariadenia staveniska
Realizácia prípojok IS nevyhnutných pre výstavbu – vodovodná prípojka SO 07, kanalizačná prípojka SO
08 a elektrická prípojka SO 12.
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Postavenie ţeriavov na stavenisku
Postupná výstavby podzemných objektov SO 01, SO 03
Vybudovanie kompletných inţinierskych sietí vody, splaškovej a daţďovej kanalizácie, STL plynovodu
a prípojok , rozvodov NN a VN a rozvodov vonkajšieho osvetlenia. Zásypy inţinierskych sietí.
Realizácia cestných a peších komunikácií
Postupné budovanie nadzemných objektov – bytových domov (SO02,04,05)
Dokončenie komunikácii, realizácia spevnených plôch
Demontáţ ţeriavov, odstránenie lešení
Inštalácia vonkajšieho osvetlenia
Sadové úpravy územia
V riešenom území sa nenachádzajú ţiadne objekty inţinierskych sietí. Príjazd na stavenisko bude po ul. Pri
vinohradoch. Zariadenie staveniska bude umiestnené na pozemkoch určených na výstavbu.
Vytýčenie staveniska a jestvujúcich objektov
Pred zahájením zriaďovania navrhovaného vonkajšieho staveniska preverí, oprávnený zástupca investora (
napr. zodpovedný geodet) zástupcovi vybraného dodávateľa výstavby (napr. geodet dodávateľa stavby resp.
stavbyvedúci), okrem rozhodnutia o prípustnosti stavby (právoplatnosť stavebného povolenia), projektovej
dokumentácie (napr. platnosť realizačnej dokumentácie na stavbe), vyznačenia hraníc navrhovaného staveniska a
ďalších dokladov i body základnej vytyčovacej siete územia. Najneskôr 7 dní pred odovzdaním priestoru budúceho
vonkajšieho staveniska k vyuţívaniu, spresní investor s vybraným dodávateľom stavby plochy vhodné pre osadenie
sociálneho zázemia, skladového hospodárstva, mechanizácie resp. pre dočasne deponovanú časť výkopku.
Vybraný dodávateľ stavby (zodpovedný geodet a kartograf stavby) bude zodpovedný za riadne zriadenie
a aktualizáciu geodetických bodov, za vypracovanie návrhu vytyčovacích sietí, vybudovanie vytyčovacích sietí,
vytýčenie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy stavieb, vyznačenie existujúcich
podzemných vedení na povrchu, meranie a zobrazenie predmetov skutočnej realizácie výstavby, v súlade s
územným rozhodnutím a stavebným povolením (povoleniami) a bude zodpovedný za ochranu konštrukcií vytýčenia
priestorovej polohy (polohové a výškové body tzv. pevné body) stavebných objektov počas celej doby výstavby.
Počas stavebných prác bude vykonávať zodpovedný geodet vybraného dodávateľa výstavby i kontrolné
merania na stanovenie skutočného stavu dokončených objektov, v rozsahu projektovej dokumentácie - objektovej
skladby (Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii - čiastka 74/1995 a STN 73 0128, s presnosťou
vytýčenia STN 73 0420 aţ 73 0422).
Dočasný záber verejných plôch
Dĺţka trvania jednotlivých dočasných záberov, záberov plôch mimo zriadené vonkajšie stavenisko bude
minimalizovaná na dobu technicky nevyhnutnú pre zrealizovanie príslušného stavebného objektu resp. jeho
technického úseku a spresní ju, spolu s rozsahom, ďalší stupeň projektovej prípravy.
Poznámka: Prejazdnosť verejných komunikácií a súvisiacich chodníkov, v dotyku zriadeného vonkajšieho
staveniska bude v plnej miere zabezpečená (napr. dopravným značením, poloţením premosťujúcich konštrukcií a
lávok, navrhovanou etapizáciou prác, odklonom peších chodcov a pod.). Samotné výkopy budú značené v zmysle
STN, projektov príslušných odborných profesií a Projektu organizácie dopravy (tzv. Projekt dočasného dopravného
značenia počas výstavby). Projekt organizácie dopravy bude vypracovaný ako súčasť ďalšieho stupňa projektovej
prípravy, odborne spôsobilým projektantom a bude odsúhlasený príslušným cestným správnym orgánom.
Hranica riešeného územia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby
Hranica riešeného územia je tvorená priestorom, na ktorom budú realizované všetky práce v rozsahu
navrhovanej objektovej skladby.
Hranica vonkajšieho staveniska je definovaná obvodom investorom majetko-právne vysporiadanej plochy
pozemku.
Hranicu stavby tvoria kolmé priemety nadzemných častí hlavných stavebných objektov investičného zámeru
do pozemku v majetku investora stavby.
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Vjazd a výjazd zo zriadeného staveniska
Navrhovaný vjazd i výjazd zo zriadeného staveniska je na ul. Pri vinohradoch. Rešpektuje podmienky
vyplývajúce zo Zákona č. 479/2005 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rešpektuje dopravný
reţim v lokalite. Navrhujeme ho z ul. Karpatské námestie. Vozidlá opúšťajúce zriadené stavenisko budú v plnom
rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. Cestného zákona (č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách), v úplnom znení vyhlásenom pod. č. 193/1997 Z. z. zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev
(čiastka 87/1997). Vybraný dodávateľ zabezpečí, aby všetky komunikácie v bezprostrednom dotyku riešeného
územia (s dôrazom na plochy v bezprostrednom dotyku s výjazdom zo zriadeného staveniska) neboli staveniskovou
dopravou znečisťované (vyčlenenie pracovníkov na priebeţné dočisťovanie, zametanie a pod.) resp. trvalo
poškodené.
Oplotenie navrhovaného staveniska
Pre zabezpečenie fyzického oddelenia stavebných činností, realizovaných na ploche vonkajšieho
staveniska, vybraný dodávateľ stavby zrealizuje dočasné, staveniskové priehľadné resp. nepriehľadné oplotenie,
min. vo výške 2,00 m. Materiál oplotenia (napr. vlnité plechy, plechy typu KOB 112 resp. drôtené pletivo) spresní
ďalší stupeň projektového riešenia. Spôsob uchytenia oplotenia (oceľ. kríţe, bet. tvárnice, plastové výlisky typu
HERAS) a materiál vstupných stavebných brán dtto. Oplotenie navrhujeme viesť po obvode majetko-právne
vysporiadaného pozemku investora stavby.
Osvetlenie navrhovaného staveniska (vonkajšieho a vnútorného) a areálové osvetlenie.
Potrebu osvetlenia navrhovaného staveniska, počet, spôsob uchytenia a polohu osvetľovacích telies spresní
ďalší stupeň projektového riešenia (Projekt organizácie výstavby). Predbeţne sa navrhuje min. 12 ks 500 W
halogénových osvetľovacích telies, uchytených na konštrukcii hlavných stavebných dvíhacích mechanizmov, ktoré
zabezpečia ochranu majetku investora resp. vybraného dodávateľa stavby.
Voda pre staveniskové účely
Zabezpečenie dočasných objektov zariadenia staveniska vodou a zabezpečenie vody pre predpokladanú
technológiu výstavby sa navrhuje zrealizovaním trvalej prípojky vody v predstihu. Poţadovaný predstih musí
predstavovať dostatočnú časovú rezervu na vybudovanie predmetného trvalého diela ešte pred zahájením výstavby
objektov podzemných garáţí. Trvalá prípojka vody bude ukončená vo vodomerovej šachte (VŠ), umiestnenej na
zriadenom stavenisku. Vlastný odber vody pre staveniskové účely je podmienený inštaláciou prietokového,
dočasného staveniskového vodomeru, umiestneného v predmetnej VŠ, zabezpečením merania veľkosti odberu a
uzatvorením zmluvy na odber so správcom siete (vodné, stočné).
Predpokladaný odber staveniskovej vody (odborný technický odhad) spresní ďalší stupeň projektového
riešenia (projekt organizácie výstavby).
Poznámka: Dočasne moţno vodu na zriadenom stavenisku zabezpečovať i dovozom v autocisterne (z
kontrolovaného zdroja)pre technologické účely resp. dováţať ako balenú (pre pitné účely). Pri nakladaní s vodou na
zriadenom stavenisku musia byť dodrţané podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 364/2004 Z. z. O vodách a vo
Vyhláške č. 442/2002 Zb. O verejných vodovodoch a kanalizáciách.
Elektrická energia pre staveniskové účely
Elektrická energia pre dočasné objekty navrhovaného zariadenia staveniska a pre nasadené elektromotory
stavebných strojov bude zabezpečená z objektu trafostanice, cez príslušný úsek VN prípojky vybudovanej v
predstihu. Poţadovaný predstih musí predstavovať dostatočnú časovú rezervu na vybudovanie predmetného
trvalého diela ešte pred zahájením výstavby hlavných stavebných objektov.
Celkový inštalovaný príkon elektromotorov, osvetlenia a objektov zariadenia staveniska a poţadovaný odber
staveniskového prúdu spresní ďalší stupeň projektu.
Odvodnenie plôch navrhovaného staveniska a povrchové vody
Vybraný dodávateľ stavby, pred zahájením výkopových prác, na základe uskutočneného sledovania
zrealizuje všetky dostupné opatrenia na zabránenie výronu povrchových napr. daţďových vôd na susedné pozemky
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a verejné komunikácie lokality. Za týmto účelom, v zmysle výsledkov z podrobného IHG prieskumu, uskutočneného
sledovania a projektového riešenia ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie zrealizuje také opatrenia, ktorými
predmetný vplyv minimalizuje resp. odstráni.
Stavebná činnosť, navrhovaná v predmetnej projektovej dokumentácii si zabezpečovanie čerpania
podzemných vôd nevyţaduje. Pokiaľ sa v procese výstavby, na základe zmenených hydrologických pomerov, objaví
podzemná voda vo výkopoch, bude odstraňovaná spôsobom, ktorý spresní samostatná projektová dokumentácia
príslušnej odbornej profesie, vypracovaná ako súčasť ďalšieho stupňa PD. Odber podzemnej vody napr. pri
zakladaní stavby a jej vypúšťanie do podzemných vôd, podobne ako dočasné objekty čerpacích, prípadne
vsakovacích studní podliehajú povoleniu štátnej vodnej správy v zmysle Zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe a
starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.
Odkanalizovanie navrhovaného staveniska
Do doby vybudovania a uvedenia do uţívania trvalej prípojky splaškovej kanalizácie bude sociálne zázemie
výstavby dočasne zabezpečované osadením ekologických sanitárnych boxov typu EKODELTA 05 resp. 07 (tzv.
suché WC - DIXI). Odvádzané vody zo zriadeného staveniska, do verejnej kanalizačnej siete musia spĺňať
poţiadavky na kvalitu obsiahnutú v tzv. Kanalizačnom poriadku, na základe uzavretej zmluvy o stočnom, s
príslušným správcom siete.
Staveniskový telefón
Poţiadavka vybraného dodávateľa resp. subdodávateľov na telefónny signál na zriadenom stavenisku bude
dočasne zabezpečená bezdrôtovým spojením (vysielačka, mobil).
Plyn pre staveniskové účely
Navrhované dočasné objekty zariadenia staveniska si vybudovanie plynovej prípojky ako súčasť staveniska,
predbeţne nenárokujú (napr. pre zimný ohrev stavebných konštrukcií resp. na vykúrenie priestorov dočasných
objektov navrhovaného zariadenia staveniska).
Poznámka: Niektoré z navrhovaných prípojok inţinierskych sietí vyvolajú rozkopávku spevnených a
nespevnených plôch mimo územie zriadeného vonkajšieho staveniska. Rozsah opatrení, ktoré budú minimalizovať
ich vplyv napr. na dopravu spresní ďalší stupeň projektového riešenia príslušnej odbornej profesie (Projekt
organizácie dopravy počas výstavby). Pred zahájením akejkoľvek stavebnej činnosti v lokalite (výkopov) je nutné
overiť a zamerať polohu všetkých podzemných i nadzemných trvalých i dočasných vedení inţinierskych sietí.
Dopravné trasy
Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácii v čase realizácie výstavby
predmetného areálu a preto definitívne schválenie všetkých úprav dopravného systému lokality môţe byť vyţiadané
a povolené príslušnou štátnou správou len pred začatím realizácie príslušných prác, v lehote max. do 30 dní. Nároky
na osobitné uţívanie pozemných komunikácií, vybraným dodávateľom stavby, v zmysle par. 6 Vyhlášky MDPaT SR
č. 116/1997 Z.z. O podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách, budú spresnené v ďalšom stupni
projektovej prípravy.

II.9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite
Predloţený projekt predstavuje I. Etapu časť A výstavby obytného súboru Račany Rosso. Navrhovaný
obytný súbor sa nachádza pri vstupe do mestskej časti Bratislava – Rača na severovýchodnej hranici zastavaného
územia Bratislavy. Je časťou pásu nachádzajúceho sa medzi Púchovskou cestou a vinohradmi leţiacimi na juţných
úbočiach Malých Karpát. Zo severnej strany je územie ohraničené vinohradmi, na západnej strane leţí obytný súbor
Račany Bianco a ulica Pri vinohradoch, súbeţná s potokom Na Pántoch. Z juţnej strany sa nachádza obytný súbor
viacpodlaţnej zástavby Komisárky, z juhovýchodnej strany je otočka električiek. Na východnej strane je ďalšie
rozvojové územie málopodlaţnej obytnej zástavby, momentálne vyuţívané ako krajinná zeleň.
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V prvej etape, časti A sa navrhuje v západnej časti pozemku vybudovať tri samostatne stojace bytové domy
s podzemnými garáţami. Bytové domy zahŕňajú všetky veľkostné kategórie bytov. Prislúchajúcu občiansku
vybavenosť predstavuje nákupná pasáţ s obchodnými priestormi, ktorá bude budovaná v ďalšej etape výstavby.
Objekty sú navrhované málopodlaţné so 4 nadzemnými a ustúpeným podlaţím, zastrešené plochými strechami.
Okrem toho budú v rámci stavby budované na pozemku príslušné spevnené plochy a inţinierske siete.
Strechy podzemných garáţi budú vyuţívané ako parkovo upravený verejný priestor. V západnej polohe sa obytný
súbor napojí na jestvujúcu obsluţnú komunikáciu - Pri vinohradoch. V ďalšej etape bude dopravne napojený na
Podbrezovskú ulicu a Púchovskú cestu novou svetelne riadenou kriţovatkou pri otočke električiek. Navrhované
objekty sú v pešej dostupnosti jestvujúcej MHD. Pešie komunikácie sa napoja na jestvujúcu sieť chodníkov.
Inţinierske siete pre potreby zámeru budú budované na pozemku investora, a tieţ na priľahlých verejných
pozemkoch.
Ako verejnoprospešná stavba VT4 je v území uvaţovaná úprava potoka Na Pántoch tak, aby bol
zabezpečený dostatočný prietok. Koryto potoka bude na pozemku vedené v potrubiach pod zemou v dĺţke 71 m.
Pôda v lokalite je silno náchylná na vodnú eróziu vplyvom zráţkových prívalových vôd. Preto je v lokalite
navrhovaná verejnoprospešná stavba VT2 – vybudovanie záchytnej priekopy na zachytávanie prívalových vôd
a ochranu územia pod masívom Malých Karpát.
Navrhovaná činnosť zhodnotí potenciál dotknutého územia, ako územia vhodného pre bývanie v súlade s platným
územným plánom hl. mesta SR Bratislavy. Nepredpokladá sa, ţe navrhovaná činnosť bude mať závaţné negatívne
vplyvy na ţivotné prostredie a zdravie dotknutého obyvateľstva. Pozitívny vplyv vidíme v zabezpečení kvalitného
bývania a vo vybudovaní prislúchajúcej infraštruktúry.

II.10. Celkové náklady
Celkové náklady na výstavbu navrhovanej činnosti sa predpokladajú vo výške cca. 12 mil. EUR.

II.11. Dotknutá obec
Mesto Bratislava, Primaciálne nám.1 , 814 99 Bratislava
Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava

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

II.13. Dotknuté orgány
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ruţinovská 8, 820 09 Bratislava.
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Odborárske nám. č. 3, 810 05 Bratislava 1,
príslušné odbory
Okresný úrad Bratislava, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, Karloveská 2, 842 19 Bratislava 4, Odbor pozemkový a lesného hospodárstva
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava
Letecký úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 82 305 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
HYDROMELIORÁCIE,š.p.,Vrakunská ulica č.29, 825 63 Bratislava 211
Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 817 15
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II.14. Povoľujúci orgán
Mestská časť Bratislava – Rača, Stavebný úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, Karloveská 2, 842 19 Bratislava 4, Rozhodnutie podľa zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách –
vodoprávne rozhodnutie.

II.15. Rezortný orgán
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100,
810 05 Bratislava

II.16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov
Územné rozhodnutie, stavebné povolenie (resp. čiastkové stavebné povolenia) podľa zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie podľa zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách – vodoprávne rozhodnutie.

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

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

III.1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území
III.1.1. Geomorfologické, geologické a inžinierskogeologické pomery dotknutého územia
Podľa geomorfologického členenia sa dotknuté územie nachádza v jednotke (Mazúr , E., Lukniš, M. 1986):
sústava – Alpsko – himalájska, podsústava – Karpaty, celok – Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.
Z hľadiska základnej morfoštruktúry (typu), hodnotené územie patrí medzi pozitívne morfoštruktúry (hraste a
klinové hraste jadrových pohorí) a vrásovo-blokovú fatransko-tatranskú morfoštruktúru, ktorá je tvorená
morfoštuktúrami hrastí a klinových hrastí jadrových pohorí. Východný okraj pohoria Malé Karpaty na tektonickom
styku s Podunajskou pahorkatinou a Podunajskou rovinou vytvára morfologicky výrazné stráne, lemované
pleistocénnymi náplavovými a soliflukčnými kuţeľmi.
Podľa morfologicko-morfometrického typu reliéfu moţno hodnotiť dotknuté územie ako územie s vrchovinovým
reliéfom. Hodnotené územie leţí v nadmorskej výške od 142 m n. m. po 171 m n. m. Terén je ovplyvnený
antropogénnou činnosťou, pôda je vyuţívaná na poľnohospodárske účely. Terén pozemkov bol upravený do terás.
V hodnotenom území a v jeho širšom okolí sa nenachádzajú ţiadne zriedkavé formy reliéfu.
Podľa regionálneho geologického členenia Západných Karpát (Mazúr, E., Lukniš, M., Atlas krajiny SR,
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2002), moţno hodnotené územie zaradiť medzi jadrové pohoria, oblasť Malé Karpaty, podoblasť Pezinské Karpaty.
Podľa mapy inţiniersko – geologického členenia sa hodnotené územie nachádza v rajóne predkvartérnych
sedimentov (rajón magmatických intruzívnych hornín).
Na geologickej stavbe širšieho územia sa podieľa kryštalinikum Malých Karpát a kvartérne sedimenty. Z
hornín sa vyskytujú hlavne vyvrelé horniny granity a granodiority, miestami amfibolity. Metamorfované horniny sa
vyskytujú v menšej miere a sú reprezentované svorovými rulami a pararulami. Neogén severovýchodne od
Bratislavy je budovaný horninami pliocénu, hlavne sedimentmi panónu, ktoré tvoria na svahoch Malých Karpát
podloţie kvartérnym sedimentom a sú reprezentované ílmi, ílovými pieskami, pieskovcami a štrkmi. Na týchto
sedimentoch sú uloţené kvartérne sedimenty, ktoré sa vyskytujú vo forme svahových sutí a deluviálnych hlín. Podľa
inţiniersko- geologického prieskumu zrealizovaného v okolí (Obert, Antal, 2008) majú deluviálne hliny charakter
pieskov ílovitých triedy S5, SC, menej ílov piesčitých triedy F4. CS s premenlivým obsahom úlomkov navetranej
ţuly s výplňou piesku ílovitého tuhej konzistencie triedy G3, G-F. V podloţí týchto deluviálnych sedimentov sa
nachádzajú eluviálne uľahnuté piesky ílovité triedy S5, SC (v nesúvislých polohách) a silne zvetralý granit triedy
R4, ktorého hĺbka kolíše od 2,2 do 7,4 m. Na povrchu sa miestami nachádzajú naváţky . Jemnozrnné zeminy
naváţok majú mäkkú a ţ tuhú konzistenciu, piesky, štrky sú kypré aţ stredne uľahnuté. Pozdĺţ potoka na
juhozápadnej hranici územia je pruh sedimentov pozostávajúcich z hlinitých štrkov a pieskov. V území je nutné
počítať aj s naváţkami tvorenými hlavne stavebnou suťou a výkopovými zeminami.
Podľa Inţinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (Atlas SSR, SAV Bratislava, 1980) sa dotknuté
územie nachádza v regióne jadrových pohorí, subregióne kryštalinika a v rajóne magmatických intruzívnych hornín
(lh).
Pre potreby výstavby navrhovanej činnosti nebol zatiaľ vykonaný inţinierskogeologický prieskum lokality.
III.1.2. Hydrogeologické pomery
Podľa hydrogeologického členenia Slovenska sa hodnotená lokalita nachádza v hydrogeologickom rajóne
MG 055 Kryštalinikum a mezozoikum juhovýchodnej časti Pezinských Karpát, s vyuţiteľným mnoţstvom
podzemných vôd do 100 l.s-1.km-2 a typom priepustnosti – puklinová.
Podľa hydrogeologickej mapy Slovenskej republiky moţno hydrogeologické pomery v dotknutom území
charakterizovať tak, ţe v dotknutom území sú menšie zvodnence s medzizrnovým alebo puklinovým typom
priepustnosti, pričom ide o oblasť s takmer ţiadnymi mnoţstvami podzemnej vody.
Podloţné horniny kryštalinika majú pukliny tesne pod povrchom skalného podloţia vyplnené nepriepustnými
produktmi zvetrávania. Vodné zdroje sú viazané na pukliny, a majú kolísavú výdatnosť. Zvetralinový plášť a svahové
sedimenty sú kolektorom podzemnej vody. Keďţe priepustné horniny majú nepravidelné rozšírenie, poskytujú malú
moţnosť cirkulácie podzemnej vody, ktorá tu nevytvára súvislú hladinu (Obert, Antal, 2008).
Podľa archívnych podkladov hladina podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch je nestála a môţe sa pohybovať
na úrovni od 2,8 do 6,0 m. V podloţných skalných horninách kryštalinika sú významnejšie kolektory viazané na
systém tektonických porúch a ich bezprostredne porušených zón. Podľa archívnych podkladov z existujúcich vrtov
a zachytených prameňov je ich výdatnosť veľmi premenlivá a kolíše od 0,2 l/s do 3l/s.
V svahovitom dotknutom území sa súvislá hladina podzemnej vody nepredpokladá, napriek tomu však existuje
moţnosť lokálnych priesakov podzemnej vody stekajúcich po málo priepustnom zvetranom skalnom podloţí (hlavne
v obdobiach topenia snehu, resp. dlhotrvajúcich zráţok). Smer prúdenia podzemných vôd je kolmo na vrstevnice.
Povrchová voda v lokalite je odvádzaná potokom Na Pántoch. Jej kvalita je rovnako ovplyvnená najmä
poľnohospodárskou činnosťou vo viniciach.
Pôda v lokalite je silno náchylná na vodnú eróziu vplyvom zráţkových prívalových vôd. Preto je v lokalite
navrhovaná verejnoprospešná stavba VT2 – vybudovanie sústavy záchytných priekop na zachytávanie prívalových
vôd a ochranu územia pod masívom Malých Karpát.
Počas prípravy projektu pre stavebné povolenie je potrebné vykonať hydrogeologický prieskum pre zistenie
ustálenej hladiny podzemnej vody a jej vplyvu na zakladanie objektov.
III.1.3. Tektonické pomery
Nasledujúca tabuľka uvádza stručný popis tektonických pomerov dotknutého územia.
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Tab. 3 Popis tektonických pomerov dotknutého územia
Základné tektonické členenie
Vnútorné Západné Karpaty
Tektonická etapa
Paleoalpínske tektonické jednotky Vnútorných Západných Karpát
Skupiny tektonických jednotiek
Kôrové tektonické jednotky
Tektonické jednotky
tatrikum a veporikum
Členenie tektonickej jednotky
hercýnske granitoidy
Hercýnske granitoidy
Mezohercýnske kolízne granitoidy
suita granitoidov typu S: kôrové granitoidy s prevahou granodioritov a granitov
Popis
(devón – spodný karbón)
Dotknuté územie patrí k pozitívnej jednotke (níţinné pahorkatiny), do podsústavy Panónska panva
s charakteristickým pohybom malý zdvih. Rozhodujúce zlomy majú smer SV – JZ (v blízkosti navrhovanej činnosti).
III.1.4. Geodynamické javy
K najvýznamnejším geodynamickým javom patria neotektonické pohyby, ktoré sa odohrali v pliocéne s
čiastočným pokračovaním v pleistocéne. Tie podstatne modelovali súčasný reliéf, charakter a mocnosti kvartérnych
sedimentov. Úzko je s nimi spojená seizmicita územia. Dotknuté územie podľa STN 73 0036 Seizmické zaťaţenie
stavieb patrí do územia charakterizovaného intenzitou 7o MCS.
Dotknuté územie je stabilné, bez prejavov zosuvnej činnosti, vyskytujú sa plošné prejavy erózie pôdy a
odnos zvetralého materiálu do potokov a odvodňovacích kanálov. Z hľadiska potenciálnej veternej a vodnej erózie
patrí dotknuté územie medzi územia so strednou eróziou (Atlas krajiny SR, SAZP 2002).
III.1.5. Ložiská nerastných surovín
V dotknutom území, ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú ţiadne výhradné alebo nevýhradné
chránené loţiskové územia, dobývacie priestory alebo banské diela.
III.1.6. Hydrologické pomery
Hydrologický reţim v území je ovplyvňovaný hlavne zráţkami. Z hľadiska typu reţimu odtoku (Atlas krajiny
SR, SAZP 2002) patrí hodnotené územie a jeho širšie okolie do vrchovino-níţinnej oblasti s daţďovo – snehovým
typom reţimu odtoku.
Navrhovaná činnosť sa nenachádza v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, ani v pásme
hygienickej ochrany vôd, ani nezasahuje do ochranného pásma vodných zdrojov. Najbliţšie k dotknutému územiu
sa nachádza chránená vodohospodárska oblasť Ţitný ostrov, vyhlásená nariadením vlády SSR c. 46/1978 Zb. cca
10 km juţne od dotknutého územia.
V dotknutom území, ani v jeho blízkom okolí sa nevyskytujú vyuţívané pramene geotermálnych alebo
liečivých vôd.
Povrchové vody
Hydrograficky patrí územie do povodia Malého Dunaja (4-21-15). Najbliţším vodným tokom je potok Na Pántoch
(Q100=4,7m3/s). Tento potok odvádza vody z vyššie poloţených vinohradov a masívu Malých Karpát. Od
obratiska električiek je pozdĺţ severnej strany Púchovskej cesty koryto potoka vedené v krytom profile DN 1200
v dĺţke 275 m a kapacitou 2,4 m3/s. Ochranné pásmo potoka je 5 m od brehovej čiary toku.
Povrchová voda v lokalite je odvádzaná potokom Na Pántoch. Jej kvalita je ovplyvnená najmä
poľnohospodárskou činnosťou vo viniciach.
Voľné vodné plochy sa nachádzajú v juhovýchodnej časti Mestskej časti Bratislava – Rača: rybník Kalná
a v blízkosti dotknutého územia v k.ú. Vajnory - vodné plochy v Šprinclovom majeri a sú vzdialené od dotknutého
územia viac ako 1,5 km..
Podzemné vody
Podľa Hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Slovenský Hydrometeorologický Ústav, Bratislava 1984)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zhotoviteľ:
CREATIVE, s. r. o.
Bernolákova 72, P.O Box 31
902 01 Pezinok

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

Objednávateľ:
30
CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

širšie okolie posudzovaného územia patrí do hydrogeologického rajónu MG 055 – Kryštalinikum a mezozoikum
juhovýchodnej časti Pezinských Karpát.
Úzky pás naplavenín potoka tvorí najpriepustnejšie prostredie a je zásobníkom podzemných vôd územia.
Väčšinu roka potok odvádza vody aj z okolitých deluviálnych sedimentov, v ktorých má hladina podzemnej vody
prevaţne napätý charakter. Výška podzemnje vody je v nich závislá na mnoţstve zráţok. Skalné podloţie je
charakteristické puklinovou priepustnosťou výraznou len v miestach väčších tektonických zlomov.
V lokalite je prítomná svahová a puklinová podzemná voda stekajúca po kamennom podloţí svahov Malých
Karpát. Jej kvalita je podmienená najmä poľnohospodárskou činnosťou vo viniciach nad riešeným územím.
III.1.8. Pôda
V dotknutom území a jeho okolí dominujú hnedé pôdy, resp. kambizeme modálne a kultizemné, nasýtené
aţ kyslé, slabo skeletovité, ľahké, sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové zo stredne ťaţkých aţ ľahších
skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín. Z hľadiska zrnitosti ide o hlinito-piesčité pôdy. Hĺbka humusového
horizontu je veľmi hlboká. Retenčná schopnosť pôd je malá aţ stredná a priepustnosť pôd je stredná aţ veľká.
Vlhkostný reţim pôd je mierne suchý. pH pôd je slabo alkalické aţ neutrálne. Pôda na priamo dotknutých parcelách
sa v súčasnosti nevyuţíva na poľnohospodárske účely, avšak v minulosti, tak ako na okolitých pozemkoch sa
vyuţívala na pestovanie viniča. Podľa stupňa kvality pôd moţno okolitú pôdu zaradiť do 7. skupiny pôd. Dotknuté
územie pokrývajú pôdy s kódom BPEJ 0174441 – kultizeme pretvorené rigoláciou a terasovaním, stredne ťaţké aţ
ľahké, na strednom, severnom svahu, stredne skeletovité. Z hľadiska potenciálnej ohrozenosti poľnohospodárskej
pôdy vodnou eróziou moţno dané pôdy charakterizovať ako pôdy so strednou eróziou. Prejavuje sa erózny účinok
prívalového daţďa, pričom náchylnosť poľnohospodárskej pôdy na kompakciu (zhutnenie) je bez kompakcie.
Dotknuté pôdy sú stredne náchylné na acidifikáciu a sú to pôdy s vyššou pufračnou schopnosťou. Hĺbka premŕzania
pôd je cca 94 cm.
III.1.9. Radón
Pre potreby výstavby navrhovanej činnosti nebolo vykonané meranie radónu na dotknutých parcelách.
Podľa mapy radónového rizika (Atlas krajiny SR, 2002) kategória radónového rizika sa predpokladá nízka.
V rámci Mestskej časti Bratislava - Rača sa nachádzajú aj oblasti so stredným a vysokým radónovým rizikom.
III.1.10. Klimatické pomery
Dotknuté územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti s miernou a nevýraznou zimou a s teplým
letom. Ročný priemer teploty vzduchu dosahuje hodnoty 10,3 °C, čo ukazuje, ţe oblasť patrí k najteplejším na
Slovensku. Najchladnejším mesiacom je január s priemernou mesačnou teplotou -1,8 °C a najteplejším mesiacom
je júl s priemernou mesačnou teplotou 20,2 °C.
Tab. 4 Priemerná teplotu vzduch a (v °C) po jednotlivých mesiacoch v rokoch 2001 – 2012 ako priemer zo staníc
Koliba, Letisko M. R. Štefánika, Mlynská dolina a Stupava
rok
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2001
0,4
2,9
6,8
10,0
17,2
17,2
20,7
21,7
13,7
13,4
3,5
- 3,6
0,5
2002
5,0
7,3
10,0
17,9
20,6
22,0
20,8
14,7
9,3
7,8
- 1,1
- 1,0
2003
- 1,9
6,1
10,1
18,0
22,7
21,4
23,7
16,2
7,9
7,1
1,1
- 2,3
2004
2,4
4,5
11,6
13,9
18,2
20,2
20,9
15,7
11,9
5,6
1,2
1,1
2005
- 1,8
4,1
11,3
15,8
18,8
20,6
18,8
16,5
11,3
4,1
0,2
1,8
2012
-2,5
8,5
11,4
17,0
20,8
22,1
22,3
17,4
10,4
6,9
-0,7
(Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2003,2004,2005,2006,2007,2014)
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Tab. 5 Vybrané meteorologické údaje zo stanice Bratislava - Letisko M. R. Štefánika v r. 2001 – 2012
Ukazovateľ
2001
2003
2005
2008
2012
Teplota vzduchu °C – priemerná
10,6
11,3
10,4
11,7
11,6
- najvyššia
35,7
37,8
35,4
33,1
36,3
- najniţšia
-18,1
-14,3
-14,0
-8,5
-15,0
Zráţky v mm – úhrn za rok
505,5
336,6
549,2
605,7
567,3
- max. úhrn za 24 hod.
44,0
27,8
26,7
37,1
66,2
Trvanie slnečného svitu za rok v hod.
1 988,2
2 446,6
2 137,3
2085,5
2213,6
Relatívna vlhkosť vzduchu (%)
70
66
72
70
67
Počet jasných dní v roku
26
42
33
28
39
Počet zamračených dní v roku
125
92
116
89
104
Počet tropických dní v roku
22
44
14
25
45
(t max > = 30°C)
Počet letných dní v roku
71
103
70
84
96
(t max > = 25°C)
Počet mrazových dní v roku
83
97
97
57
74
(t min < = 0,1°C)
Počet ľadových dní v roku
22
20
28
8
24
(t max < = 0,1°C)
Počet dní v roku so silným mrazom
9
4
6
13
(t min < = 10°C)
Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou + cm
37
14
42
3
17
a viac
Počet dní v roku so silným vetrom
49
39
40
25
45
> = ako 10,8 m.s.-1
Početnosť prevládajúceho smeru vetra v %
21,3
19,3
18,2
18,2
29,0
(severozápadný smer)
(Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2003,2005,2007,2010,2014)

V dotknutom území prevláda všeobecne severozápadné prúdenie.
Tab. 6 Úhrn atmosférických zráţok po jednotlivých mesiacoch v rokoch 2001 – 2005 ako priemer zo staníc
Devínska Nová Ves, Koliba, Letisko M. R. Štefánika, Mlynská dolina, Staré Mesto - Mudroňova, Stupava a Vajnory v
mm
rok
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2001
13,6
29,2
51,8
33,4
18,6
38,5
94,7
39,5
119,3 7,5
44,3
44,0
2002
16,0
37,4
50,1
33,3
28,9
52,3
71,6
122,6 66,5
92,2
59,0
57,2
2003
55,1
1,7
4,1
19,9
55,1
36,2
69,5
30,0
20,8
52,3
27,9
28,1
2004
50,2
58,0
67,1
56,9
72,1
77,3
40,7
40,4
40,2
38,7
48,5
24,4
2005
44,7
49,8
19,5
38,0
42,7
31,4
84,3
143,0 38,5
2,8
54,3
81,5
2012
79,8
37,5
45
26,2
70,23 44,3
81,7
30,4
29,7
84,1
40,9
46,4
(Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2003,2004,2005,2006,2007,2014)

Úhrn atmosférických zráţok, priemer v roku 2012 bol 583 mm. Najväčšia relatívna vlhkosť vzduchu je v zimných
mesiacoch, naopak v letných mesiacoch so stúpajúcou teplotou hodnota relatívnej vlhkosti klesá. Priebeh relatívnej
vlhkosti je obrátený ako je chod teploty vzduchu. Priemerný počet dní so súvislou snehovou prikrývkou (1 cm a viac)
býva 37, pričom výška snehovej pokrývky zvyčajne nedosahuje viac ako 40 cm, v priemere 8,6 cm. Ročný chod
oblačnosti je charakterizovaný maximom v decembri, čo súvisí s častým výskytom hmiel alebo nízkej vrstevnej
oblačnosti a minimom v júli aţ septembri. Veľký počet dní s dostatočným, aţ silným prúdením umoţňuje rozptyl
oblačnosti, ale nie je príčinou častého vývoja inverzie teploty, ktorá podmieňuje vznik hmiel a oblačnosti z hmly.
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Priemerná oblačnosť dosahuje 60 %, jasných dní býva v priemere 47 za rok a zamračených 120. Priemerný počet
dní s hmlou býva 35 v roku.
Priemerná
rýchlosť [m.s-1]
3,3

Tab. 7 Početnosť smerov vetra a priemerná rýchlosť
Početnosť smerov vetra [%]
N
NE
E
SE
S
SW
4,05
16,14
14,78
7,76
6,54
4,47

W
15,46

NW
20,80

III.1.11. Biota
Z fytogeografického hľadiska patrí dotknuté územie do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu
eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) zahrňujúceho níţiny a pahorkatiny juţného Slovenska a okresu
Podunajská níţina. Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia moţno hovoriť o zóne dubovej, podzóne horskej,
oblasti kryštalicko-druhohornej, okrese Malé Karpaty, podokrese Pezinské Karpaty. Podľa vegetačnej rekonštrukčnej
mapy klimaxových rastlinných spoločenstiev sa v záujmovom území pôvodne vyskytovali dubovo - hrabové lesy
karpatské (Carici pilosae – Carpinenion betuli). Dominoval tvrdý (dub, brest, hrab) luh. V pôvodných porastoch v
stromovej etáţi prevládali javor poľný (Acer campestre), hrab obyčajný (Carpinus betulus), lipa malolistá (Tilia
cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), dub zimný (Quercus robur), dub ţltkastý
(Quercus delachampii). V porastoch bývalo dobre vyvinuté poschodie krovín, tvorené druhmi ako zemolez obyčajný
(Lonicera xylosteum), liska obyčajná (Corylus avellana), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), svíb krvavý (Swida
sanguinea) a aj rozličnými druhmi hlohov (Crataegus sp.), a i.. Bylinné poschodie je najčastejšie tvorené ostricou
chlpatou (Carex pilosa), ale aj eutrofnými a mezotrofnými bylinami, akými sú cesnak medvedí (Alium ursinum),
veternica hájna (Anemone nemorosa), konvalinka voňavá (Convalaria majalis), chochlačka dutá (Corydalis cava),
zádušník brečtanovitý (Glechoma hederace), kokorík mnohokvetý (Polygonatum multiflorum) a mnohé ďalšie.
Súčasný charakter vegetácie širšieho územia odráţa jeho premenu na vyuţívanie na poľnohospodárske
účely. Na vegetácii sa najviac prejavilo takmer úplné odlesnenie územia, zmena vodného reţimu a vytvorenie
súvislého pásu vinohradov, čo malo za následok degradáciu pôvodných biotopov, ktoré tak úplne vymizli a ostali
lokalizované iba líniovo alebo ostrovčekovito, resp. v rámci lesných komplexov Malých Karpát.
V dotknutom území je pôvodná vegetácia zmenená antropogénnou činnosťou. Na dotknutých pozemkoch sa
v súčasnosti nachádza vyklčovaný vinohrad so solitérmi niekoľkých stromov a kríkov, resp. skupinami kríkov. Na
západnom okraji dotknutého územia sa nachádza urbanizované územie mesta, východná časť tvorí rozvojové
územie pre ďalšiu výstavbu.
Hodnotené územie patrí do zoogeografickej provincie Vnútrokarpatské zníţeniny, regiónu Podunajská
rovina, oblasti Pannonicum, Juhoslovenského obvodu, Dunajského okrsku a luţného podokrsku. Z hľadiska
zoogeografického členenia limnického biocyklu je dotknuté územie zaradené do provincie pontokaspickej, okresu
podunajského a časti západoslovenskej. Vyskytujú sa tu najmä teplomilné druhy ţivočíchov charakteristické pre
panónsku oblasť Podunajskej roviny, typická je pôvodná vysoká diverzita biotopov a na ne viazaných spoločenstiev
ţivočíchov. Tento stav však obdobne ako u vegetácie, dnes uţ neplatí, s degradáciou vegetácie sa výrazne
obmedzila pôvodná kvantita a biodiverzita ţivočíšstva. Z hľadiska výskytu jednotlivých skupín moţno skonštatovať,
ţe pre dotknuté územie je charakteristická fauna vinohradov, okrajov miest a ciest, s výskytom drobných cicavcov,
hmyzu, pôdnych organizmov a vtákov.
Z druhov uprednostňujúcich tieto biotopy prevládajú: Insecta (hmyz – napr. podenky, pošvátky, váţky,
stonôţky), Pulmonata (mäkkýše), Coleptera (chrobáky), Heteroptera (bzochy), Ortoptera (rovnokrídlovce),
Hymenoptera (blanokrídlovce), Lepidoptera (motýle), Erinaceus europaeus (jeţ západoeurópsky), Rattus norvegicus
(potkan obyčajný), Mus musculus (myš domová), Talpa europaea (krt obyčajný), Sorex minutus (piskor malý),
Columba palumbus (holub hrivnák), Streptopelia decaocto (hrdlička záhradná), Turdus merula (drozd čierny), Parus
major (sýkorka veľká), Erithacus rubecula (červienka obycajná), Pica pica (straka obyčajná), Passer domesticus
(vrabec domový), Corvus frugilesus (havran poľný), Perdix perdix (jarabica poľná), Phasianus colchicus (baţant
obyčajný), Perdix perdix (prepelica poľná), Alauda arvensis (škovránok poľný), Lanius collurio (strakoš obyčajný),
Ciconia ciconia (bocian biely), Falco tinnunculus (sokol myšiar), Athene noctua (kuvik obyčajný), Tyto alba
(plamienka driemavá), Hirundo rustica (lastovička obyčajná), Delichon urbica (belorítka obyčajná), Motacila alba
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(trasochvost biely), Phoenicurus ochruros (ţltochvost domový), Muscicapa striata (muchárik sivý), Anthus pratensis
(labtuška lúčna), Caduelis carduelis (stehlík obyčajný), Carduelis spinus (stehlík číţavý), Emberiza calandra
(strnádka lúčna), Emberiza citrinela (strnádka obyčajná), Larus ridibundus (čajka smejivá), Anas platyrhynchos
(kačica divá). Z ostatných druhov cicavcov sa predpokladá výskyt zajaca poľného, líšky obyčajnej, tchora
obyčajného, srnčej zvery, zdivočených mačiek a psov.
Migrácia jednotlivých druhov je funkčná najmä medzi biotopmi vinohradov a lesnými komplexmi Malých Karpát.
Pre dotknuté územie je charakteristické zastúpenie ruderálnych a synantrópnych biotopov, ako aj biotopov
typických pre vinohrady a biotopy sprievodnej vegetácie pozdĺţ líniových prvkov technickej a dopravnej
infraštruktúry.

III.2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria
III.2.1. Krajina
Najvýznamnejšie prírodné hodnoty krajiny na území Mestskej časti Bratislava – Rača sú lokality v Malých
Karpatoch. K charakteristickým prvkom krajiny patria súvislé plochy viníc na svahoch Malých Karpát. Štruktúra
súčasnej krajiny je výsledkom dlhodobého historického vývoja a pôsobenia človeka na prírodné ekosystémy, ich
vyuţívaním, pretváraním a ovplyvňovaním. Výsledkom tohto antropogénneho pôsobenia v krajine je vznik
poloprirodzených a umelých prvkov, ktoré spolu s prírodnými prvkami vytvárajú mozaiku súčasnej štruktúry krajiny.
Pôvodnú krajinu hodnoteného územia tvorili lesy a menšie toky prameniace v Malých Karpatoch. Postupne
dochádzalo k výrubu lesov, ak poľnohospodárskemu vyuţívaniu územia najmä na pestovanie viniča na úpätí
Malých Karpát a na budovanie sídel.
Dominantným typom súčasnej krajinnej štruktúry dotknutého územia je vinohradnícka krajina s lesnými
komplexmi na jednej strane a na druhej strane krajina so štruktúrou mestského typu sídelnej štruktúry s obytnou,
obsluţnou, výrobnou, technickou a dopravnou funkciou.

-

V rámci hodnoteného územia moţno vyčleniť nasledovné základné prvky krajinnej štruktúry:
lesné komplexy v rámci Malých Karpát,
krajinná vegetácia – má charakter rozptýlenej zelene v rámci vinohradov (remízky, vetrolamy, vegetácia medzí,
sprievodná vegetácia pozdĺţ komunikácií a pod.),
zeleň sídlisk (rozptýlená zeleň v rámci zastavaných plôch v okolí navrhovanej činnosti),
vodné toky (Račiansky potok, potok Na Pántoch),
vinice (S a V od navrhovanej činnosti),
zastavané plochy – tvoria pomerne veľkú časť krajiny (obytné areály Z a JZ od navrhovanej činnosti),
líniové dopravné prvky (cestné komunikácie – hlavnou cestnou komunikáciou v území je cesta č. II/502, miestne
cesty a sieť poľných a obsluţných ciest (cesty vo vinohradoch), ţelezničná trať Bratislava – Trnava),
líniové prvky – produktovody a vedenia – v širšom území sa nachádzajú trasy plynovodu, vodovodu, kanalizácie,
káblových vedení, elektriny, väčšinou vedené pod zemským povrchom.
Verejná zeleň v Mestskej časti Bratislava - Rača tvorila k 31. 12. 2005 34,65 ha, z čoho parková zeleň tvorila
7,80 ha. Na území Mestskej časti Bratislava - Rača sa nachádza 1 cintorín o rozlohe 1,4 ha.
III.2.2. Scenéria
Navrhovaná činnosť patrí do územia krajinnoekologického komplexu vrchovín, kde prevaţujúcou vegetáciou
sú listnaté lesy a ich mozaiky s poľnohospodárskymi kultúrami. Dotknuté územie moţno charakterizovať podľa
reprezentatívnych abiotických potenciálnych geoekosystémov ako polygénnu pahorkatinu, bioklimatické podmienky
sú charakterizované zonálnymi spoločenstvami. Dotknuté územie patrí do geoekologického subregiónu
Podmalokarpatská pahorkatina a geoekologického regiónu Podunajská pahorkatina. Koeficient ekologickej kvality
katastrálneho územia Rače je 0,41 – 0,6 %, pričom podiel ekologicky kvalitnej plochy na jedného obyvateľa v
katastrálnom území Rača je menej ako 5 000 m2. Podiel zastavanej plochy katastrálneho územia Rača na jedného
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obyvateľa je menej ako 200 m2. Za pozitívne prvky scenérie krajiny v širšom území a jeho zázemí moţno povaţovať
vinice, vidiecke usadlosti a sídla harmonicky zapojené do krajiny s prídomovými záhradami a záhumienkami, prvky
stromoradí ciest, remízky, nelesnú drevinnú vegetáciu v poľnohospodárskej krajine, lesné a trávové spoločenstvá
okolo vodných tokov. Za negatívne prvky scenérie krajiny moţno povaţovať sústavu vedení vysokého napätia,
priemyselné areály, cesty, ostatné prvky dopravnej siete a sídla. Sústavu bariérových prvkov z hľadiska viditeľnosti
tvoria jednotlivé objekty jestvujúcej zástavby, líniové technické prvky v tesnej blízkosti zástavby, pričom moţnosť
vizuálneho kontaktu s krajinou je tak do značnej miery obmedzená.
III.2.3. Krajinný obraz
Krajinný obraz kaţdého územia je daný prírodnými, najmä reliéfovými pomermi a prvkami súčasnej krajinnej
štruktúry. Dotknuté územie sa nachádza na úpätí Malých Karpát, reliéf územia je mierne sklonitý v smere na
juhovýchod. Typický obraz krajiny tvoria vinice, lesy, nelesná drevinná vegetácia, sídla a prvky dopravnej
a technickej infraštruktúry. Atraktívne a pre daný typ krajiny typické sú prírodné a poloprírodné prvky krajiny
predstavované prvkami ÚSES a chránenými územiami.
III.2.4. Ochrana
Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa dotknuté
územie nachádza v území kde platí 1. stupeň územnej ochrany. Na území, ktoré má byť priamo zasiahnuté
výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti, ani v jeho bezprostrednej blízkosti, sa nenachádzajú ţiadne
veľkoplošné a maloplošné chránené územia ani Ramsarské lokality a chránené stromy.
Z veľkoplošných chránených území sa v širšom území nachádza Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
(cca 1 km severne od navrhovanej činnosti). Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty bola vyhlásená vyhláškou MŢP
SR č. 138/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty z 30. marca 2001 a platí v nej podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov druhý stupeň územnej ochrany. Ochrana
územia Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty o výmere 65 504 ha sleduje zachovanie vzácnych druhov
a spoločenstiev flóry a fauny, zachovaných lesných spoločenstiev a geologických útvarov. Súčasná funkcia
chráneného územia je biologická, lesohospodárska, náučno-osvetová a rekreačná. Chránená krajinná oblasť Malé
Karpaty je jediné veľkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru. Malé Karpaty predstavujú okrajové
pohorie vnútorných Karpát, rozkladajúce sa v ich juhozápadnom cípe. Sú jadrové pohorie so špecifickým vývojom
kryštalinika, s obalovou aj príkrovovými jednotkami. V území vystupujú granitoidné horniny, vápence, bridlice, fylity,
amfibolity a ďalšie horniny jadrových pohorí. Jediná sprístupnená jaskyňa je jaskyňa Driny (dlhá 680 m) v
Smolenickom krase, zaujímavá svojou genézou a bohatou sintrovou výzdobou. Územie z veľkej časti pokrývajú
listnaté lesy s bukom, jaseňom štíhlym, javorom horským a lipou. Z nepôvodných drevín sa tu vyskytuje gaštan
jedlý. V teplomilných travinno - bylinných spoločenstvách sa tu vyskytuje hlaváčik jarný, zlatofúz juţný, poniklec
veľkokvetý, klinček Lumnitzerov. K druhom, ktoré tu majú jediný výskyt na Slovensku, patrí listnatec jazykovitý,
ranostaj ľúby, rašetliak skalný. Malé Karpaty majú druhovo pestré ţivočíšstvo. Zistilo sa tu doteraz 700 druhov
motýľov a okolo 20 druhov mravcov. Z bohato zastúpeného vtáctva moţno z okolia hradných zrúcanín spomenúť
napríklad skaliara pestrého a skaliarika sivého. Sokol rároh má v Malých Karpatoch najhojnejší výskyt na Slovensku.
Z ďalších druhov vtákov v oblasti hniezdia napríklad bocian čierny, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, výr skalný,
myšiarka ušatá, lelek obyčajný. Na území hl. mesta SR Bratislavy je súčasťou Bratislavský lesný park s rozlohou 9
845,0 ha. Predmetom ochrany sú zachované lesné spoločenstvá, prevaţne dubových a dubovo-hrabových lesov, na
juţných svahoch s prechodom do xerotermných skalných stepí, na severných svahoch do bučín.
V blízkosti navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne maloplošné chránené územia vyhlásené podľa
zák. č. 543/2002 Z.z. Najbliţšie maloplošné chránené územia sa nachádzajú vo vzdialenosti viac ako 3 km od
navrhovanej činnosti, mimo k.ú. Rača.
V mestskej časti Bratislava - Rača sa nenachádzajú žiadne chránené stromy vyhlásené podľa zák. č.
543/2002 Z.z.
Z ostatných prírodných zdrojov sa v území nachádzajú lokality ochrany lesných, vodných a pôdnych zdrojov.
Z lesov sú to predovšetkým lesy ochranné a lesy osobitého určenia. Na území mesta Bratislava sa nachádza 490,64
ha lesov ochranných a 6 999,89 ha lesov osobitého určenia. U lesov ochranných ide predovšetkým o lesy na
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mimoriadne nepriaznivých stanovištiach a o lesy s ochranou pôdy. U lesov osobitého určenia sú to predovšetkým
lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov, lesy chránených území a prímestské lesy s rekreačnou funkciou.
Územia ochranných lesov a lesov osobitého určenia sú lokalizované mimo dosahu realizácie navrhovanej
činnosti, viaţu sa na vybrané časti lesov Malých Karpát.
Na území Mestskej časti Bratislava – Rača sa nachádzajú nasledovné mokrade: Kalná (60 000 m2 –
mokraď lokálneho významu) a Prostredný vŕšok (4 000 m2 – mokraď lokálneho významu) – tie sa nachádzajú mimo
dotknutého územia.
Hranica Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty sa nachádza vo vzdialenosti cca1 km od navrhovanej
činnosti. Podľa vyhlášky MŢP SR č. 216/2005 Z. z. bolo toto chránené územie vyhlásené na účely zachovania
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola rároha, včelára lesného,
ďatľa prostredného, výra skalného, lelka lesného, bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa hnedkavého, ďatľa
čierneho, sokola sťahovavého, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, strakoša červenochrbtého, ţlny
sivej, penice jarabej, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, muchára sivého, ţltochvosta lesného, pŕhľaviara
čiernohlavého, hrdličky poľnej a orla kráľovského a zabezpečenia ich preţitia a rozmnoţovania. Chránené vtáčie
územie má výmeru 50 633,6 hektára, pričom sa za zakázané činnosti, ktoré môţu mať negatívny vplyv na predmet
ochrany chráneného vtáčieho územia povaţuje vykonávanie výchovnej a obnovnej ťaţby, zalesňovania, ochrany
lesa a sústreďovania dreva od 1. marca do 30. júna, vykonávanie obnovnej ťaţby iným spôsobom ako účelovým
výberom v lesoch ochranných a lesoch osobitného určenia, obnovná ťaţba veľkoplošnou formou podrastového
hospodárskeho spôsobu a holorubným hospodárskym spôsobom v hospodárskych lesoch, odstraňovanie a
poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, umiestňovanie stavby a budovanie lesnej cesty alebo zváţnice,
budovanie a vyznačenie turistického chodníka, beţeckej trasy, lyţiarskej trasy alebo cyklotrasy, ale aj
lesohospodárska činnosť a realizácia poľnohospodárskych prác od 15. februára do 15. júla vykonávaná v blízkosti
hniezda a rozorávanie trvalých trávnych porastov.
V okrese Bratislava III, do ktorého patrí mestská časť Bratislava – Rača sa nenachádzajú územia
európskeho významu. Územie európskeho významu situované najbliţšie k navrhovanej činnosti sa nachádza vo
vzdialenosti väčšej ako 3 km od navrhovanej činnosti (SKUEV027Šúr). Ostatné územia európskeho významu
v okolí, v okresoch Pezinok, Bratislava I. a Bratislava II. :
SKUEV0089 Martinský les
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0174 Lindava
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0276 Kuchynská hornatina
SKUEV0279 Šúr
SKUEV0503 Predhorie
SKUEV0270 Hrušov
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0388 Vydrica
SKUEV1388 Vydrica
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0270 Hrušov
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0314 Morava
SKEUV0388 Vydrica
SKUEV0502 Štokeravská vápenka.
Tieto chránené územia nie sú navrhovanou činnosťou dotknuté.
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III.3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia
III.3.1. Obyvateľstvo
Tab. 8 Základné demografické charakteristiky obyvateľstva Mestskej časti Bratislava – Rača k 31. 12. 2012
Ukazovateľ
MČ BA – Rača
Trvalo bývajúce obyvateľstvo (spolu)
20 068
Počet muţov
9442
Počet ţien
10 626
Počet obyvateľov v predproduktívnom veku
2 565
Počet obyvateľov v produktívnom veku
11 528
Počet obyvateľov v poproduktívnom veku
5 995
Počet sobášov
106
Počet rozvodov
49
Počet ţivonarodených
235
Počet zomretých
215
Celkový prírastok
254
(Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2014)

Na základe údajov uvedených v predchádzajúcej tabuľke moţno konštatovať, ţe najväčší podiel obyvateľov
Mestskej časti Bratislava – Rača je v produktívnom veku, nasleduje obyvateľstvo v poproduktívnom veku a
obyvatelia predproduktívneho veku.
Celkovo moţno podľa dostupných údajov konštatovať, počet obyvateľov v okrese Bratislava III. do ktorého
patrí aj mestská časť Bratislava – Rača má od roku 2009 klesajúcu tendenciu. Index starnutia sa od roku 2008
zníţil z 230,3 na 208,9, priemerný vek obyvateľstva sa od roku 2003 zvýšil zo 42,24 na 42,63. Populácia okresu
postupne starne, čo sa prejavuje nárastom priemerného veku obyvateľstva, nízkou pôrodnosťou a migráciou.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v okrese bol 7 obyvateľov na 1000 obyvateľov stredného stavu. Počet
prisťahovaných od roku 2008 stále klesá, v roku 2012 sa do okresu Bratislava III. prisťahovalo 2059 obyvateľov.
Podobne klesá aj počet vysťahovaných (v r. 2012 1482 obyvateľov). Prírastok obyvateľstva sťahovaním v okrese
Bratislava III. má od r. 2008 ( výnimka je rok 2009) klesajúcu tendenciu.
Tab. 9 % zastúpenie trvale bývajúceho obyvateľstva Mestskej časti Bratislava - Rača podľa národnosti v roku 2012
na základe celonárodného sčítania obyvateľstva
slovenská
maďarská rómska česká moravská
rusínska ukrajinská
nemecká
poľská
93,16
2,29
0,05
1,97
0,12
0,10
0,07
0,20
0,02
(Zdroj: Štatistická ročenka miest a obcí SR 2014)

Tab. 10 % zastúpenie trvale bývajúceho obyvateľstva Mestskej časti Bratislava - Rača podľa náboţenského
vyznania v roku 2012 na základe celonárodného sčítania obyvateľstva
Rímskokat
Gréckokat
Bez
Evanjelické
Pravoslávne
Čs. husitské
Ostatné
Nezistené
olícke
olícke
vyznania
60,28
5,47
0,77
0,35
0,08
27,10
0,30
4,22
(Zdroj: Štatistická ročenka miest a obcí SR 2014)

V Mestskej časti Bratislava - Rača sa nachádzajú dva kostoly Rímskokatolíckej cirkvi (Farský kostol sv.
Filipa a Jakuba, kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov) a jeden kostol Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania. Na Peknej ceste v Krasňanoch je vo výstavbe nový rímskokatolícky kostol.
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Tab. 11 Informácie o ekonomicky aktívnom obyvateľstve Mestskej časti Bratislava - Rača v roku 2012 na základe
celonárodného sčítania obyvateľstva
Osoby
ekonomicky
Pracujúci
Nezamestnaní
muţi
ţeny
muţi
ţeny
muţi
ţeny
aktívne spolu
spolu
spolu
11 301
5 667
5 634
9 019
4 798
4 221
912
945
417
(Zdroj: Štatistická ročenka miest a obcí SR 2014)

Obyvateľstvo pracuje najmä v oblasti priemyselnej výroby, veľkoobchodu a maloobchodu, v oblasti dopravy,
skladovania, spojov vo verejnej správe a v školstve.
Počet nezamestnaných k 31.12.2012 v okrese Bratislava III. bol 5,02%. Od roku 2008 počet
nezamestnaných zrástol z 1,85 % na 5,02%.
III.3.2. Sídla
Hodnotené územie patrí do Bratislavského kraja, do okresu Bratislava III., do hlavného mesta SR Bratislava
a do Mestskej časti Bratislava - Rača. Celková výmera územia Mestskej časti Bratislava – Rača je 23 659 304 m2 .
Hustota obyvateľstva je 848 obyvateľov.km-1. Priemerná nadmorská výška Mestskej časti Bratislava – Rača je 148
m n. m. Západnú hranicu Mestskej časti Bratislava - Rača tvorí západná strana areálu ubytovne akciovej spoločnosti
Istrochem, severná strana poľnej cesty, západná strana Horskej ulice, východná strana Peknej cesty, katastrálna
hranica vedúca súbeţne s východnou stranou Peknej cesty a východná strana lesnej cesty v hone Malá baňa.
Severnú hranicu Mestskej časti Bratislava - Rača tvorí prúdnica potoka Vydrica a hranica hlavného mesta.
Východnú hranicu Mestskej časti Bratislava - Rača tvorí katastrálna hranica vedúca pozdĺţ západného brehu
Kobylackého potoka a pozdĺţ honov Široké a Potočné, východná strana areálu akciovej spoločnosti Benzinol,
katastrálna hranica po areál Zdruţenia technických a športových činnosti, západná strana Vajnorského letiska,
katastrálna hranica v priestore zriaďovacieho nádraţia a severná strana areálu podniku Isar. Juţnú hranicu Mestskej
časti Bratislava - Rača tvorí juţná strana ţelezničnej trate Bratislava - Galanta. Mestská časť Bratislava - Rača sa
nachádza v severovýchodnej časti mesta Bratislavy. Mestská časť Bratislava – Rača je vzdialená od centra
Bratislavy pribliţne 8 km, pričom leţí na rozhraní dvoch prírodných celkov, Malých Karpát a Podunajskej níţiny. Do
katastrálneho územia Rače patria Veľký Javorník (594 m n. m.), Malý Javorník (589 m n. m.) a Veľká Baňa (444 m
n. m.). Rozprestiera sa po oboch stranách severovýchodnej osi mesta (ţelezničná trať Bratislava – Ţilina a cesta
II/502). V rámci urbanistickej koncepcie a regulácie územia Mestská časť Bratislava - Rača tvorí súčasť vonkajšieho
mesta. Urbanistické usporiadanie a funkčné členenie Mestskej časti Bratislava - Rača bolo ovplyvnené prírodnými a
terénnymi podmienkami, lesným masívom Malých Karpát a súbeţne zaloţeným komunikačným systémom na
hranici Malých Karpát a Podunajskej níţiny a severovýchodnou radiálou mesta. Rača tvorí koncový alebo vstupný
útvar severovýchodnej rozvojovej osi mesta. Občianska vybavenosť celomestského významu je lokalizovaná v
priestore ulice Na Pántoch.
Tab. 12 Stav domového a bytového fondu v Mestskej časti Bratislava – Rača v roku 2012 na základe celonárodného
sčítania obyvateľstva
Trvalé obývané byty
Trvalé obývané domy
byty spolu
Domy spolu
spolu
z toho v rodinných domoch
spolu z toho trvale obývané rodinné domy
8 481
7 664
1 264
2 063
1 691 1 205
(Zdroj: Štatistická ročenka miest a obcí SR 2014)

III.3.2.1. Kultúrnohistorické hodnoty územia
Prvé doloţené osídlenie územia Rače pochádza z neskorej doby kamennej, teda z prelomu 3. a 2. tisícročia
p.n.l. Nálezom z tohto obdobia je kamenný sekeromlat. Neskoršie nálezy sa datujú do mladšej doby ţeleznej.
Laténska doba je známa aj ako doba silného rozšírenia keltskej kultúry. Z tohto obdobia pochádzajú bronzové kruhy,
ktoré dokazujú prítomnosť keltského osídlenia v Rači. Pravdepodobne pochádzajú zo zaniknutého keltského
pohrebiska.
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V prvých storočiach nášho letopočtu starí Rimania rozšírili hranice svojej ríše aţ po Dunaj. Svedčia o tom
nálezy ich predsunutých staníc v okolí Bratislavy, i na miestach dnešnej Rače (bronzová minca z doby rímskeho
cisára Trajána, teda zo začiatku 2. storočia po Kristovi). Prvé vinohrady zakladali v oblasti Malých Karpát rímske
légie. Prvá listina, v ktorej sa spomína Rača, pochádza z roku 1274 (aj keď prvá listina, v ktorej sa spomína
osídlenie na území dnešnej Rače pochádza z roku 1237- dedina Okol). Do konca 13. storočia sa pôvodná dedina
rozdelila na dve. Časť, ktorá patrila potomkom Raču prijala meno tohto šľachtica a začala sa rozvíjať rýchlejšie ako
okolité dediny a postupne ich svojím významom prevýšila, neskôr dokonca pohltila. V priebehu 13. storočia prebehla
postupne aj vlna nemeckej kolonizácie, ktorá sa dotýkala celej malokarpatskej oblasti. Nemeckí kolonisti priniesli do
oblasti nové technológie a spôsoby pestovania a spracovania hrozna, čím prispeli k rozvoju vinohradníctva v tejto
oblasti. V roku 1635 pripadla Rača malackej línii pálffyovského rodu. Tí boli jej majiteľmi aţ do prvej pozemkovej
reformy, kedy boli zrušené aj posledné zvyšky šľachtických výhod. Okrem nemeckých kolonistov osídľovali toto
územie aj Chorváti, ktorí, ako zaznamenal jezuitský historik Ján Segedy, sa vysťahovali v dôsledku tureckej
expanzie. Významným spôsobom sa Rača uviedla do dejín v rokoch 1849 a 1849, teda v dobe uhorskej revolúcie. V
čase od 3. júna 1848 bol v Rači umiestnený hlavný stan slovenských dobrovoľníkov v dome na námestí. Račania
tvorili z celkového počtu slovenských dobrovoľníkov, ktorých sila bola okolo 1 500 muţov pribliţne 10 %. Po druhej
svetovej vojne bol Račištorf premenovaný na Raču a spolu s ďalšími obcami v okolí Bratislavy sa obec stala jej
súčasťou ako jej mestská časť a to dňa 01. 04. 1946 (zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej
časti Bratislava – Rača na roky 2008 – 2013, 11/2008).
III.3.2.2. Priemyselná výroba
Mestská časť Bratislava - Rača patrí do severovýchodného územno – výrobného zoskupenia Bratislavy
s jadrom v Mestskej časti Nové Mesto. V rámci Mestskej časti Bratislava – Rača existuje viacero zón
podnikateľských aktivít a sluţieb a to Krasňany (Slovenská Grafia a.s., AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Dopravný
podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Poľnohospodárske druţstvo Bratislava-Vinohrady, G E O D É Z I A Bratislava
a.s., Sezam s.r.o., ORGA – TRADE a.s., ELZA - Elektromontáţny závod Bratislava a. s., ŠPEP – Štefan Petráš),
Rača (Villa Vino Rača a.s., DOMO-REAL, spol. s r.o., DREVONA Holding, a.s., ASV a.s., FENESTRA, AGRIMEX,
spol. s r.o.), Východné (Hortim s.r.o., Weindel Logistik Service SR spol. s r.o., Maersk logistics s.r.o., TV Nautik
s.r.o., Zriaďovacia stanica Ţelezníc SR a.s.), Pánty (SADTEL Slovakia, a.s., ROBINCO Slovakia s.r.o., SETTO
spedition, s. r. o., TNT Logistic Slovakia s.r.o., ŢSR a.s., Sarpo, a.s. , SKLO EXPRES SLOVAKIA, s.r.o., TEN
Expres Slovakia, spol. s r.o.), Logistické centrum Bratislava – Rača, Ţabí Majer (Slovenská pošta, a.s., Slovak
Telecom, a.s., TEBAU, spol. s r.o., Global Progress a.s., IPOS Slovakia s.r.o., MULTITEL SLOVAKIA, spol. s r.o.,
DURISOL-STAV, spol. s r.o., Kosmea Bau s.r.o., BETRANS spol. s r.o., Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., PERI s.r.o.,
EURO DELTA spol. s r.o., DOPRASTAV EXPORT s. r. o., TERMOTECHNA a. s., EXSTAVMAT s.r.o., Tyrex
stavebniny s.r.o.).
III.3.2.3. Nerastné suroviny
V dotknutom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú ţiadne chránené loţiskové územia,
dobývacie priestory, banské diela, resp. výhradné alebo nevýhradné loţiská nerastov, ktoré by mohli byť
navrhovanou činnosťou dotknuté.
III.3.2.4. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
K 31. 12. 2005 bolo v Mestskej časti Bratislava – Rača evidovaných 7 694 998 m2 poľnohospodárskej pôdy,
pričom ornú pôdu tvorilo 2 504 079 m2 (32,54 %), vinice 2 936 151 m2 (38,16 %), záhrady 1 559 953 m2 (20,27 %),
ovocné sady 88 680 m2 (1,15 %) a trvalý trávny porast 606 135 m2 (7,88 %). Výmera viníc predstavuje takmer 67 %
výmery všetkých viníc v Bratislave. Najväčším obhospodarovateľom viníc v Mestskej časti Bratislava - Rača je
spoločnosť Villa Vino Rača, a.s., ktorá obrába 125 ha viníc, z ktorej 40 % spoločnosť vlastní a ostatnú pôdu si
prenajíma.

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

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

Objednávateľ:
39
CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lesné pozemky v okrese Bratislava III o celkovej rozlohe 3 050 ha sú tvorené 6 ha hospodárskych lesov
(funkčný typ - protiimisno-produkčný), 59 ha ochranných lesov (funkčný typ - protiimisno-protierózny) a 2 986 ha
lesov osobitného určenia (funkčné typy - vodohospodársko-rekreačný (17 ha) a protiimisno-rekreačný (2 968 ha)).
Z hľadiska zastúpenia zaberajú v okrese Bratislava III ihličnaté lesy 2 ha (0,05 %), listnaté 2 708 ha (88,8%),
prevaţne ihličnaté 8 ha (0,26 %), prevaţne listnaté 243 ha (7,96 %) a zmiešané 89 ha (2,93 %).
Tab. 13 Ročná ťaţba, zásoba drevnej hmoty v lesoch okresu Bratislava III
Ročná ťaţba [m³]
Zásoba [m³]
Skupina Obnovná Výchovná Spolu Skupina Spolu
na 1 ha
Ihličnaté 479
123
601
Ihličnaté 36 115
275
Listnaté 13 204 3 959
17 163 Listnaté 894 429 306
Spolu
13 683 4 082
17 765 Spolu
930 545 305
Tab. 14 Obhospodarovanie v lesoch okresu Bratislava III
Obhospodarovanie
Druh
štátne
súkromné
spoločenstevné
cirkevné
obecné

Výmera (v ha)
196
5
154
6
2 689

Zásoba (v m³)
52 397
1 143
34 077
1 239
841 689

Ročná ťaţba (v m³)
428
10
509
30
16 788

Tab. 15 Vlastníctvo v lesoch okresu Bratislava III
Vlastníctvo
Druh

Výmera (v ha)

Zásoba (v m³)

neurčiteľné
štátne
súkromné
spoločenstevné
cirkevné
obecné

493
7
9
153
6
2 382

141 374
1 520
2 079
34 067
1 239
750 265

Ročná ťaţba (v
m³)
2 214
8
15
509
30
14 990

III.3.2.5. Doprava
Riešené územie sa nachádza z dopravného hľadiska v blízkosti regionálnych a nadregionálnych
podkarpatských dopravných ťahov v smere na Pezinok a Modru.
V okrese Bratislava III sa k 01. 01. 2008 nachádzali cesty "E" pre medzinárodnú premávku, trasy "TEM",
"TEN-T" koridory a diaľnice v dĺţke 1,482 km, cesty II. triedy v dĺţke 10,486 km, cesty III. triedy v dĺţke 7,246 km
(cesty II. a III. triedy spolu 17,732 km), čo predstavovalo dĺţku diaľnic a ciest 19,214 km. Hustota cestnej siete
predstavovala 0,258 km.km-2, tzn. 0,309 km na 1 000 obyvateľov. Z hľadiska plošného rozloţenia išlo o plochu 39
415 m2 diaľnic, 165 888 m2 ciest II. triedy, 42 602 m2 ciest III. triedy (cesty spolu 208 490 m2), tzn. ţe spolu išlo
o 247 905 m2 diaľnic a ciest.
Cez územie okresu Bratislava III prechádza diaľnica D1, cesty II/502, III/002043, III/502001, miestne
komunikácie a lesné a poľné cesty (spevnené a nespevnené).
Hlavnými pešími trasami sú chodníky pozdĺţ cesty II/502, ktorá prechádza centrálnou Mestskej časti Bratislava Rača, kde je sústredená vybavenosť. V obytných častiach sú chodníky pozdĺţ obsluţných, prístupových a
spojovacích komunikácií, ako aj ako samostatné pešie prepojenia.
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Podľa Celoštátneho sčítania dopravy v r. 2010, ktoré realizovala Slovenská správa ciest. a.s. cez úsek
81001 po ceste II./502 prešlo spolu 31 176 automobilov za 24 hodín.
V Mestskej časti Bratislava – Rača je hlavným druhom mestskej hromadnej dopravy električková a autobusová.
Autobusová doprava pre Mestskú časť Bratislava - Rača je nedostatočná, hlavne prepojenie časti Východné
s Račou a Krasňanmi.
Ţelezničná doprava osobná i nákladná je v Mestskej časti Bratislava – Rača zebezpečená ţelezničnou
traťou v smere Bratislava – Trnava a Bratislava – Galanta.
Významnou komunikáciou je aj medzinárodná vodná cesta tvorená riekou Dunaj, ktorá je vyuţívaná najmä
pre nákladnú dopravu, ale aj pre dopravu osobnú. Lodný nákladný prístav na Dunaji s vykládkou a nakládkou tovaru
a s kontajnerovým terminálom sa nachádza juhozápadne od navrhovanej činnosti, mimo MĆ Bratislava – Rača.
V širšom okolí, mimo MČ Bratislava – Rača, sa nachádza letisko M. R. Štefánika zabezpečujúce osobnú a
nákladnú leteckú prepravu osôb a tovaru v rámci SR i mimo územie SR. Dotknuté územie patrí do ochranného
pásma letisko M. R. Štefánika, Bratislava.
Vyznačená cyklotrasa vedie cez Mestskú časť Bratislava - Rača od Ţelezničnej stanice Vinohrady cez
historické centrum aţ po konečnú stanicu električiek. Cyklotrasa nadväzuje na cyklochodníky Malých Karpát.
V meste je cyklotrasa vedená výlučne po mestských komunikáciách a chodníkoch.
III.3.2.6. Technická infraštruktúra
Mestská časť Bratislava - Rača sa vyznačuje výškovo členitým územím, čo si z hľadiska zásobovania vodou
vyţiadalo jej rozdelenie do štyroch tlakových pásiem. Najväčšia časť územia a súčasne tieţ potenciálnych
rozvojových lokalít spadá do I. tlakového pásma zásobovaného z vodojemov Krasňany a Koziarka. Veľký
akumulačný objem vodojemov I. tlakového pásma i dve kapacitné potrubia DN 400 prechádzajúce týmto územím sú
schopné pokryť nároky na potrebu vody. Územie v oblasti Alstrovej ulice, ale i sídliská Záhumenice a Komisárky, sú
zásobované z vodojemu II. tlakového pásma na Popolnej ulici. Koncepcia zásobovania III. a IV. tlakového pásma
(Kopanice) je, ţe ATS je pre tretie a vodojem pre štvrté tlakové pásmo.
Mestskú časť Bratislava - Rača odvodňujú zberače C, D, F a EO. Zberač E odvodňuje územie na
východnom okraji mesta, oblasť okolo ulíc Na Pántoch, Východnej stanice, Ţabieho majera, východnej časti
Trnávky, letiska a časti Vrakune pri ľavom brehu Malého Dunaja. Pripája sa naň kanalizácia Mestskej časti
Bratislava - Rača prostredníctvom zberačov D, F, EO, ako aj kanalizácia Mestskej časti Bratislava - Vajnory.
Ochrana zastavaného územia Mestskej časti Bratislava - Rača pred prívalovými vodami je riešená systémom
záchytných priekop s lapačmi splavenín so zaústeniami do potokov. Záchytné priekopy sú však zarastené a
nedostatočne udrţiavané.
Zásobovanie elektrickou energiou je v prevaţnej miere zabezpečované prostredníctvom nadradených
transformovní Podunajské Biskupice a Stupava a od roku 1994 z vodného diela Gabčíkovo. Časť spotreby je krytá
výrobou vo vodných elektrárňach v okolí mesta (VE Gabčíkovo, VE Čunovo) a zo závodných elektrární a teplární na
území Bratislavy. Mestská časť Bratislava - Rača nemá so zásobovaním elektrickou energiou problémy.
Mestská časť Bratislava - Rača je vykurovaná z blokových kotolní. Menšie sídelne celky a priemyselné areály a
administratívne budovy sú zabezpečené teplom pomocou decentralizovaných domových alebo blokových kotolní.
Ako palivová základňa prevaţnej časti týchto zdrojov slúţi zemný plyn.
Územie Mestskej časti Bratislava - Rača je pokryté sieťou strednotlakových a nízkotlakových plynovodov. Z
východnej strany prechádzajú jej územím i nadradené vysokotlakové plynovody.
III.3.2.7. Občianska vybavenosť
V Mestskej časti Bratislava - Rača sa nachádzajú štátne aj neštátne zdravotnícke zariadenia (poliklinika,
ambulancie, lekárne). Na území Mestskej časti Bratislava – Rača, VÚC Bratislavského samosprávneho kraja
prevádzkuje pre seniorov Domov dôchodcov, ktorý pozostáva z troch častí: domov – penzión pre dôchodcov, domov
dôchodcov a domov sociálnych sluţieb. Mestská časť Bratislava – Rača zabezpečuje opatrovateľskú sluţbu,
stravovanie pre dôchodcov, vrátane rozvozu stravy do domácností a prevádzkuje kluby dôchodcov. Mestská časť
Bratislava – Rača prevádzkuje Klub matiek a detské jasle.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zhotoviteľ:
CREATIVE, s. r. o.
Bernolákova 72, P.O Box 31
902 01 Pezinok

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

Objednávateľ:
41
CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Mestskej časti Bratislava – Rača sídlia 3 základné školy, stredné školy: 2 gymnáziá, škola knihovníckych
a informačných štúdií, 6 stredných odborných škôl, Centrum voľného času a Základná umelecká škola. Z vysokých
škôl sa na území Mestskej časti Bratislava – Rača nachádza Akadémia policajného zboru v Bratislave.
Na území Mestskej časti Bratislava - Rača sa nachádzajú obchodné prevádzky maloobchodu, obchodné domy a
nákupné strediská a pohostinstvá a prevádzky sluţieb.
Z kultúrnych zariadení sa tu nachádza kino a divadlo, múzeum, 1 kultúrny dom, 3 kultúrne strediská a 2
kniţnice.
III.3.2.8. Rekreácia a cestovný ruch
Mestská časť Bratislava – Rača ako súčasť Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je súčasťou
významného mestského strediska medzinárodného a národného cestovného ruchu v rámci poznávacieho turizmu.
V rámci Mestskej časti Bratislava – Rača sa prirodzené plochy voľnej rekreácie a športu nachádzajú v Bratislavskom
lesnom parku. Nástupy do masívu Malých Karpát a Bratislavského lesoparku sú lokalizované v časti Krasňany na
Peknej ceste a v časti Kopanice na Potočnej ulici.
Na území Mestskej časti Bratislava – Rača nachádzajú 2 hotely, tri ubytovne, apartmánový dom, hostel
a penzión, telocvične, futbalové ihriská, školské ihriská, otvorený štadión, športová hala, 2 ostatné športové
zariadenia, 2 kúpaliská a 1 školský bazén, ďalej viacúčelové ihrisko na Tbiliskej ulici (futbal, basketbal a volejbal),
športový areál na Púchovskej ulici (tenis, basketbal a petang), areál Sklabinská (tenis, detské ihrisko, basketbal,
volejbal a futbal) a ďalšie.
III.3.2.9. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické a paleontologické náleziská a geologické
lokality
Tab. 16 Pamiatkové objekty podľa Registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v Mestskej časti
Bratislava – Rača
Pamiatkový objekt
Depo rušňové s areálom
Depo rušňové s areálom
Depo rušňové s areálom
Depo rušňové s areálom
Depo rušňové s areálom
Kaštieľ
Kostol
Kostol
Kúria
Palác mestský

Bliţšie určenie
Ulica
Remíza
Dopravná ulica
Administratívna budova
Dopravná ulica
Vodáreň
Dopravná ulica
Trubkáreň
Dopravná ulica
Ţelezničná vodáreň
Dopravná ulica
klasicizmus
Námestie Andreja Hlinku
Kostol
evanjelický
augsburského
Alstrova ulica
vyznania
Rímskokatolícky kostol sv. Filipa a
Alstrova ulica
Jakuba
cirkevné jasle
Alstrova ulica
18. storočie
Námestie Andreja Hlinku

Na území Mestskej časti Bratislava – Rača sa nachádza rad pamätihodností a hodnotných súborov, ktoré
nie sú súčasťou pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ale svojím charakterom dotvárajú identitu Mestskej časti
Bratislava - Rača. Medzi takéto pamätihodnosti patrí aj budova Nemeckého kultúrneho domu s
klenbovými pivnicami.
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III.4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia
III.4.1. Znečistenie ovzdušia
Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia Bratislavy má chemický priemysel, energetika a automobilová
doprava. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia mesta Bratislavy a aj Mestskej časti Bratislava –
Rača je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a
poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu. Ďalším významným zdrojom znečisťovania ovzdušia je rozsiahla
výstavba a s tým súvisiace búracie, výkopové a stavebné práce. Stavebná činnosť je často podmienená výrubom
vzrastlých stromov a jestvujúcej zelene. Negatívne pôsobiacim faktorom je nedostatočná realizácia náhradnej
výsadby, čím dochádza k zníţeniu absorpčného potenciálu škodlivín jestvujúcou zeleňou, ako aj likvidácia
zelených plôch a ich náhrada spevneným povrchom, nedostatočná údrţba a čistenie komunikácií. V zimnom
období k prekračovaniu limitnej hodnoty PM10 prispieva aj pouţitý posypový materiál.
Medzi oblasti vyţadujúce osobitnú ochranu ovzdušia patria aj oblasti riadenia kvality ovzdušia. V
Bratislavskom kraji je oblasť riadenia kvality ovzdušia vymedzená pre územie hlavného mesta SR Bratislavy aglomeráciu Bratislava a znečisťujúce látky PM10 (tuhé znečisťujúce látky) a NOx (oxidy dusíka) v 1. skupine.
Zaberá plochu 368 km2, ţije tu 428 791 obyvateľov v roku 2008, z toho v okrese Bratislava III. 62 673
obyvateľov.
Všeobecne od roku 2000 klesá podiel emisií PM10 z veľkých a stredných zdrojov a emisie z malých
zdorjov vykazujú zotrvalý stav. Emisie z dopravy vykazujú mierny ale trvalý nárast, čo súvisí so zvyšujúcim sa
počtom automobilov. K emisiám PM10 najviac prispievajú v rovnajek miere veľké a stredné zdroje a doprava,
emsií z malých zdrojov sú o polovicu menšie. V roku 2012 došlo k prekročeniu limitnej hodnoty 50µg.m-3 na
meracej stanici na Kamennom námestí 28x, na Kolibe 22x, na Mamateyovej ul. 36x a na Trnavskom Mýte 65x
za 24 hodín, pričom povolený počet prekročení je 35x. Limitné hodnoty pre benzén neboli prekročené a limitná
hodnota pre NOx bola prekročená na stanici Mamateyova ul. 1x, pričom povolené prekročenie je 18x. Prahová
koncentrácia prízemného ozónu pre varovanei obyvateľstva bola prekročená na monitorovacej stanici Koliba –
Jeséniova ul.v r. 2010 12x., v r. 2011 a 2012 nebol prekročená.
Hlavnými zdrojmi emisií v Bratislave sú: Bratislavská teplárenská, a.s. , Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
PPC Power, a.s., SLOVNAFT a.s.
Hlavnými škodlivinami, ktoré produkuje doprava sú: CO, NOx, SOx, PAU, tuhé emisie, olovo a ďalšie
zlúčeniny. Emisie z dopravy závisia najmä na jej intenzite, zloţenia dopravného prúdu, technického stavu vozidiel,
reţimu dopravy, rýchlosti vozidiel a od klimatických faktorov.
Poloha Slovenska v strede Európy podmieňuje významné ovplyňovanie kvality ovzdušia diaľkovým
prenosom častíc PM10. Priemerné ročné regionálne koncentrácie PM10 sa pohybujú v intervale 15 -20µg.m-3.
V roku 2005 boli na monitorovacích staniciach v Bratislavskom kraji zaznamenané v najväčšej miere prekročenia 24hodinovej limitnej hodnoty 50 µg.m-3 pre znečisťujúcu látku PM10 (AMS Trnavské mýto – 103 - krát, AMS
Mamateyova – 73 - krát, AMS Kamenné námestie 45 - krát ).
V Bratislavskom kraji je 1 053 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí prevádzkujú 1 790
zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho v aglomerácii Bratislava je 661 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania
ovzdušia prevádzkujúcich 1 151 zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Tab. 17 Mnoţstvo emisií v tonách za roky 2000 - 2007 pre základné znečisťujúce látky v okrese Bratislava III
Rok
TZL (t) SO2 (t)
NO2 (t)
CO (t)
TOC (t)
2007
24,906 146,653
577,553
50,528
25,242
28,444 146,448
625,656
89,574
28,632
2006
2005
30,533 148,964
696,705
118,197 30,191
33,273 131,623
671,414
172,457 32,4
2004
2003
34,733 131,45
770,663
178,755 38,828
44,426 132,334
802,492
196,616 35,364
2002
2001
38,244 126,979
782,285
188,07
37,766
37,196 137,375
779,346
180,9
24,589
2000
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Zdroj: www.air.sk

Podľa inventarizácie emisií a palív SR pre stredné a veľké stacionárne zdroje bolo v rámci Mestskej časti
Bratislava – Rača evidovaných 67 zdrojov znečisťovania ovzdušia v roku 2007.
III.4.2. Znečistenie vôd
V oblasti Bratislavy pretrváva problém znečistenia podzemných vôd ţelezom a mangánom, dusičnanmi,
dusitanmi, síranmi a chloridmi. Kvalita povrchovej vody na území Bratislavy sa sleduje monitorovaním, ktoré
zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave. Jediným povrchovým tokom v blízkom okolí
navrhovanej činnosti je Račiansky potok, ktorého kvalita sa však pravidelne nemonitoruje. Kvalita vody v uvedenom
potoku je ovplyvňovaná poľnohospodárskou činnosťou na poliach a vo viniciach, zráţkami, podloţím splachmi zo
spevnených plôch a ostatnou činnosťou človeka. Ďalšími moţnými zdrojmi znečistenia vôd sú nelegálne skládky
odpadov.
Podľa STN 72 7221 Klasifikácia kvality povrchových vôd, platnej od januára 1999 sa znečistenie
povrchových vôd hodnotí podľa skupín ukazovateľov:
- A skupina ukazovateľov - kyslíkový reţim
- B skupina ukazovateľov - základné fyzikálno-chemické ukazovatele
- C skupina ukazovateľov – nutrienty
- D skupina ukazovateľov - biologické ukazovatele
- E skupina ukazovateľov - mikrobiologické ukazovatele
Povrchové vody sa podľa akosti vody zaraďujú do 5 tried:
- 1. trieda - veľmi čistá voda
- 2. trieda - čistá voda
- 3. trieda - znečistená voda
- 4. trieda - silne znečistená voda
- 5. trieda - veľmi silne znečistená voda
Kvalita povrchových vôd je monitorovaná v Bratislave na Malom Dunaji:
- v skupine ukazovateľov kyslíkového reţimu (A) do II. triedy kvality – čistá voda
- v skupine ukazovateľov teplota vody (B) do II. triedy kvality – čistá voda.
- v skupine ukazovateľov nutrientov (C), do II. triedy kvality – čistá voda.
V skupine ukazovateľov A a B zodpovedá kvalita vody v povodí Malého Dunaja II. – IV. triede kvality. V
skupine ukazovateľov C, D a E zodpovedá kvalita vody v povodí Malého Dunaja III. – V. triede kvality. V skupine
ukazovateľov F zodpovedá kvalita vody v povodí Malého Dunaja I. – IV. triede kvality (SHMU, Kvalita povrchových
vôd na Slovensku 2002 – 2003).
Podľa MZP SR, SVP, š.p., VÚVH, 2011: Hodnotenie kvality povrchových vôd Slovenska za rok 2010 sa
kvalita vody v Malom Dunaji od nápustného objektu na Malom Pálenisku v Bratislave aţ po jeho zaústenie do Váhu
v Kolárove, teda úsek dlhý viac ako 126 km, monitorovala v 4 monitorovacích miestach, pričom bol prekročený len
limit pre dusitanový dusík. Malý Dunaj má veľký hospodársky význam, pretoţe sa jeho voda čerpá na zavlaţovanie
poľnohospodárskej pôdy v chránenej vodohospodárskej oblasti Horného Ţitného ostrova. V oblasti Bratislavy do
neho ústia chladiace vody z dvoch blokov rafinérie Slovnaft a.s., ktoré bývajú zdrojom znečistenia ropnými látkami,
fenolmi a inými látkami organického pôvodu. Druhým najvýznamnejším bodovým zdrojom znečistenia sú odpadové
vody z ÚČOV mesta Bratislavy a odľahčovacích stôk. Hoci ÚČOV čistí vody s vysokou účinnosťou, sú väčšinou
zdrojom organického znečistenia a nutrientov.
Kvalita podzemných vôd v nivných náplavoch je ovplyvnená povrchových vôd, a chemickým zloţením
podzemných vôd, ktoré závisí od geologických podmienok.
Pitnú vodu v Rači moţno charakterizovať na základe týchto ukazovateľov (stav z roku 2005): 6,3 mg.l-1 dusičnanov,
oxidovateľnosť 0,66 mg.l-1 a obsah mangánu 0,002 mg.l-1.
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III.4.3. Kontaminácia horninového prostredia a pôd a pôdy ohrozené eróziou
Z hľadiska kontaminácie pôdy moţno pôdu v dotknutom území charakterizovať podľa Atlasu krajiny SR,
SAZP 2002, ako nekontaminovanú pôdu, pričom geogénne podmienený je obsah niektorých rizikových prvkov,
ktorý dosahuje limitné hodnoty A. Celkovo moţno konštatovať, ţe dotknuté pôdy sú relatívne čisté pôdy. Prevaţná
časť záujmového územia bola v minulosti poľnohospodársky vyuţívaná (vinice), z čoho vyplýva určité znečistenie,
ktoré vyplýva z pouţívaných prostriedkov na ochranu a výţivu rastlín. Súčasne sa v dotknutom území prejavuje
okysľovanie pôdneho fondu ako dôsledok vplyvu imisií SO2 a NOX.
Z hľadiska potenciálnej veternej a vodnej erózie patrí dotknuté územie medzi územia so strednou eróziou.
V súčasnosti v dotknutom území nie sú evidované významnejšie zdroje znečistenia horninového prostredia a ani
kontaminácia sama o sebe.
III.4.4. Zaťaženie hlukom
V Mestskej časti Bratislava - Rača hlukovú situáciu dominantne ovplyvňujú automobilová, ţelezničná
(vlaková a električková), letecká doprava a priemysel. Z hľadiska hluku z leteckej dopravy v Mestskej časti Bratislava
– Rača sú najvyššie hodnoty hluku v páse, ktorý je vyuţívaný na pristávanie a vzlietanie lietadiel na SZ – JV dráhe
letiska M. R: Štefánika Bratislava. Z hľadiska hluku z priemyslu sú najvyššie hodnoty hluku v juţnej časti Mestskej
časti Bratislava – Rača. Z hľadiska hluku zo ţelezničnej dopravy sú najvyššie hodnoty hluku okolo električkovej trate
na Račianskej ulici, ţelezničnej trate Bratislava – Trnava a Bratislava – Galanta ako aj ţelezničných osobných
a nákladných staníc a diep. Z hľadiska hluku z automobilovej dopravy sú najvyššie hodnoty hluku okolo cesty č.
II/502 a miestnych komunikácií (na ulici Pri Šajbách, Dopravná, Východná, Pri Vinohradoch, Alstrova, Detvianska,
Kubačova, Kadnárova a Pekná cesta).
Cestná doprava
deň
noc
60 dB
52 dB

Tab. 18 Hluková záťaţ na Púchovskej ceste podľa www.hlukovamapa.sk
Ţelezničná doprava
Letecká doprava
Priemysel
deň
noc
deň
noc
deň
57 dB
50dB
36 dB
do 29 dB
14 dB

noc
6 dB

Najvýznamnejšími zdrojmi hluku v širšom území sú automobilová doprava, ţelezničná doprava (električková
premávka po Račianskej ulici a vlaková premávka na trati Bratislava – Trnava). Na dotknutých pozemkoch
nenachádzajú v súčasnosti ţiadne zdroje hluku. Podľa Hlukovej mapy prípustné hodnoty podľa vyhlášky MZ SR
č.237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. zo 16.augusta 2007 pre denný večerný
a nočný čas pre kat. územia III. nie sú prekročené.
III.4.5. Skládky, smetiská, devastované plochy
Do konca 90-tych rokov bola v prevádzke kompostáreň v areáli Poľnohospodárskeho podielnického
druţstva Rača, kde sa okrem poľnohospodárskeho odpadu kompostoval aj zelený odpad z okolitých mestských
častí (najmä Ruţinov a Rača – cca 2 000 ton). V roku 1999 bolo kompostovanie ukončené a táto činnosť bola
presunutá do Svätého Jura. Kapacita kompostoviska je 10 000 – 12 000 ton, spracováva i odpad z Bratislavy (z
okresov Bratislava II a III). Na území Mestskej časti Bratislava – Rača sa v súčasnosti nachádza viacero zariadení
na nakladanie s odpadmi. Taktieţ je evidovaných viacero devastovaných plôch.
Tab. 20 Mnoţstvo zmesového komunálneho odpadu za rok 2007 v okrese Bratislava III, mnoţstvo uvedeného
odpadu na 1 obyvateľa a na 1 km2
Mnoţstvo zmesového komunálneho odpadu za rok 2007
Okres
t
kg.obyvateľ-1
kg.km-2
Bratislava III
16 710,4
267
219,0
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Tab. 21 Mnoţstvo komunálneho odpadu v tonách, vyuţívaný komunálny odpad v tonách a zneškodňovaný
komunálny odpad v tonách za rok 2007 v Mestskej časti Bratislava - Rača (podľa www.statistics.sk)
Mnoţstvo komunálneho odpadu v tonách
8 592,9
Vyuţívaný komunálny odpad v tonách
6 357,0
Zneškodňovaný komunálny odpad v tonách
2 235,9
III.4.6. Dreviny, ohrozené biotopy, živočíchy a rastliny
Dotknuté územie je v katastri nehnuteľností vedené ako poľnohospodárska pôda, v súčasnosti sa na ňom
nachádza vyklčovaný vinohrad. Reálnu vegetáciu v dotknutom území predstavujú, solitérne kroviny alebo ich
skupiny (ruţa šípová, baza čierna, trnka obyčajná, ostruţina černicová), stromy (borovica čierna, javory). Ppodrast
tvoria rôzne druhy tráv a bylín. Počet stromov 3 ks borovica čierna a 5 ks javor, celková odhadovaná plocha
krovitých porastov je cca 210m2 (je to niekoľko skupín kríkov, niektoré s plochou väčšou ako 20m2).
Územie tvorí biotop intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy s vinohradmi (X7 Intenzívne
obhospodarované polia, podľa Katalógu biotopov Slovenska, V. Stanová, M. Valachovič, Daphne, 2002).
V dotknutom území neboli zaznamenané ohrozené biotopy, ani ohrozené a chránené rastliny a živočíchy.
III.4.7. Súčasný zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomická a sociálna situácia,
výţivové návyky, ţivotný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj ţivotné prostredie. Vplyv znečisteného
prostredia na zdravie ľudí je doteraz len málo preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v nasledovných
ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva:
stredná dĺţka ţivota pri narodení,
celková úmrtnosť (mortalita),
dojčenská a novorodenecká (perinatálna) úmrtnosť,
počet rizikových tehotenstiev a počet narodených s vrodenými vývojovými vadami,
štruktúra príčin smrti,
počet alergických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení,
stav hygienickej situácie,
šírenie toxikománie, alkoholizmu a fajčenia,
stav pracovnej neschopnosti a invalidity,
choroby z povolania a profesionálne otravy atď...
Na zdravie človeka vplýva, okrem bezprostredného ţivotného prostredia aj celý rad faktorov subjektívnej
povahy, ako sú medziľudské vzťahy, stravovacie návyky, fajčenie, alkoholizmus, celkový spôsob ţivota, sociálna
úroveň a ďalšie významné vplyvy včítane zneuţívania drog a liečiv. Významný vplyv má tieţ zníţenie pohybu,
nedostatok biologicky významných zloţiek vo výţive, ale aj dedičné príčiny a iné. Zvyšuje sa tým predpoklad výskytu
najmä civilizačných ochorení, o čom svedčí aj podiel príčin úmrtí v Bratislave aj v okrese Bratislava III..
V roku 2012 najviac ľudí v Bratislave zomrelo na choroby obehovej sústavy (50%), nádory (25%), choroby
dýchacej sústavy (7,6%) a choroby tráviacej sústavy (5,8%). Tento trend pretrváva uţ niekoľko rokov.
V okrese Bratislava III. Zomrelo v r. 2012 na choroby obehovej sústavy (53%), nádory (23%), choroby
dýchacej sústavy (8,1%) a choroby tráviacej sústavy (6,1%).
Stredná dĺţka ţivota novorodencov v Bratislave sa postupne zvyšuje a v roku 2012 u muţov bola 74,43
rokov a u ţien 81,27 rokov.
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IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch
navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie, vrátane
zdravia a moţnostiach opatrení na ich zmiernenie
IV.1. Požiadavky na vstupy
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú poţiadavky na nasledovné vstupy:
záber pôdy, nároky na vodu, surovinové zdroje, energie, nároky na dopravu a nároky na pracovnú silu, výrub
drevín.
IV.1.1. Záber pôdy
Záber pôdy bude predstavovať záber v katastrálnom území Rača.
Parcelné čísla a ich charakteristika je uvedená v nasledujúcej tabuľke č. 22:

parcelné
čísla

Tab. 22 Záber pozemkov pre výstavbu navrhovanej činnosti
riešená
riešená
časť
spôsob
celková časť
pozemku
vyuţívania Umiestnenie pozemku
druh pozemku rozloha pozemku v m2
LV č.
pozemku podľa KN

C:2891/14 vinice

15

celý

15

bez LV

3

mimo
zastavaného
územia obce

C:2911/2

130

celý

130

bez LV

3

mimo
zastavaného
územia obce

vinice

C:2891/13 vinice

58

celý

58

bez LV

3

mimo
zastavaného
územia obce

C:2891/12 vinice

3.059

časť

2918

5328

3

mimo
zastavaného
územia obce

C:2917/5

975

časť

778

5328

37

mimo
zastavaného
územia obce

C:2891/46 vinice

1.918

časť

1334

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

2891/128

vinice

1.555

časť

1233

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C:2891/45 vinice

1.068

časť

737

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

ostatné plochy
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C:2891/44 vinice

1.252

časť

842

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C:2891/43 vinice

1.087

časť

686

10107
10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C.2891/42 vinice

1.093

časť

725

3

mimo
zastavaného
územia obce

3

mimo
zastavaného
územia obce

3

mimo
zastavaného
územia obce

10107
C.2891/41 vinice

2.366

časť

1292
10107

C.2891/40 vinice

2.018

časť

645

C.2891/39 vinice

971

časť

472

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C.2891/36 vinice

230

časť

112

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C.2891/38 vinice

673

časť

236

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C.2891/37 vinice

1.632

časť

161

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

C.2891/35 vinice

377

časť

173

10107

3

mimo
zastavaného
územia obce

SPOLU

12547

Vysvetlivky:
3 - Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený
37- Pozemok , na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole...

Celková výmera dotknutých pozemkov alebo ich častí je 12547m2. Z toho 11 769m2 bude
predstavovať záber poľnohospodárskej pôdy.
Pozemky sú v katastri nehnuteľností vedené ako poľnohospodárska pôda a ako ostatné plochy.
Poľnohospodársku pôdu bude pred začatím výstavby vyňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Postup upravuje
zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Poľnohospodársku pôdu moţno pouţiť na nepoľnohospodárske účely len na základe rozhodnutia príslušného
obvodného pozemkového úradu o odňatí. V súvislosti s vydaním rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej
pôdy je účastník konania – ţiadateľ povinný pouţiť pôdu na konkrétny zámer uvedený v rozhodnutí v obmedzenej
lehote do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v opačnom prípade rozhodnutie stráca platnosť
a účastník konania – ţiadateľ nemá nárok na vrátenie zaplateného odvodu.
Nároky dodávateľa stavby budú riešené v hranici navrhovaného staveniska, ktoré je totoţné s hranicou
navrhovanej činnosti. Skladové plochy (na výkopovú zeminu, technológiu), plochy kancelárií (unimobunky pre
potreby pracovníkov na stavbe (ich počet bude spresnený v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie) a sociálne
zariadenia vyplývajú z veľkosti stavby a budú navrhnuté v rámci zariadenia staveniska a nebudú predstavovať ďalší
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záber pôdy. Dočasný záber pôdy sa nepredpokladá.
IV.1.2. Spotreba vody
Potreba vody :
Počet obyvateľov pre 1 bytový dom:
2
x
1 izbový byt
s
1,5 ob
34
x
2 izbový byt
s
2,5 ob
12
x
3 izbový byt
s
4 ob
4
x
4 izbový byt
s
4,5 ob
Spolu pre 1 BD
Počet obyvateľov v 3 bytových domoch: 3 x154 = 462
Špecifická potreba vody:
Denná
Max. denná
Max. hodinová
Ročná

=
=
=
=

3 obyvatelia
85 obyvateľov
48 obyvateľov
18 obyvateľov
=
154 obyvateľov
135l/os/deň

Qd = 462 x 135 = 62 370 l/deň = 0,721875 l.s-1
Qd max. d = Qd x kd = 62 370 x 1,6 = 99792 l/deň = 1,1550 l.s-1
Qd max.h = Qd max. d x kh = 99792x1,8/24 = 7484,4 l/h = 20,7900 l.s-1
Qr = Qd x 356 = 62,370 m3/deň x 356 = 22 204 m3.rok-1

IV.1.3. Spotreba elektriny a tepla
Podľa STN 33 2130 sú byty zaradené do stupňa elektrizácie „B“, pre ktoré je
Psmax = 11 kW.
Pre 156 bytov v troch BD je súdobosť medzi nimi β = 0,39.
Pre byty je maximálny súdobý príkon 11 x 156 x 0,39= 670 kW.
Ku tomu ostatná spoločná spotreba cca 30 kW.
Maximálny súdobý príkon bytového domu je teda 670 + 30 = 700 kW.
Príprava TÚV a vykurovanie je riešené plynom.
Pre zabezpečenie výkonového nároku navrhujeme vybudovať novú elektrickú stanicu TS122/0,4 kV
napojenú na rozšírenú VN sieť a NN rozvody.
V lokalite momentálne nie sú vybudované ţiadne vyuţiteľné zdroje tepla. Pre jednotlivé byty je potrebné
zabezpečiť teplo pre vykurovanie a ohrev TÚV. Podzemné garáţe nebudú vykurované.
Pre bytové jednotky sa uvaţuje maximálna potrebu tepla 10kW/b.j. za predpokladu, ţe tepelnotechnické
vlastnosti stavebných obvodových konštrukcií budú spĺňať poţiadavky STN 73 05 40.
Maximálna predpokladaná potreba tepla pre 3 BD: Qb = 10,0kW/b.j. x 156 b.j. = 1 560 kW
Maximálna predpokladaná potreba tepla pre 1 BD: Qb = 10,0kW/b.j. x 52 b.j. = 520 kW
Predpokladaná ročná potreba tepla pre 3 BD: 3025 MWh/rok
za predpokladu priemernej teploty vo vykurovacom období +4,0 °C pri predpokladanom počte 202 vykurovacích dní.
V kaţdom bytovom dome bude inštalovaná kaskáda kotlov na spaľovanie zemného plynu v kotolni,
s celkovým výkonom 360 kW. Kotle budú napojené na spoločný komínový prieduch vyústený 1,0 m nad atikou.
Podzemné garáţe nebudú vykurované.
IV.1.4. Spotreba plynu
Spotreba plynu:
Predpokladaná hodinová potreba plynu pre 1 bytovú jednotku: 0,8 m3/hod
Predpokladaná hodinová potreba plynu pre 3 BD s 156 b.j.:
0,8 m3/hod x 156 = 124,8 m3/hod
Predpokladaná ročná potreba plynu pre 1 bytovú jednotku:
2300 m3/rok
Predpokladaná ročná potreba plynu pre 3 BD s 156 b.j.:
2300 m3/rok x 156 = 358 800
m3/rok
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IV.1.5. Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru
Spevnené plochy
terasy na teréne v sektore B:
terasy na teréne v sektore C:
terasy na teréne spolu:

717m2
143m2
860m2

cestné komunikácie v sektore B:
cestné komunikácie v sektore C:
cestné komunikácie spolu:

1 114 m2
62 m2
1 176 m2

parkovacie státia v sektore B :
parkovacie státia v sektore C :

171 m2
0 m2

chodníky v sektore B:
chodníky v sektore C:
chodníky spolu:

1 504m2
153m2
1 657m2

Spevnené plochy spolu:

3 864m2

Nároky na statickú dopravu
Bilancia statickej dopravy podľa STN 73 6110:
Vstupné údaje:
Odstavné stojiská pre obytné okrsky podľa STN 73 6110/Z2:
Byty do 60 m2 (max. 2 izbové)
1 stojisko / byt
Byty do 90 m2 (max. 3-izbové)
1,5 stojiska / byt
Byty nad 90 m2
2 stojiská / byt
Odstavné stojiská pre obyvateľov pre 1 bytový dom:
Byty do 60 m2 (max. 2 izbové)
30 ks
Byty do 90 m2 (max. 3-izbové)
18 ks
Byty nad 90 m2
4 ks
Oo = 30 x 1 + 18 x 1,5 + 4 x 2 = 65 parkovacích miest
Regulačný koeficient mestskej polohy kmp = 1
Súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce kd = 0,8 (IAD 35:65%)
Základný počet parkovacích stojísk Po = 0 keďţe neuvaţujeme v tejto etape s doplnkovou funkciou k bývaniu.
Celkový počet parkovacích miest pre 1 bytový dom:
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd = 1,1 x 65 + 0 = 72 státí
Celkový počet parkovacích miest pre tri bytové domy 72x3=216 státí.
Bytový dom SO 02 bude mať parkovacie státia v podzemnej garáţi SO 01 pod bytovým domom s počtom 36
státí, z toho 2 státia pre imobilných. Ďalších 37 státí, z toho 1 státie pre imobilných, bude vybudovaných v exteriéri
na teréne alebo vo forme krytých státí v zárezoch oporných múrov.
Bytové domy SO 04 a SO 05 budú mať parkovanie riešené v podzemnej garáţi SO 03 pod týmito bytovými
domami. V garáţi bude spolu 145 státí, z toho 7 miest pre imobilných.
Celkovo sa v 1. Etape obytnej zóny Račany Rosso navrhuje vybudovať 181 garážových parkovacích
státí v garážach a 37 vonkajších parkovacích státí, spolu 218 státí.
IV.1.6.Nároky na pracovné sily
Počas výstavby sa predpokladajú nároky na pracovné sily priemerne o počte cca 50 pracovníkov. Počas
prevádzky nebude mať činnosť nároky na pracovné sily.
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IV.1.7. Iné nároky
Iné nároky predstavuje príprava územia, vybudovanie prípojok vodovodu, plynu, elektriny a kanalizácie
a prístupovej cesty a protopovodňová ochrana.
Príprava územia pozostáva zo skrývky humusovej vrstvy a terénnych úprav. Skrývka pôdneho pokryvu –
humusového horizontu - bude vykonávaná podľa harmonogramu výstavby pred začatím akýchkoľvek zemných
a stavebných prác.
Celková plocha na odhumusovanie:
Predpokladaná hrúbka ornice:
Predpokladaný objem zeminy ornice:
Ornica bude spätne pouţitá pri sadových úpravách.
Predpokladaný objem výkopovej zeminy:
Predpokladaný objem spätných násypov a zásypov zeminy:
Prebytočná zemina sa odvezie na skládku zeminy vo Vrakuni.

8439 m2
0,3 m
2532 m3
14 000 m3
12 000 m3
2 000 m3

Prebytočná výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii základov, počas realizácie spevnených plôch,
prístupovej komunikácie, vnútroareálových obsluţných komunikácií a parkovísk a pri pokládke novonavrhovaných
inţinierskych sietí, bude priebeţne odváţaná na skládku do Vrakune.
Inţinierske siete (prípojky, vedenia):
Vodovod v ulici Pri vinohradoch DN 150 nahradený DN 200
Vodovod DN 150
Kanalizácia splašková DN 400
Kanalizácia splašková DN 300
Kanalizácia daţďová DN 300
Retenčná nádrţ daţďovej kanalizáce
STL D 160
STL D 90
Primárna sieť NN
Sekundárna sieť NN
VN 22 kV kábel
Oporné múry

270 m
400 m
345 m
181 m
400 m3
65 m
360 m
320 m
130 m

192 m

220 m

320m

Protipovodňová ochrana
Na ochranu navrhovanej zástavby pred povrchovými vodami z vyššie poloţeného územia je po hornom
obvode riešeného územia navrhnutá záchytná priekopa zaústená cez lapač splavenín do podzemnej retenčnej
nádrţe objemu cca Q = 1 500 m3 a následne do akumulačného jazierka objemu cca Q = 600 m3. Akumulované
daţďové vody budú odvedené do koryta potoka Na Pántoch cez lapač splavenín. Objem odvádzaných daţďových
vôd z objektu SO15 a SO09 neprekročí spolu 18l/s.

IV.2. Údaje o výstupoch
Kapitola obsahuje údaje o znečistení ovzdušia, produkcii odpadových vôd, odpadov, zdrojoch hluku,
vibrácií, ţiarenia, tepla, zápachu a o iných vplyvoch .
IV.2.1. Znečistenie ovzdušia
Zdrojom znečisťujúcich látok v objekte bude:
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-

vykurovanie,
statická doprava,
zvýšená intenzita dopravy na okolitých príjazdových uliciach k objektu.

Počas prevádzky bude zdrojom znečistenia ovzdušia vykurovanie a prevádzky dopravy, garáţí a parkovísk.
V kaţdom bytovom dome bude inštalovaná kaskáda kotlov na spaľovanie zemného plynu v kotolni, s celkovým
výkonom 360 kW. Kotle budú napojené na spoločný komínový prieduch. Komínový prieduch bude ukončený 1 m
nad atikou.
Menovitý výkon kotlov pre 3 domy:3x360=1080kW.
Počet parkovacích státí na teréne je 37 a 181 státí je v garáţach, spolu 218 státí. Garáţe sú odvetrané
prirodzene.
Podľa Vyhlášky MŢP SR č. 410/2012 Z.z. je daný zdroj zaradený ako malý zdroj znečistenia ovzdušia, do
kategórie: Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným
súhrnným tepelným príkonom <0,3 MW.
Výduchy z kotolní budú ukončené 1,0 m nad atikou.
Nakoľko sa navrhuje malý zdroj znečistenia ovzdušia nepredpokladá sa prekročenie limitných
hodnôt podľa vyhl. č. 360/2010 Z.z. , zák. č. 137/2010 Z.z. a vyhl. č. 410/2012 Z.z.
Počas výstavby navrhovanej činnosti bude vplyvom výstavby navrhovanej činnosti zvýšený prejazd
stavebných strojov a mechanizmov, čo spôsobí zvýšenú koncentráciu exhalátov a prašnosti v dotknutom území
(vplyv dočasný). Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia bude vlastný priestor staveniska, ktorý bude spôsobovať
predovšetkým sekundárnu prašnosť, a to len počas terénnych úprav, ktoré budú spôsobené úpravou areálu,
zakladaním jednotlivých stavebných objektov a ukladaním jednotlivých prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry,
z dočasných skládok sypkých materiálov, zvýšeným pohybom nákladných vozidiel a splodinami z motorov áut a
mechanizmov. Vhodnou organizáciou práce a údrţbou je moţno čiastočne obmedziť negatívny dopad týchto
vplyvov.
IV.2.2. Odpadové vody
Mnoţstvo splaškových vôd je rovné spotrebe vody.
Denná potreba vody:
Qd = 462 x 135 = 62 370 l/deň = 0,721875 l.s-1
Priemerný denný prietok splaškových vôd: Q24 = 0,72 l.s-1
Najväčší prietok splaškových vôd:
Qh, max = Q24 x kh,max = 0,72 x 3,0 = 2,16 l.s-1
Daţďové vody:
Pre odvádzanie daţďových vôd je navrhnutá daţďová kanalizácia vedená v komunikáciách súbeţne so
splaškovou kanalizáciou. Daţďové vody z oporných múrov budú odvedené cez drenáţ do retenčnej nádrţe SO15.
Z riešeného územia budú priamo do vodného toku zaústené daţďové vody v mnoţstve Q = 18 l.s-1 (v zmysle
poţiadavky SVP). Ostatné naakumulované vody budú na určitú dobu zadrţané v území a následne v uvedenom
limitnom mnoţstve priebeţne vypúšťané. Na zachytávanie zráţkových vôd je navrhnutá retenčná nádrţ s objemom
400 m3 .
Výpočtový prietok zráţkovej vody zo striech objektov:
Qr = r . A . C = 0,025 l./s.m2 x (3x1145 m2) x 1 = 86 l.s-1
Výpočtový prietok zráţkovej vody zo spevnených plôch:
Qr = r . A . C = 0,0142 l./s.m2 x 3864m2 x 0,8 = 44 l.s-1
Výpočtový prietok zrážkovej vody z celého územia: 130 l.s-1
Na ochranu navrhovanej zástavby pred povrchovými (prívalovými) vodami z vyššie poloţeného územia je
po hornom obvode riešeného územia navrhnutá záchytná priekopa SO16, zaústená cez lapač splavenín do
podzemnej retenčnej nádrţe objemu cca Q = 1 500 m3 a následne do akumulačného jazierka objemu cca Q = 600
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m3. Akumulované daţďové vody budú odvedené do koryta potoka Na Pántoch cez lapač splavenín. Objem
odvádzaných daţďových vôd z objektu SO15 a SO09 neprekročí spolu 18l/s.
IV.2.3. Odpady
Pôvodca odpadov musí pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov a to najmä zákon č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch,
vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení zmien a doplnkov a ďalších súvisiacich
predpisov a VZN Mestskej časti Bratislava – Rača a mesta Bratislavy.
Producentmi odpadov počas výstavby budú dodávatelia stavebných prác. Počas výstavby sa budú odpady
zhromaţďovať oddelene podľa druhu a evidovať. Prebytočná zemina z výkopov bude skladovaná na stavenisku,
a následne bude pouţitá pri terénnych úpravách. Odpad zo stavebnej činnosti (bude ukladaný do kontajnerov
a následne odváţaný do zariadenia na materiálové alebo energetické zhodnotenie, resp. príslušnú skládku
odpadov).
Spôsob zneškodnenia odpadov bude riešený zmluvne s oprávnenou osobou. V zmluve o dielo s jednotlivými
dodávateľmi stavebných prác budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich
zneškodnenia. Počas výstavby sa budú odpady zhromaţďovať oddelene podľa druhu a evidovať.
Dodávatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov vzniknutých pri ich činnosti na stavbe a po ukončení stavebných
prác ju doloţiť stavebníkovi.
Trasy odvozu odpadov budú určené v projektovej dokumentácii vyššieho stupňa. Odpady, ktoré budú
vznikať pri výstavbe a prevádzke sú v nasledujúcich tabuľkách zaradené do kategórií odpadov (ostatný odpad – O a
nebezpečný odpad - N) podľa vyhlášky MŢP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov). Stavebník bude rešpektovať poţiadavky vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, kde je dodávateľ povinný počas
stavebných prác udrţiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách, pričom
výstavbu musí zabezpečiť bez prerušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.
Tab. 24 Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby navrhovanej činnosti a ich predpokladané mnoţstvo
Číslo
druhu
Kategória
Názov skupiny, podskupiny, druhu odpadu
odpadu
odpadu
15 01 01
Obaly z papiera a lepenky
O
15 01 02
Obaly z plastov
O
15 01 03
Obaly z dreva
O
15 01 04
Obaly z kovu
O
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
15 01 10
N
nebezpečnými látkami
17 01 01
Betón
O
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaţdíc a keramiky iné ako uvedené v 17
17 01 07
O
01 06
17 02 01
Drevo
O
17 02 03
Plasty
O
17 03 02
Bituménové zmesi (iné ako uvedené v 17 03 01)
O
17 04 02
Hliník
O
17 04 05
Ţelezo a oceľ
O
17 04 11
Káble iné ako uvedené v 17 04 10
O
17 05 04
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
O
17 05 06
Výkopová zemina (iná ako uvedená v 17 05 05)
O
17 06 04
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
O
17 08 02
Stavebné materiály na báze sadry (iné ako uvedené v 17 08 01)
O
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20 03 01

Zmesový komunálny odpad

Predpokladaný objem výkopovej zeminy:
Predpokladaný objem spätných násypov a zásypov zeminy:
Prebytočná zemina sa odvezie na skládku zeminy vo Vrakuni.

O
14 000 m3
12 000 m3
2 000 m3

Zmesový komunálny odpad počas prevádzky bude sústredený do odpadových kontajnerov v určenom
priestore. Presný počet kontajnerov bude určený vo vyššom stupni PD.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude nakladanie s komunálnym odpadom riešené zmluvne so
spoločnosťou OLO, a.s., so sídlom v Bratislave, ako s oprávnenou osobou na nakladanie odpadov v Bratislave.
Odpady z prevádzky navrhovanej činnosti budú pozostávať z odpadov vznikajúcich pri činnostiach, ktoré priamo
súvisia s prevádzkou objektov (bývanie), výmenou nefunkčných svetelných zdrojov slúţiacich na vnútorné a
vonkajšie osvetlenie, skladovaním odpadov do doby ich odvozu na zneškodnenie alebo zhodnotenie vo vhodných
obaloch tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a údrţbou okolia navrhovanej činnosti.
Tab. 25 Odpady, ktoré vzniknú počas prevádzky navrhovanej činnosti
Číslo
druhu
Názov skupiny, podskupiny, druhu odpadu
odpadu
20 01 01
Papier a lepenka
20 01 02
Sklo
20 01 21
Ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 39
Plasty
20 02 01
Biologicky rozloţiteľný odpad
20 03 01
Zmesový komunálny odpad
20 03 03
Odpad z čistenia ulíc
20 03 06
Odpad z čistenia kanalizácie

Kategória
odpadu
O
O
N
O
O
O
O
O

Nakladanie s odpadmi počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa bude riadiť platnými všeobecne
právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Spôsob nakladania s odpadmi z navrhovanej činnosti moţno
charakterizovať podľa prílohy č. 2 a 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov:
Kód
Zhodnocovanie odpadov
R1
Vyuţitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom,
R3
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepouţívajú ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov),
R4
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,
R5
Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov,
Kód Zneškodňovanie odpadov
D1
Uloţenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov),
D8
Biologická úprava nešpecifikovaná, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené
niektorou z činností D1 aţ D12,
D9
Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú
zneškodnené niektorou z činností D1 aţ D12,
D10 Spaľovanie na pevnine.
IV.2.4. Zdroje hluku a vibrácií, tepla a zápachu
Najvýznamnejším zdrojom hluku v širšom dotknutom území je automobilová doprava, ţelezničná doprava
(električková premávka po Račianskej ulici a vlaková premávka na trati Bratislava – Trnava) a letecká doprava.
Priamo v dotknutom území sa v súčasnosti ţiadne zdroje hluku nenachádzajú.
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Zdrojom hluku z navrhovanej činnosti počas prevádzky bude doprava, kotolne prevádzka vzduchotechniky
a výťahov a garáţí.
-

Navrhuje sa spolu: 218 parkovacích státí.
Predpokladaný max. počet prejazdov za deň: 872
Predpokladaný počet max. prejazdov večer: 191
Predpokladaný počet max. prejazdov v noci: 103.

Zdroje hluku počas prevádzky navrhovanej činnosti moţno rozdeliť na stacionárne a mobilné a z hľadiska
zdroja na bodové, plošné a líniové. Stacionárnymi zdrojmi hluku v rámci navrhovanej činnosti budú kotle,
vzduchotechnika a garáţové brány. Mobilnými zdrojmi hluku bude automobilová doprava súvisiaca s uţívaním
domov ich obyvateľmi. Plošnými zdrojmi hluku budú parkoviská, líniovými cestné komunikácie a bodovými
prevádzka garáţí, kotle, vzduchotechnika a garáţové brány.
Nepredpokladá sa prekročenie prípustných limitov hluku od navrhovanej činnosti.
Počas výstavby sa predpokladá hluk z prevádzky stavebnej dopravy a prevádzky stavebných mechanizmov.
Vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri práci ťaţkých zemných strojov (bagre, nakladače,
buldozéry, ťaţké nákladné vozidlá) a nákladnou dopravou zabezpečujúcou prepravu stavebných materiálov. Budú
krátkodobé a časovo obmedzené a nemali by mať významný negatívny vplyv na okolité prostredie.
Na základe platnej legislatívy je počas výstavby potrebné dodrţať najvyššie prípustné limity hluku v pracovných
dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo
vonkajšom prostredí stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
zvuku v uvedených časových intervaloch. V týchto časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie pre stanovenie
posudzovaných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí.
V pracovných dňoch od 08:00 do 19:00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vnútri budov
posudzovaná hodnota stanovuje pripočítaním korekcie K = (-15) dB k maximálnej hladine A zvuku. Pri hodnotení
hluku zo stavebnej činnosti sa neuplatňuje korekcia pre špecifický hluk.
Zdrojom vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti bude automobilová doprava a vzduchotechnika.
Budú krátkodobé a nemali by mať významný negatívny vplyv na okolité prostredie.
Navrhovaná činnosť nebude významným zdrojom tepla a zápachu.
IV.2.5. Iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície
Vyvolané investície
Retenčná nádrţ
Akumulačné jazierko
DN300
Záchytná priekopa so zaústením do retenčnej nádrţe (VT2)
DN 1500 zakrytie potoka

1500 m3
600 m3
50 m
160 m
71 m

Denné osvetlenie a preslnenie
Denné osvetlenie vnútorných priestorov zabezpečujú zvislé okenné otvory. Všetky obytné miestnosti bytov
sú navrhnuté tak, aby mali vyhovujúce denné osvetlenie a aby boli preslnené. Pri obhliadke lokality bolo zistené, ţe
v lokalite sa nenachádzajú objekty, ktoré môţu byť pripravovanou výstavbou svetlotechnicky alebo insolačne
dotknuté, keďţe okolité bytové domy sú v dostatočnej vzdialenosti mimo sféry cloniaceho vplyvu novostavieb.
Ochranné pásma
Počas výstavby nie je nutné stanovovať mimoriadne dočasné, ochranné hygienické pásma. Ochranné
pásma jestvujúcich dočasných i trvalých nadzemných a podzemných I.S. a ich súvisiacich technických zariadení
budú počas výstavby rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy resp. bude s nimi nakladané v zmysle
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projektového riešenia. Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby budú spresnené v samostatných projektových
riešeniach ďalšieho stupňa projektovej prípravy.
Realizáciou navrhovanej činnosti vzniknú nové ochranné pásma IS a komunikácií.
Ochranné pásmo toku je 5 m.
Bezpečnostné predpisy
Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodrţiavať
normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a
ostatnými súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. O
minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko, z Nariadenia vlády SR č. 201/2001 Z.z. O
minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na pracovisko, z Nariadenia vlády SR č. 444/2001 Z.z. O
minimálnych poţiadavkách na pouţívanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenia vlády SR č. 204/2001 Z.z. O minimálnych
bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách pri práci s bremenami.
Vplyvy na dopravu
Navrhovaná činnosť bude mať vplyv na dopravnú obsluhu územia. Pre posúdenie vplyvov na dopravu
bolo vypracované dopravné posúdenie „Obytná zóna Račany Rosso Bratislava Rača, Dopravná časť
k urbanistickej štúdii, DIC Bratislava, s.r.o. v r. 2012. V rámci tohto dokumentu bolo posúdené celé územie OZ
Račany Rosso, pre def stav po vybudovaní celej obytnej zóny.
Podľa uvedeného dokumentu je dopravné pripojenie zóny vyhovujúce. Priťaženie dotknutých
komunikácií je primerané a je v hraniciach bezproblémovej priepustnosti dotknutých komunikácií.
Neriadené kriţovatky Podbrezová – Račany Rosso, Pri Vinohradoch – Račany Rosso sú kapacitne vyhovujúce.
Navrhovaná OZ nespôsobí komplikácie a priťaţenia priľahlých komunikácií a kriţovatiek, dopravné pripojenie je
vyhovujúce. Podrobne je hodnotenie uvedené dopravnom posúdení v prílohe tohto zámeru.
Sadovnícke úpravy
Súčasťou realizácie navrhovanej činnosti je aj vybudovanie plôch verejnej zelene.
Navrhuje sa realizácia trávnatých plôch, výsadba kríkov a stromov:
Zeleň na substráte viac ako 0,5 m v sektore B
0,3 x 530 m2 =
159 m2
Zeleň na substráte viac ako 1,0 m v sektore B
0,5 x 601 m2 =
300 m2
Ostatná zeleň v rámci riešeného územia ETAPA 1, časť A v sektore B
3724 m2
Zeleň spolu v rámci riešeného územia ,,ETAPA 1, časť A“ v sektore B 4183 m2
Zeleň spolu v rámci riešeného územia ,,ETAPA 1, časť A“ v sektore C
Zeleň spolu v rámci riešeného územia ,,ETAPA 1, časť A“
Projekt sadových úprav bude vypracovaný vo vyššom stupni PD.

384 m2
4567 m2

Iné vplyvy, ako uvedené sa nepredpokladajú.

IV.3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné
prostredie
Predpokladané vplyvy na ţivotné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané navrhovanou činnosťou počas
výstavby a počas prevádzky navrhovanej činnosti. Z hľadiska vplyvov rozlišujeme vplyvy priame, nepriame,
pozitívne, negatívne, krátkodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, kumulatívne, zanedbateľné, málo významné,
významné, závaţné, kritické, miestne, regionálne a cezhraničné.
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IV.3.1. Vplyvy na obyvateľstvo
Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti bude dotknutá časť obyvateľov Mestskej časti Bratislava –
Rača, predovšetkým tých ktorí bývajú, resp. pracujú v okolí navrhovanej činnosti a tých, ktorí budú navrhované
byty uţívať. Na obyvateľov bude navrhovaná činnosť vplývať hlukom a imisiami a narušením pohody a kvality
ţivota, ale tieţ vytvorením pracovných miest počas výstavby.
V súčasnosti nie sú prekročené prípustné hodnoty hluku v dotknutom území pre deň, večer podľa
vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a
vibrácií a o poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom prostredí pre kat. územia III..
Predpokladáme, že prírastok hluku od posudzovanej činnosti pre dennú, večernú a nočnú dobu
počas prevádzky nebude významný a nebudú prekročené prípustné hodnoty hluku v zmysle uvedenej
legislatívy.
Zdrojom vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti bude automobilová doprava. Nepredpokladá sa , ţe veľkosť
vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti prekročí limitné hodnoty určené vyhláškou MZ SR č. 547/2007 Z. z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poţiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom prostredí v znení neskorších predpisov.
Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej činnosti bude stavebná činnosť a doprava. Vplyvy
budú časovo a priestorovo obmedzené a krátkodobé a nemali by mať významný vplyv na okolité prostredie. Hluk a
vibrácie zo stavebnej činnosti budú na beţnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu. Nepredpokladá sa, ţe
technológie, ktoré budú v činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti produkujúce hluk, spôsobia prekročenie
maximálnej hladiny akustického tlaku hluku vo vonkajšom prostredí.
V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia.
Navrhovaná činnosť nebude významným zdrojom tepla a zápachu.
Podľa Vyhlášky MŢP SR č. 410/2012 Z.z. je zdroj znečistenia ovzdušia zaradený ako malý zdroj
znečistenia ovzdušia, do kategórie: Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie
palív s nainštalovaným súhrnným tepelným príkonom <0,3 MW.
Príspevok objektu k znečisteniu ovzdušia počas prevádzky bude relatívne nízky, nepresiahne ani pri
najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach príslušné limitné hodnoty. Obytná zóna sa
nachádza v prostredí s relatívne čistým ovzduším.
Počas výstavby navrhovanej činnosti bude vplyvom výstavby navrhovanej činnosti zvýšený prejazd
stavebných strojov a mechanizmov, čo spôsobí zvýšenú koncentráciu exhalátov a prašnosti v dotknutom území
(vplyv dočasný). Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia bude vlastný priestor staveniska, ktorý bude spôsobovať
predovšetkým sekundárnu prašnosť, a to len počas terénnych úprav, ktoré budú spôsobené úpravou areálu,
zakladaním jednotlivých stavebných objektov a ukladaním jednotlivých prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry,
z dočasných skládok sypkých materiálov, zvýšeným pohybom nákladných vozidiel a splodinami z motorov áut a
mechanizmov. Vhodnou organizáciou práce a údrţbou je moţno čiastočne obmedziť negatívny dopad týchto
vplyvov.
Technické a technologické zabezpečenie výstavby navrhovanej činnosti, ako aj spôsoby manipulácie so
stavebnými materiálmi, odpadmi počas výstavby navrhovanej činnosti by mali v dostatočnej miere zabraňovať
priamemu kontaktu a dlhodobej expozícii pracovníkov a obyvateľov rizikovými faktormi.
Pohoda a kvalita ţivota
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladá určitý stupeň narušenia pohody a kvality
ţivota obyvateľov v najbliţšom okolí staveniska. Počas výstavby sa predpokladá zvýšená intenzita dopravy po
prístupových komunikáciách, s čím súvisí aj zvýšená hlučnosť, zvýšené vibrácie a znečistenie ovzdušia v dôsledku
pohybu stavebných mechanizmov a stavebnej dopravy a v dôsledku vykonávania stavebných činností.
Všetky mechanizmy pouţité pri stavebnej činnosti musia spĺňať príslušné normy na ochranu zdravia ľudí a ţivotného
prostredia. Výstavba bude časovo a priestorovo obmedzená, vplyvy na pohodu a kvalitu ţivota budú krátkodobé
a dočasné s lokálnym dosahom, málovýznamné.
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Počas prevádzky bude na pohodu a kvalitu ţivota pôsobiť najmä prevádzka dopravy spojená s obsluhou
územia. Dopravné nároky navrhovanej činnosti boli posúdené v dopravnom posúdení, z ktorého vyplynulo, ţe
navrhovaná činnosť neovplyvní významne dopravu v lokalite..
Podľa dopravného posúdenia navrhované obytné domy nebudú spôsobovať svojím umiestnením
a rozsahom komplikácie pri prevádzke dopravy a významné priťaženie priľahlých komunikácií
a križovatiek, ich umiestnenie a dopravné pripojenie je vyhovujúce.
Prevádzkové riziká
V súvislosti s prevádzkou a výstavbou navrhovanej činnosti sú spojené určité riziká poškodenia, alebo
ohrozenia ţivotného prostredia alebo zdravia obyvateľstva. Tieto riziká môţu vzniknúť v dôsledku:
zlyhania technických opatrení - havárie stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov, havárie pri
prevádzke kanalizácie a ORL, skraty elektrického vedenia, úniky plynu, poţiare, únava materiálu....,
zlyhanie ľudského faktora nedodrţanie pracovnej alebo technologickej disciplíny pri výstavbe
navrhovanej činnosti,
prírodné sily (prívalové daţde, povodne, úder blesku, zemetrasenie, ...).
Odpady
Navrhovaná činnosť bude predstavovať zdroj odpadov. Pôvodca odpadov musí pri nakladaní s odpadmi
rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä zákon č. 223/2001 Z.
z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 283/2001 Z.
z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení zmien a doplnkov a ďalších súvisiacich predpisov a VZN na úrovni Mestskej časti
Bratislava – Rača alebo mesta Bratislavy. S odpadom počas výstavby, ktorý vznikne pri výstavbe
navrhovanej činnosti bude musieť realizátor stavby nakladať podľa platnej legislatívy o odpadoch. Podľa
§ 19 ods. 1, písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch bude tento odpad zhodnocovať pri svojej
činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Počas výstavby sa budú odpady
zhromaţďovať oddelene podľa druhu a evidovať. Prebytočná zemina z výkopov bude skladovaná na stavenisku
a bude vyuţitá pri terénnych úpravách. 2000 m3 zeminy bunde odvezených na skládku do Vrakune. Odpad zo
stavebnej činnosti bude ukladaný do kontajnerov a následne odváţaný do zariadenia na materiálové alebo
energetické zhodnotenie, resp. príslušnú skládku odpadov. Trasy odvozu odpadov budú určené v rámci
projektovej dokumentácie vyššieho stupňa. Počas výstavby navrhovanej činnosti vzniknú hlavne odpady zo
zemných a terénnych prác a neskôr budú vznikať aj pri realizácii stavebných prác. Pri realizácii navrhovanej
činnosti budú vznikať predovšetkým odpady charakteru „ostatný odpad“. Po ukončení výstavby navrhovanej
činnosti, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloţí ku kolaudačnému konaniu evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení alebo zhodnotení. Prevádzkovateľ pred začatím prevádzky
objektu uzatvorí zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí môţu zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie
uvedených druhov odpadu.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú hlavne odpady zatriedené prevaţne ako ostatný
odpad. Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude nakladanie s komunálnym odpadom riešené zmluvne so
spoločnosťou OLO, a.s., so sídlom v Bratislave. Odpady z prevádzky navrhovanej činnosti budú pozostávať z
odpadov vznikajúcich pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s prevádzkou objektov (bývanie). Komunálny odpad bude
sústredený do odpadových kontajnerov v určenom priestore. Potrebný počet kontajnerov bude určený v ďalšom
stupni projektovej dokumentácie, tak ako aj mnoţstvá jednotlivých druhov odpadov vzniknutých počas prevádzky a
výstavby navrhovanej činnosti a spôsob nakladania s nimi budú stanovené v dokumentáciách pre povolenie
navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
Nakladanie s odpadmi počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa bude riadiť platnými všeobecne
právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Spôsob nakladania s odpadmi z navrhovanej činnosti moţno
charakterizovať podľa prílohy č. 2 a 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a to R1, R3, R4, R5, D1, D8, D9 a D10.
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IV.3.2. Vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické javy a
pôdu
Dotknuté územie má svahovitý charakter. Pre pestovanie viniča boli svahy upravené terasovaním. Stavby
budú umiestňované do svahu, preto pred začatím výstavby bude potrebné upraviť terén. Stavby sú navrhnuté ako
podpivničené, zakladanie bude v nezámrznej hĺbke do cca 2,15 m pod terénom. Na spevnenie terénnych hrán
budú vybudované oporné múry.
Z hľadiska geologickej stavby je územie súčasťou jadrového pohoria Malých Karpát. Táto časť územia je
tvorená prvohornými aj vyvretými horninami (hlavne granodioritmi a dioritmi) a premenenými horninami (kryštalické
bridlice). Tektonická stavba kryštalinika je dosť zloţitá, s veľkým počtom zlomov, ktoré patria k systému okrajových
zlomov Malých Karpát. Ide o pomerne zloţitý systém pozdĺţnych systémových poklesov, obmedzujúcich okrajovú
oblasť krýh. V nadloţí kryštalinika sa nachádzajú kvartérne sedimenty, ktoré sú tvorené hlinito kamenitými suťami
zo svahov Malých Karpát.
V
širšom okolí bolo vykonaných viacero podrobných
inžinierskogeologických
a hydrogeologických prieskumov (E.Blažo 2001,2003), (J.Antal 2003,2007), (L.Obert 2004,2005),
(J.Danko,1996,1999,2004), (I.Vlasko 2007).
Z hľadiska geologickej stavby územia sú dôleţité najmladšie polohy kvartérnych sedimentov, ktoré tvoria
delúvialne sedimenty – hlinito piesčité sedimenty o mocnosti do 2-3 m. V ich podloţí sa nachádza silne zvetrané
podloţie granitov.
Vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie moţno charakterizovať rozsahom ukladania
podzemných vedení infraštruktúry, zakladania jednotlivých častí navrhovaných stavebných objektov a terénnymi
úpravami do hĺbky cca 2,15 m pod terénom. Zemnými prácami pri zakladaní stavieb budú dotknuté iba vrchné
vrstvy horninového prostredia. V minulosti uţ bol terén upravovaný terasovaním. Odťaţený materiál bude pouţitý
pri terénnych úpravách na mieste výstavby, časť bude odvezená na skládku inertného odpadu do Vrakune.
Morfológia reliéfu sa zásadne nezmení. Svahovitý a terasovitý charakter terénu ostane zachovaný. Sklon svahov
bude navrhnutý tak, aby nedochádzalo k zosuvom. V prípade potreby budú vybudované oporné múry. Nie je
predpoklad vzniku geodynamických javov. Ornica bude z povrchu odobratá a po ukončení výstavby bude spätne
pouţitá na vegetačné úpravy. Z charakteru činnosti a z geologickej stavby územia nevyplývajú také dopady, ktoré
by závaţným spôsobom ovplyvnili kvalitu a stav horninového prostredia a geomorfologické pomery územia. Vo
vzťahu k predpokladaným inţinierskogeologickým pomerom územia, nie je predpoklad vyvolania sekundárnych
vplyvov typu svahových pohybov alebo iných geodynamických javov. Z hľadiska významnosti vplyvov navrhovanej
činnosti na horninové prostredie počas výstavby a prevádzky sa predpokladá vplyv minimálny. Reliéf územia
a morfológia terénu sa v zásade nezmení.
Z vplyvov uvedených v tejto kapitole povaţujeme za najvýznamnejší záber pôdy. Celkovo navrhovaná
činnosť predstavuje záber 12547m2 pôdy, z toho bude 11769 m2 poľnohospodárskej pôdy, BPEJ 0174441, kat.
7. Pôdu bude pred začatím výstavby vyňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Postup upravuje zákon
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Podľa čl.1 písm.7
zákona č.219/2008 Z.z. sa § 12 ods.2 zákona mení a dopĺňa o písm. l/ podľa ktorého ten, kto navrhne
nepoľnohospodárske pouţitie poľnohospodárskej pôdy je povinný zaplatiť odvod za trvalé alebo dočasné
odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovanej pôdno- ekologickej jednotky. Výška odvodov je
stanovená nariadením vlády Slovenskej republiky podľa jednotlivých skupín BPEJ. Stanovenie odvodov za
odňatie z poľnohospodárskej pôdy bude vyčíslené pred rozhodnutím o trvalom odňatí na základe potvrdenie
o BPEJ vydaného príslušným obvodným pozemkovým úradom. Investori stavieb by mali podľa návrhu nariadenia
vo vlastnom záujme obmedzovať plošné nároky na nevyhnutne potrebný rozsah odňatia poľnohospodárskej
pôdy.
V zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 508/2004 je potrebné
vypracovať dokumentáciu bilancie skrývky. Investor je povinný pri trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy urobiť
skrývku humusového horizontu a opatrenia na jej ďalšie hospodárne vyuţitie. Skrývka sa vyuţije pri vegetačných
úpravách. Celková plocha na odhumusovanie: 8439 m2. Predpokladaná hrúbka ornice 0,3 m. Predpokladaný objem
zeminy ornice 2532 m3. Ornica bude kompletne vyuţitá pri vegetačných úpravách.
Počas výstavby navrhovanej činnosti je moţnosť vzniku kontaminácie pôdy situáciami spojenými s rizikom nehôd
alebo zlým technickým stavom vozového parku a mechanizmov. Prípadnému úniku ropných látok, resp. iných
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nebezpečných látok pri výstavbe navrhovanej činnosti je potrebné predchádzať dodrţaním technologickej discipíny
a dobrým technickým stavom vozidiel a stavebnej techniky.
Počas prevádzky sa nepredpokladá významný vplyv na pôdu. Pôda s vegetáciou sa bude obhospodarovať beţným
spôsobom.
V dotknutom území sa nenachádza žiadne ložisko vyhradených alebo nevyhradených nerastných
surovín a ani žiadne chránené ložiskové územie, resp. dobývací priestor. Navrhovaná činnosť nebude mať
vplyv na nerastné suroviny.
IV.3.3. Vplyvy na hlukovú situáciu a vibrácie
Jednotlivé zdroje hluku počas prevádzky navrhovanej činnosti moţno rozdeliť na stacionárne a mobilné
a z hľadiska zdroja na bodové, plošné a líniové. Stacionárnymi zdrojmi hluku v rámci navrhovanej činnosti budú
kotle, garáţové brány a zdravotechnika. Mobilnými zdrojmi hluku bude automobilová doprava súvisiaca s prepravou
obyvateľov ţijúcich v navrhovaných obytných domoch a ich návštevníkov alebo údrţbou okolia navrhovanej činnosti.
Plošnými zdrojmi hluku budú poschodové parkoviská, líniovým zdrojom hluku bude cesta a bodovými zdrojmi hluku
budú garáţe, kotle, garáţové brány a zdravotechnika (odpady, WC).
V súčasnosti nie sú prekračované prípustné hodnoty hluku v dotknutom území pre deň, večer a noc
(kategória územia III.) podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom
prostredí.
Predpokladaný teoretický prírastok hluku od posudzovanej činnosti bude v porovnaní s jestvujúcim
hlukom nevýznamný.
Po uvedení do prevádzky sa nepredpokladá prekročenie prípustných limitných hodnôt pre denný,
večerný a nočný čas.
Zdrojom vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti bude automobilová doprava. Nepredpokladá sa , ţe
veľkosť vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti prekročí limitné hodnoty určené vyhláškou MZ SR č.
547/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom prostredí v znení neskorších predpisov.
Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej činnosti bude stavebná činnosť a doprava. Vibrácie budú
produkované najmä na začiatku výstavby pri práci ťaţkých zemných strojov (bagre, nakladače, buldozéry, ťaţké
nákladné vozidlá) a nákladnej doprave zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov. Budú časovo obmedzené a
krátkodobé a nemali by mať významný vplyv na okolité prostredie. Je moţné ich eliminovať vhodným zoskupením
stavebných strojov. Tento vplyv bude dočasný. Hluk a vibrácie zo stavebnej činnosti budú na beţnej úrovni
realizácie stavieb podobného rozsahu. Hladina hluku sa môţe meniť v závislosti od nasadenia stavebných
mechanizmov, ich súbeţného prevádzkovania. Ich vplyv je moţné čiastočne eliminovať pouţitím vhodnej
technológie a stavebných postupov. Nepredpokladá sa, ţe technológie, ktoré budú v činnosti počas výstavby
navrhovanej činnosti produkujúce hluk, spôsobia prekročenie maximálnej hladiny akustického tlaku hluku vo
vonkajšom prostredí.
Na základe platnej legislatívy je nutné dodrţať najvyššie prípustné limity hluku v pracovných dňoch od 07:00
do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom
prostredí stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku v
uvedených časových intervaloch. V týchto časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie pre stanovenie
posudzovaných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí.
V pracovných dňoch od 08:00 do 19:00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vnútri budov
posudzovaná hodnota stanovuje pripočítaním korekcie K = (-15) dB k maximálnej hladine A zvuku. Pri hodnotení
hluku zo stavebnej činnosti sa neuplatňuje korekcia pre špecifický hluk.
IV.3.4. Vplyvy na imisnú situáciu
Zdroj znečistenia ovzdušia je zaradený ako malý zdroj znečistenia ovzdušia, do kategórie:
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným
tepelným príkonom <0,3 MW. Predpokladá sa , že príspevok objektu k znečisteniu ovzdušia bude relatívne
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nízky, nedosiahne ani pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach limitných
hodnôt. Skoro výlučný podiel na tomto príspevku bude mať statická a dynamická doprava. Príspevok vykurovania
objektu k znečisteniu ovzdušia okolia objektu bude relatívne nízky. Znečisťujúce látky z dopravy sú rozptyľované
pri povrchu zeme a ich prízemná koncentrácia hlavne pri inverzných situáciách môţe byť vyššia.
Navrhovaná činnosť sa nachádza v prostredí s relatívne čistým ovzduším. Prostredie, v ktorom bude vybudovaná
vyhovuje aj najprísnejším predpisom na čistotu ovzdušia.
Počas výstavby navrhovanej činnosti bude vplyvom výstavby navrhovanej činnosti zvýšený prejazd
stavebných strojov a mechanizmov, čo spôsobí zvýšenú koncentráciu exhalátov a prašnosti v dotknutom území
(vplyv dočasný). Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia bude vlastný priestor staveniska, ktorý bude spôsobovať
predovšetkým sekundárnu prašnosť, a to len počas terénnych úprav, ktoré budú spôsobené úpravou areálu,
zakladaním jednotlivých stavebných objektov a ukladaním jednotlivých prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry,
z dočasných skládok sypkých materiálov, zvýšeným pohybom nákladných vozidiel a splodinami z motorov áut a
mechanizmov. Vhodnou organizáciou práce a údrţbou je moţno čiastočne obmedziť negatívny dopad týchto
vplyvov.
Technické a technologické zabezpečenie výstavby navrhovanej činnosti, ako aj spôsoby manipulácie so
stavebnými materiálmi, odpadmi počas výstavby navrhovanej činnosti by mali v dostatočnej miere zabraňovať
priamemu kontaktu a dlhodobej expozícii pracovníkov a obyvateľov rizikovými faktormi. Pracovníci na stavbe musia
dodrţiavať hygienické a bezpečnostné predpisy.
IV.3.5. Vplyvy na vodné pomery
Dotknuté územie je svahovité, súvislá hladina podzemnej vody sa tu nevyskytuje. Napriek tomu
však existuje možnosť lokálnych priesakov podzemnej vody stekajúcich po málo priepustnom zvetranom
skalnom podloží. Pri terénnych úpravách terás , ako aj pri výkopových prácach súvisiacich so zakladaním
stavieb sa môžu objaviť lokálne vývery, priesaky týchto vôd. Stavby bytových domov a garáží budú preto
zabezpečené pred priesakmi týchto vôd a izolované tlakovou hydroizoláciou, opatrené drenážou a tieto
vody budú odvedené kanalizáciou a cez systém retenčných nádrží SO15 do potoka Na Pántoch.
Podľa výsledkov geologických prieskumov v okolí prevažujú v danej oblasti piesky s prímesami
jemnozrnnej zeminy s obsahom úlomkov granitu. Ustálená hladina podzemnej vody v lokalitách
prieskumov nebola narazená. Súvislá hladina podzemnej vody sa v tejto oblasti nachádza pod hranicou 10
m p.t.
Navrhované objekty budú napojené na vodovod zrekonštruovaním rozvodu vody DN 150 na DN 200 v ulici
Pri vinohradoch.
Napojenie na splaškovú kanalizáciu je riešené zrekonštruovaním jestvujúcej splaškovej kanalizácie na DN
400 aţ po jeho zaústenie do kanalizácie DN 600.
Daţďová kanalizácia bude odvádzať zráţkové vody zo striech, komunikácii a parkovísk do centrálnej
retenčnej nádrţe (SO09), umiestnenej juhozápadne od objektu SO 03. Navrhovaný objem retenčnej nádrţe je
400m3. Z retenčnej nádrţe bude voda priebeţne odtekať do potoka Na Pántoch v mnoţstve 18 l/s (vrátane SO15).
Daţďové vody budú zachytávané do nádrţe cez odlučovač ropných látok s výstupnými hodnotami na vypúšťaní
NEL<0,1 mg/l.
Výpočet retenčného objemu a povoleného priebeţného odtoku do recipientu bol vypočítaný pre zráţky
s periodicitou 0,05, trvaním 120 min. a intenzitou 51,3 l/s/ha.
Retenčná nádrţ je navrhnutá ako monolitická ţelezobetónová, s tlakovou hydroizoláciou proti ropným
produktom.
Ako verejnoprospešná stavba je v území uvaţovaná záchytná priekopa v severnej časti územia na ochranu
navrhovanej zástavby pred povrchovými vodami z vyššie poloţeného územia. Táto je navrhovaná po hornom
obvode riešeného územia a bude zaústená cez lapač splavenín do podzemnej retenčnej nádrţe objemu cca Q = 1
500 m3 a následne do akumulačného jazierka objemu cca Q = 600 m3. Akumulované daţďové vody budú
odvedené do koryta potoka Na Pántoch cez lapač splavenín. Objem odvádzaných daţďových vôd z objektu SO15
a SO09 neprekročí spolu 18l/s.
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Retenčná nádrţ je navrhnutá ako monolitická ţelezobetónová, s tlakovou hydroizoláciou, akumulačné
jazierko bude otvorené, odizolované a bude mať prírodný charakter. Podrobne bude objekt riešený v ďalšom stupni
projektovej dokumentácie.
Navrhovaná činnosť sa nenachádza v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, resp. pásme
hygienickej ochrany vôd. Priamo na lokalite výstavby navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne vodné
plochy, pramene, resp. pramenné oblasti. V dotknutom území sa nevyskytujú využívané pramene
geotermálnych alebo liečivých vôd.
Počas výstavby aj počas prevádzky moţný negatívny vplyv predstavuje kontaminácia podzemných vôd.
Tento stav hrozí pri haváriách. Na zamedzenie vzniku havárií počas výstavby aj počas prevádzky budú vykonané
opatrenia. Z hľadiska záujmov ochrany vôd musia byť všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa
zaobchádza s nebezpečnými Iátkami, zabezpečené tak, aby nedošlo k ich neţiaducemu úniku do podzemných a
povrchových vôd alebo aby neohrozili kvalitu podzemných a povrchových vôd, pričom pri zaobchádzaní s
nebezpečnými látkami je potrebné dodrţať ustanovenia vyhlášky MŢP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náleţitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení
mimoriadneho zhoršenia vôd.
Z povrchových tokov na juhozápadnej hranici dotknutého územia preteká otvorené koryto potoka
Na Pántoch, ktoré sa navrhuje uzavrieť. V objekte SO 15 Zakrytie potoka Na Pántoch sa navrhuje v dĺžke
71 m a jeho prevedenie sa navrhuje rúrou DN1500. Podrobne bude objekt riešený v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie.
Do potoka sa navrhuje vyústiť dažďová kanalizácia (odvedené tu budú dažďové vody zo striech
objektov, ciest a parkovísk). Dažďové vody z ciest a parkovísk budú odvedené dažďovou kanalizáciou
cez odlučovač ropných látok s výstupnými hodnotami na vypúšťaní NEL<0,1 mg/l, do retenčnej nádrže
SO09 o objeme 400m3. Odvodnenie povrchu ciest a parkovísk je riešené ich pozdĺžnym a priečnym
vyspádovaním do uličných vpustov DN 450 a priečnych odvodňovacích žľabov a následne do retenčnej
nádrže SO 09.
Retenčná nádrž je navrhnutá ako monolitická železobetónová, s tlakovou hydroizoláciou proti
ropným produktom. Z retenčnej nádrže bude voda priebežne odtekať do potoka Na Pántoch v množstve 18
l/s (vrátane SO15). Výpočet retenčného objemu a povoleného priebežného odtoku do recipientu bol
vypočítaný pre zrážky s periodicitou 0,05, trvaním 120 min. a intenzitou 51,3 l/s/ha.
Ďažďové vody na plochách zelene budú vsakovať. Dažďové vody z oporných múrov budú
oddrenážované a odvedené cez retenčnú nádrž SO15. Ochranné pásmo otvoreného koryta potoka 5m mimo
prekrytia toku bude rešpektované.
Predpokladá sa, že realizácia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nebude mať významný
vplyv na vodný tok, odvádzané množstvo dažďových vôd, ako aj riešenia prekrytia potoka bude v súlade
s požiadavkou správcu toku a neovplyvní významne odtokové pomery v území.
Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k významnej zmene reţimu prúdenia podzemnej
vody ani ku zmenám jej kvality. Navrhovaná činnosť svojim rozsahom zásahu do terénu ovplyvní lokálne reţim
vsaku zráţok do pôdy. Navrhovaná činnosť nebude ovplyvňovať vyuţívané pramene a prameništné oblasti,
ochranné pásma, termálne a minerálne pramene a vodohospodársky chránené územia a počas výstavby a
prevádzky nebude mať významný negatívny vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne parametre ţiadneho vodného
zdroja.
IV.3.6. Iné vplyvy
Pri realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť
zdrojom intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia.
Navrhovaná činnosť nebude významným zdrojom tepla a zápachu.
Kumulatívne vplyvy, vplyvy na:
Dopravnú situáciu
Kvalitu ovzdušia
Hlukovú situáciu
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Obyvateľstvo
Rozvoj obce
Infraštruktúru.
Nepredpokladá sa, ţe tieto vplyvy budú mať významnú intenzitu, nakoľko navrhovaná činnosť nie je
činnosťou spôsobujúcou významné znečistenie ovzdušia, produkciu hluku a zaťaţenie dopravných trás. Navrhovaná
činnosť bude predstavovať rozšírenie obce a infraštruktúry.
-

V dotknutom území sa nenachádzajú objekty hydromeliorácií, navrhovaná činnosť ich neovplyvní.
Navrhovaná činnosť zasahuje do ochranného pásma letiska Bratislava. Úroveň atiky objektov bude
vo výške max 186,0 m n.m., výška komínových výduchov max 187,0 m n.m. Bpv, čím je splnené ochranné
pásmo šikmej prekážkovej roviny vzletového a pristávacieho priestoru v zakrivenom smere s výškovým
obmedzením 204 -208 m n.m. Bpv ako aj ochranné pásmo kužeľovej prekážkovej plochy s výškovým
obmedzením 217-231m n.m. Bpv.

IV.4. Hodnotenie zdravotných rizík

-

Navrhovaná činnosť nepredstavuje výrobnú prevádzku, ktorá by produkovala významné znečistenie
ţivotného prostredia.
Vplyvy na zdravie obyvateľov môţeme rozdeliť na vplyvy na:
pracovníkov stavby,
obyvateľov.
Vplyvy na pracovníkov stavby
Vplyvy na zdravie pracovníkov stavby môţu byť hodnotené iba počas výstavby. Pri realizácii a navrhovanej
činnosti musí investor aj realizátor stavieb dodrţiavať príslušné stavebné a technologické predpisy a predpisy
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Navrhovaná činnosť nepredstavuje komplikovanú stavbu. Pri dodrţiavaní
príslušných predpisov a noriem nepredpokladáme významný vplyv na zdravie pracovníkov stavby.
Vplyvy na obyvateľov
Najvýznamnejší vplyv na zdravie obyvateľov môţe predstavovať vplyv hluku a znečistenie ovzdušia,
prípadne zvýšená prevádzka dopravy po prístupových cestách. Nakoľko sa počas prevádzky nepredpokladá
prekročenie limitných hodnôt, môţeme konštatovať, ţe navrhovaná činnosť nebude mať významy vplyv na zdravie
ľudí. Dopravné riešenie je podľa priloţeného dopravného posúdenia vyhovujúce. Bezpečnosť dopravnej premávky
bude zabezpečená zvislým a vodorovným dopravným značením.
Stavebník je povinný zabezpečiť aby boli počas výstavby dodrţané najvyššie prípustné limity hluku v pracovných
dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Za týchto podmienok na nepredpokladá významný
vplyv na zdravie obyvateľov. Riziko počas výstavby aj prevádzky ktoré môţe súvisieť s prevádzkou dopravy je
nebezpečenstvo úrazu pri dopravnej nehode. Na zamedzenie prašnosti budú realizované opatrenia.
Navrhovaná činnosť sa bude realizovať vo vymedzenom priestore, ktorý bude oplotený a do ktorého budú
mať prístup len pracovníci stavby. Preto z tohto titulu nepredpokladáme vznik reálnych zdravotných rizík ani iných
zdravotných dôsledkov na obyvateľov.

IV.5. Údaje o predpokladaných vplyvoch
územia

navrhovanej činnosti

na chránené

Navrhovaná činnosť je situovaná do územia, kde platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo veľkoplošné a maloplošné chránené
územia a chránené vtáčie územia a územia európskeho významu. Hodnotené územie nezasahuje do ţiadnej z
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lokalít zaradených do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Na dotknutých parcelách, ani v blízkom
okolí nie je evidovaný výskyt chránených druhov živočíchov a rastlín a biotopov európskeho alebo
národného významu, ani výskyt chránených stromov. V dotknutom území je pôvodná vegetácia zmenená
antropogénnou činnosťou. V súčasnosti sa tu nachádza vyklčovaný vinohrad.
Reálnu vegetáciu v dotknutom území predstavujú, solitérne a skupinové kroviny (ruţa šípová, baza čierna,
trnka obyčajná, ostruţina černicová), stromy (borovica čierna, javory). Podrast tvoria rôzne druhy tráv a bylín. Pri
potoku rastú 3 ks borovica čierna a 5 ks javor, celková odhadovaná plocha krovitých porastov je cca 210m2. Ide o
niekoľko kríkov, niektoré ich skupiny s plochou väčšou ako 20m2.
Pri výrube drevín s obvodom kmeňa väčším ako 40 a súvislej plochy kríkov s plochou väčšou ako 20m2
mimo zastavaného územia obce bude potrebný súhlas na výrub podľa zák. č. 543/2002 Z.z. V ďalšom stupni
prípravy projektu navrhovateľ vypracuje inventarizáciu zelene a bude postupovať podľa zák. č. 543/2002 Z.z.
Súčasťou navrhovanej činnosti je realizácia sadovníckych úprav na ploche celkovo 4567 m2. Podrobný projekt
sadovníckych úprav bude vypracovaný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Predpokladaný rozsah výsadieb
je: trávniky, stromy a kríkové zostavy.
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde vo významnému ovplyvneniu biodiverzity a ekologickej
stability územia.
V územnom pláne hl. mesta Bratislava je dotknuté územie určené na výstavbu. Navrhovaná činnosť
nezasahuje do prvkov územného systému ekologickej stability a neovplyvní ich.
Navrhovaná činnosť nebude mať významný negatívny vplyv, buď samostatne, alebo v kombinácii s inou
činnosťou, na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie
európskeho významu a na ich priaznivý stav z hľadiska ich ochrany.

IV.6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového
priebehu pôsobenia
Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti časového pôsobenia obsahuje tab. 28.
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Vplyv málo významný

Vplyv zanedbateľný

■

■
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Kumulatívny vplyv

■

Dočasný vplyv

Trvalý vplyv

Krátkodobý vplyv

Nepriamy vplyv

Priamy vplyv

Negatívny vplyv
■
■
■
■

Dlhodobý vplyv

Vplyvy počas výstavby
Biota
Hluk
Ovzdušie
Pôda
Voda
Horninové
prostredie
ÚSES
Scenéria krajiny
Chránené územia
Kultúrne pamiatky
Doprava
Infraštruktúra

Pozitívny vplyv

Vplyvy na ţivotné
prostredie

Bez vplyvu

Tab. 28 Predpokladané vplyvy na ţivotné prostredie Variant I. aj Variant II.
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Oba varianty sú z hľadiska vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia rovnocenné.
Z hľadiska dispozície objektov sa ako vhodnejší javí variant I. z dôvodu vhodnejšej orientácie voči
svetovým stranám a tým aj vhodnejším svetlotechnickým podmienkam vo vnútorných obytných
miestnostiach bytov.

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

IV.8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť s prihliadnutím na súčasný
stav životného prostredia v dotknutom území
S prihliadnutím na súčasný stav ţivotného prostredia sa nepredpokladajú také súvislosti, ktoré by mohli
významne negatívne ovplyvniť súčasný stav ţivotného prostredia.
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IV.9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Riziká navrhovanej činnosti súvisia najmä s etapu realizácie - výstavby. Výstavba navrhovanej činnosti sa
bude riadiť stavebnými a technologickými predpismi a normami. Riziká počas výstavby navrhovanej činnosti
vyplývajú z charakteru práce (napr. práce s plynovými a elektrickými zariadeniami, stavebnými a dopravnými
mechanizmami). Tieto riziká môţu vzniknúť v dôsledku:
zlyhania technických opatrení - havárie stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov, havárie pri
prevádzke kanalizácie a ORL, skraty elektrického vedenia, úniky plynu, poţiare, únava materiálu....,
zlyhanie ľudského faktora nedodrţanie pracovnej alebo technologickej disciplíny pri výstavbe
navrhovanej činnosti,
prírodné sily (prívalové daţde, povodne, úder blesku, zemetrasenie, ...).
Riziká je moţné eliminovať dôsledným dodrţiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Dôleţité sú podmienky poţiarnej ochrany a prístup k objektom v prípade pouţitia poţiarnej techniky po
spevnených prístupových plochách. Potenciálne riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti je moţné
charakterizovať ako úniky škodlivých látok do prostredia, havárie, výbuchu plynu, úder bleskom, poţiar
a nebezpečenstvo dopravných kolízií.

IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie
Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti môţeme rozdeliť na opatrenia počas
výstavby a opatrenia počas prevádzky a opatrenia pre ďalší stupeň prípravy projektu.
Opatrenia pre ďalší stupeň prípravy projektu
Vykonať radónový prieskum a preveriť potrebu ochrany obytného prostredia proti prenikaniu radónu
podľa vyhl. MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poţiadavkách na obmedzenie oţiarenia
z prírodného ţiarenia a v prípade potreby navrhnúť vhodné opatrenia.
Vykonať geologický a hydrogeologický prieskum územia a navrhnúť podrobné riešenie zakladania
stavieb, prekrytia potoka Na Pántoch, stavebných objektov zabezpečujúcich odvedenie daţďových vôd
a odvedenie prípadných priesakov podzemných vôd.
Vypracovať hlukovú štúdiu
Vypracovať imisnú štúdiu
Vypracovať hydrogeologický posudok.
Opatrenia počas výstavby
Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné dôsledné dodrţiavanie platných technologických,
bezpečnostných a protipoţiarnych predpisov a platných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem.
Výstavba navrhovanej činnosti sa musí realizovať na základe projektových dokumentácií podľa zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) v platnom znení. Dokumentácie stavieb,
vrátane technologických dokumentácií, na základe ktorých sa bude navrhovaná činnosť realizovať, budú obsahovať
všetky poţiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa zmiernili moţné nepriaznivé vplyvy.
Pred začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inţinierskych
sietí, aby nedošlo ku ich poškodeniu. Pri stavebných a montáţnych prácach je potrebné dodrţiavať zásady ochrany
zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Všetky práce na stavbe sa musia riadiť
všeobecne platnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NV č. 115/2006 Z.z. o minimálnych
zdravotných a bezpečnostných poţiadavkách na ochranu zamestnancov pre rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ povinní rešpektovať a dodrţiavať i podmienky obsiahnuté v
nasledovných NV SR: č. 387/2006 Z. z. o poţiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri
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práci, č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách pri pouţívaní pracovných
prostriedkov, č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko a č.
391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na pracovisko. Realizátor stavby bude s
odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe navrhovanej činnosti musieť nakladať podľa platných všeobecne záväzných
právnych predpisov a noriem o odpadoch. Podľa § 19 ods. 1, písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto
nevyuţitý ponúkne na zhodnotenie inému. Pri nakladaní s odpadom bude realizátor stavby musieť rešpektovať
príslušné všeobecne záväzné nariadenia hl. mesta Bratislavy, resp. Mestskej časti Bratislava - Rača. Pri výkopových
prácach bude investor a zhotoviteľ stavby rešpektovať podmienky zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu. Investor si od pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch projektovej prípravy vyţiada stanovisko k
pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami z dôvodu, ţe pri zemných prácach spojených so
stavebnou činnosťou by mohlo dôjsť k narušeniu archeologických nálezov a nálezísk a v takom prípade bude
potrebné vykonať archeologický výskum vyplývajúci z uvedeného zákona. Pri výrube drevín musí investor
postupovať podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Pred začatím výstavby bude potrebné vyňať
poľnohospodársku pôdu z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Postup upravuje zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Technické opatrenia
-

-

-

-

-

-

zabezpečiť dobrý technický stav stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov pri realizácii
navrhovanej činnosti, aby nedošlo k neţelaným únikom ropných látok do prírodného prostredia
vykonávať priebeţné technické prehliadky a údrţbu stavebných mechanizmov,
prepravovaný materiál zabezpečiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie, zníţenie
rýchlosti),
pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov
a strojov,
znečistenie komunikácií okamţite odstraňovať,
zabezpečiť odvedenie daţďových vôd zo staveniska,
stavebné práce realizovať podľa poţiadaviek výrobcov zariadení, definovaných v technických podkladoch
a samotnú montáţ realizovať podľa návodov od výrobcov zariadení,
pred uvedením navrhovanej činnosti do prevádzky musia byť realizované všetky predpísané skúšky a
merania a predloţené doklady o atestoch pouţitých výrobkov a o overení poţadovaných vlastností
výrobkov,
odpadové plyny zo zdroja znečisťujúcich látok je potrebné odvádzať tak, aby bol umoţnený ich nerušený
transport voľným prúdením, s cieľom zabezpečiť taký rozptyl emitovaných znečisťujúcich látok, aby
nebola prekročená ich limitná hodnota v ovzduší.
zabezpečiť materiálové zhodnotenie stavebných odpadov,
viesť evidenciu a uchovávať evidenciu o druhoch a mnoţstve odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení,
odpady zhromaţďovať a triediť podľa druhov v mieste ich vzniku a zneškodniť ich v súlade
s ustanoveniami zákona č . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
odpad zneškodňovať, resp. zhodnocovať prostredníctvom oprávnenej organizácie v súlade
s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, pričom sa zakazuje
riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré
nie sú nebezpečné na účely zníţenia koncentrácie prítomných škodlivín, pričom pri zbere, preprave a
skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený podľa
príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu,
s komunálnym odpadom nakladať v súlade s VZN obce, resp. mestskej časti, na úseku nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a v maximálnej moţnej miere zabezpečí
triedenie komunálneho odpadu a zber separovaného odpadu,
stavbu realizovať vyuţívaním strojovej techniky s niţšou hlučnosťou, pouţívaním protihlukových krytov a
pouţitím materiálov so zvukovo izolačnými vlastnosťami,
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-

všetky konštrukcie navrhnúť tak, aby boli v súlade s poţiadavkami normy STN 73 0532 a zákonom
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie šíreniu inváznych druhov rastlín v miestach
zasiahnutých výstavbou navrhovanej činnosti.

IV.11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť
nerealizovala
Pri nulovom variante by ostalo dotknuté územie bez zmeny vyuţívania. Podľa platného územného plánu hl.
mesta SR Bratislava sú dotknuté pozemky určené na výstavbu, funkcia málopodlaţná výstavba obytného územia,
rozvojové územie. Preto predpokladáme, ţe skôr, či neskôr by sa realizoval v dotknutom území investičný zámer
v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta Bratislavy, podľa ktorého je dotknuté územie určené na
funkciu málopodlaţnej bytovej výstavby.

IV.12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi
Podľa platného Územného plánu hlavného mesta Bratislavy je pre dané územie určená funkcia
málopodlaţná výstavba. Navrhované regulatívy sú dodrţané. Navrhovaná činnosť je v súlade s platným znením
Územného plánu hl. mesta Bratislavy.
Ukazovatele intenzity vyuţitia územia na dotknutú funkčnú plochu – sektor B, číslo funkcie 102, regulácia E
Plocha sektora B podľa ÚP:
14 853 m2
Plocha sektora B mimo riešeného územia ,,ETAPA 1, časť A“ započítaná do zelene: 2 200 m2
Index zastavanej plochy:
3221/14853 =
0,217 < 0,28
Koeficient zelene:
(4183+2200)/14853 =
0,430 > 0,30
Index podlaţných plôch nadzemných podlaţí:
12250/14853=
0,825 < 1,1
Index podlaţných plôch podzemných podlaţí:
7213/14853=
0,486 < 1,1
Ukazovatele intenzity vyuţitia územia vyhovujú platnému územnému plánu.
Ukazovatele intenzity vyuţitia územia na dotknutú funkčnú plochu – sektor C, číslo funkcie 102, regulácia C
Plocha sektora B podľa ÚP:
45 385 m2
Plocha sektora B mimo riešeného územia ,,ETAPA 1, časť A“ započítaná do zelene: 44 420 m2
Index zastavanej plochy:
223/45385 =
0,005 < 0,3
Koeficient zelene:
(384+44420)/ 45385 =
0,987 > 0,35
Index podlaţných plôch nadzemných podlaţí:
719/45385=
0,016 < 0,6
Index podlaţných plôch podzemných podlaţí:
286/45385=
0,006 < 0,6
Ukazovatele intenzity využitia územia vyhovujú platnému územnému plánu.

IV.13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov
problémov
Na základe hodnotenia moţno konštatovať, ţe navrhovaná činnosť pri dodrţaní navrhovaných opatrení
nebude mať závaţný negatívny vplyv na zloţky ţivotného prostredia a zdravie obyvateľstva a preto ju moţno
odporučiť na realizáciu. Podľa zákona príslušný orgán ochrany ţivotného prostredia po ukončení pripomienkovania
zámeru vydá rozhodnutie, či sa bude alebo nebude navrhovaná činnosť posudzovať.
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V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti
optimálneho variantu

a návrh

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

V.2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre
posudzované varianty
Pri hodnotení vplyvov boli porovnané dva navrhované varianty riešenia a nulový variant riešenia.
Navrhované varianty riešenia majú predovšetkým pozitívne socioekonomické vplyvy, na infraštruktúru
a zabezpečenie bývania, počas výstavby aj pozitívny vplyv na zamestnanosť.
Sprievodné negatívne vplyvy súvisia s výstavbou a prevádzkou (hluk a emisie, záber pôdy). Vplyvy na
ţivotné prostredie a zdravie obyvateľstva sú primerané k rozsahu navrhovanej činnosti a nepredstavujú významné
riziko ohrozenia ţivotného prostredia a jeho zloţiek včítane zdravia obyvateľstva.
Varianty sa líšia dispozíciou objektov – orientáciou SO01 a SO02 voči svetovým stranám. Navrhované
variantné riešenia sú z hľadiska vplyvov na ţivotné prostredie identické. Z hľadiska dispozície sa ako vhodnejší javí
I. variant riešenia. Je to predovšetkým z hľadiska dispozície vnútorných miestností objektov vo vzťahu k svetovým
stranám.

V.3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu
V platnom územnom pláne hl. mesta SR Bratislava je dotknuté územie určené na málopodlaţnú zástavbu
obytného územia, sektor B E102 a sektor C E102. Pre celú obytnú zónu Račany Rosso bol v r. 2014 vypracovaný
čistopis Urbanistickej štúdie zóny Račany Rosso Bratislava III. Mestská časť Rača, Lokalita Komisárky (autor
Architektonická kancelária G& D, 2014). Urbanistická štúdie predstavuje spodrobňujúci územnoplánovací podklad
pre rozvojovú lokalitu Rača Komisárky. Urbanistická štúdia bola riadne prerokovaná a pripomienky doručené pri
prerokovaní boli zapracované do čistopisu.
Navrhované riešenie je v súlade s uvedenou urbanistickou štúdiou a doručenými pripomienkami k nej.
Investor má zámer realizovať navrhovanú činnosť v súlade s platným územným plánom. Navrhované varianty
riešenia navrhovanej činnosti sú v súlade s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislava a z hľadiska vplyvov
na ţivotné prostredie a na zdravie obyvateľstva sú oba prijateľné. Ako optimálnejší sa javí i. variant riešenia a to
z hľadiska dispozície voči svetovým stranám.

VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia
V rámci zámeru navrhovanej činnosti a jeho príloh sú nasledovné mapové a iné obrazové dokumentácie:
-

Situácia variant 1
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-

Situácia variant 2
Pôdorys typického podlaţia variant 1
Pôdorys typického podlaţia variant 2
Typický rez variant 1
Typický rez variant 2
Pohľad variant 1
Pohľad variant 2
Vizualizácia

-

Fotodokumentácia

Obytná zóna Račany Rosso Bratislava Rača, Dopravno inţinierske posúdenie, Dopravná časť
k urbanistickej štúdii, DIC Bratislava, s.r.o., 2012

VII. Doplňujúce informácie k zámeru
VII.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a
zoznam hlavných použitých materiálov
- Dokumentácia pre proces EIA – RR I. etapa, časť A, CUBE DESIGN s.r.o., Moyzesova5, 811 05 Bratislava,
2014
- Hydrologická ročenka, 2010, SHMU
- Obytná zóna Račany Rosso Bratislava Rača, Dopravno inţinierske posúdenie, Dopravná časť k urbanistickej
štúdii, DIC Bratislava, s.r.o., 2012
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Rača na roky 2008 – 2013,
11/2008,
-Sieť zberných dvorov pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, 04/2009,
-Správa o kvalite ovzdušia v Bratislavskom kraji, KÚ ŢP, 2011,
-Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2014
-ÚPN VÚC Bratislavského kraja, AUREX
-Urbanistická štúdia zóny Račany Rosso Bratislava III. Mestská časť Rača, Lokalita Komisárky (autor
Architektonická kancelária G& D, 2014
-Územný plán hl. mesta Bratislavy, 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov
-Záverečná inţiniersko-geologická správa – Rodinné domy v Bratislave, MČ Rača, AGEO spol. s r.o.,2008,
-internet (http://www.air.sk, http://www.enviroportal.sk, http://www.forestportal.sk, http://www.geoportal.sk,
http://www.geology.sk,
http://jaspi.justice.gov.sk,
www.katasterportal.sk,
http://www.kuzp,
http://www.hlukovemapy.sk, http://www.podnemapy.sk, http://www.raca.sk, http://www.sazp.sk, www.shmu.sk,
http://www.sopsr.sk, http://www.statistics.sk, http://www.ssc.sk).

VII.2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred
vypracovaním zámeru
Pri vypracovaní zámeru boli pouţité stanoviská a vyjadrenia k UŠ zóny Račany Rosso Bratislava III.
Mestská časť Rača, Lokalita Komisárky (autor Architektonická kancelária G& D, 2014):
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., č.j. 31085/4020/2013/Hz, z 24.9.2013
- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, č.j. B/2013/10289/OBBO z 18.9.2013
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- Obvodný úrad Bratislava, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, č.j. ObU-BA-CO1-2013/54712/2
z 12.9.2013
- Dopravný podnik Bratislava, č.j. 13651/2000/2013 z 3.10.2013
- Letecký úrad SR, č.j. 11229/2013/ROP-002-P/16227, z 23.9.2013
- Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, KRHZ-BA-HZUB6-2943/2013-002 zo 25.9.2013
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č.j. KPUBA/2013/15975-2/63550/PRA
- Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, č.j.KRPZ-BA-KD13-26-192/2013 z 19.9.2013
- Magistrát hl. mesta SR Bratislava, č.j. MAGS OKUS40253/14-39394 z 5.5.2014
- Magistrát hl. mesta SR Bratislava, č.j. MAGS OKUS50987/14-284786 zo 7.11.2014
- Mestská časť Bratislava-Rača, Územnoplánovacia informácia, 16038/2626/2013/UPSP-ORV z 11.11.2013
- Mestská časť Bratislava-Rača, Územnoplánovacia informácia, 1740/634/2014/UPSP-ORV z 13.2.2014
- Mestská časť Bratislava-Rača, č.j. UPSP-4027-238/2013 zo 14.3.2013
- Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, referát poľnohospodárstva, č.j.89/2013 z 16.10.2013
- Okresný úrad Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných zloţiek ţivotného
prostredia, Vodná správa, č.j. OU-BA-OSZP3-2013/7250/BOS/III-vyj, zo 16.10.2013
- RUVZ Bratislava hlavné mesto, č.j. HŢP/14324/2013 z 11.10.2013
- Slovak Telekom, a.s. z 20.9.2013
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., č.j. 14816/220-Škv/2013 z 24.10.2013
- SPP a.s., č.j. DPSM-117/2013/Há z 10.10.2013
- Západoslovenská distribúcia, zo 7.9.2013

VII.3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej
činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie
V doterajšej príprave projektu navrhovanej činnosti bola vypracovaná dokumentácia pre posúdenie EIA,
Urbanistická štúdia zóny Račany Rosso Bratislava III. Mestská časť Rača, Lokalita Komisárky čistopis,
Architektonická kancelária G& D, 2014 a Obytná zóna Račany Rosso Bratislava Rača, Dopravno inţinierske
posúdenie, Dopravná časť k urbanistickej štúdii, DIC Bratislava, s.r.o., 2012. Vypracovaný bol zámer navrhovanej
činnosti vo variantnom riešení podľa zák. č. 24/2006 Z.z. v platnom znení. Pri vypracovaní zámeru boli pouţité
stanoviská k urbanistickej štúdii.
Spracovateľ zámeru vykonal ohliadku dotknutého územia a pri vypracovaní zámeru vyuţil konzultácie
projektanta.

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru
Pezinok, december 2014
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IX. Potvrdenie správnosti údajov
IX.1. Spracovatelia zámeru
Spracovateľ zámeru:
Creative, spol. s r.o.
Bernolákova 72, P.O.BOX. 31
902 01 Pezinok
tel. fax. 00421 33 643 1022
tel. 00421 33 641 3292
mobil: 0903 259 534
email: creativepk@nextra.sk

IX.2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a
podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa
Zodpovedný riešiteľ:
Potvrdzujem správnosť údajov:
.........................................................
RNDr. Elena Peťková,
konateľka
V Pezinku .........................................
Oprávnený zástupca navrhovateľa:
Potvrdzujem správnosť údajov:
RNDr. Elena Peťková,
konateľka
V Pezinku ........................................
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X. Prílohy
Dokumentácia pre proces EIA – RR I. etapa, časť A, CUBE DESIGN s.r.o., Moyzesova 5, 811 05
Bratislava, 2014:
-

Situácia variant 1
Situácia variant 2
Pôdorys typického podlaţia variant 1
Pôdorys typického podlaţia variant 2
Typický rez variant 1
Typický rez variant 2
Pohľad variant 1
Pohľad variant 2
Vizualizácia

-

Fotodokumentácia

-

Obytná zóna Račany Rosso Bratislava Rača, Dopravno inţinierske posúdenie, Dopravná časť
k urbanistickej štúdii, DIC Bratislava, s.r.o., 2012

Stanoviská a vyjadrenia k UŠ zóny Račany Rosso Bratislava III. Mestská časť Rača, Lokalita Komisárky (autor
Architektonická kancelária G& D, 2014):
-

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., č.j. 31085/4020/2013/Hz, z 24.9.2013
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, č.j. B/2013/10289/OBBO
z 18.9.2013
Obvodný úrad Bratislava, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, č.j. ObU-BA-CO1-2013/54712/2
z 12.9.2013
Dopravný podnik Bratislava, č.j. 13651/2000/2013 z 3.10.2013
Letecký úrad SR, č.j. 11229/2013/ROP-002-P/16227, z 23.9.2013
Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, KRHZ-BA-HZUB6-2943/2013-002 zo 25.9.2013
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č.j. KPUBA/2013/15975-2/63550/PRA
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, č.j.KRPZ-BA-KD13-26-192/2013 z 19.9.2013
Magistrát hl. mesta SR Bratislava, č.j. MAGS OKUS40253/14-39394 z 5.5.2014
Magistrát hl. mesta SR Bratislava, č.j. MAGS OKUS50987/14-284786 zo 7.11.2014
Mestská časť Bratislava-Rača, Územnoplánovacia informácia, 16038/2626/2013/UPSP-ORV
z 11.11.2013
Mestská časť Bratislava-Rača, Územnoplánovacia informácia, 1740/634/2014/UPSP-ORV z 13.2.2014
Mestská časť Bratislava-Rača, č.j. UPSP-4027-238/2013 zo 14.3.2013
Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, referát poľnohospodárstva, č.j.89/2013
z 16.10.2013
Okresný úrad Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných zloţiek
ţivotného prostredia, Vodná správa, č.j. OU-BA-OSZP3-2013/7250/BOS/III-vyj, zo 16.10.2013
RUVZ Bratislava hlavné mesto, č.j. HŢP/14324/2013 z 11.10.2013
Slovak Telekom, a.s. z 20.9.2013
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., č.j. 14816/220-Škv/2013 z 24.10.2013
SPP a.s., č.j. DPSM-117/2013/Há z 10.10.2013
Západoslovenská distribúcia, zo 7.9.2013
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