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ÚVOD
Oznámenie o zmene je vypracované podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z., prílohy č.8a
v znení neskorších predpisov. Zmena činnosti spočíva v zmene počtu parkovacích miest aj
zmene dispozičného riešenia bytov a niektorých plôch. Zmena je v súlade s platnými
technickými normami.

I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
1. Názov (meno)
GRAND KOLIBA, s.r.o.

2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
47 530 561

3. SÍDLO
Révová 7, Bratislava 811 02

4. MENO,

PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ KONTAKTNÉ ÚDAJE

OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA
Ing. Martin Valašík
konateľ
GRAND KOLIBA, s.r.o.
Révová 7, Bratislava 811 02
info@grandkoliba.sk, 0918 505 050
Ing. Michal Mrník
konateľ
GRAND KOLIBA, s.r.o.
Révová 7, Bratislava 811 02
Info@grandkoliba.sk, 918 505 050

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. René Kosman
ART-KPP s.r.o.
Email: art-kpp@chello.sk

Tel. 0903 455 401
mail: art-kpp@chello.sk
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II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Obytný súbor GRAND KOLIBA

III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI (KRAJ, OKRES, OBEC, KATASTRÁLNE ÚZEMIE,
PARCELNÉ ČÍSLO)
Navrhovaná zmena činnosti je lokalizovaná v Bratislavskom kraji, okrese Bratislava III, meste
Bratislava, MČ Bratislava – Nové Mesto, k.ú. Vinohrady v lokalite Podkolibská nad Sliačskou
ulicou. Dotknuté územie sa nachádza v zatiaľ neurbanizovanej zóne a je napojené na ulicu
Jasovský rad. Navrhovaná zmena sa nachádza na pozemkoch s parcelným číslom 4824/1,
4824/2, 4824/3, 4824/4, 4828, 4829, 4832, 4842, 4843, 4844, a 4845/1 evidované v katastri
nehnuteľností ako ostatné plochy,
Zmenou projektu došlo k rozšíreniu zámeru na nové parcely 4845/8 a 4845/9.

2. STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA VRÁTANE POŽIADAVIEK
NA VSTUPY A ÚDAJOV O VÝSTUPOCH
2.1. Stručný opis technického a technologického riešenia a história posúdenia
História environmentálne posúdenia stavby
Projekt Obytný súbor Vtáčnik pôvodne posudzovaný podľa zákona NR SR č.127/1994 Z.z.
pozostával zo 4 nízko podlažných sekciových obytných blokov A, B, C a D umiestnených na
terénnych terasách v 4 rôznych výškových úrovniach. Spoločnosť Z&T, s.r.o. (IČO: 35 795
14) v roku 2010 predložila ZÁMER (ADONIS CONSULT, 8/2010). Na tento projekt bolo
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. ÚKaSP-2010-12/2155/STE/Vim -37 zo dňa
16.10.2012 právoplatné 05.12.2012, následne bola spracovaná dokumentácia pre stavebné
povolenie a bolo vydané stavebné povolenie pod č.ÚKaSP2013/398/Vim-62 zo dňa
18.09.2013 právoplatné dňa 20.11.2013. Z hľadiska environmentálneho posudzovania bolo
vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov pod
č.ZPO/2010/05218-24/ANJ/BA III zo dňa 29.10.2010.
Súčasný stav a zmena činnosti
Zmena sa týka zmeny počtu parkovacích miest, počtu a dispozičného riešenia bytov.
Nemení sa osadenie objektov, mierne sa mení tvar objektov, funkčné využitie objektov sa
nemení.
Oproti pôvodnému zámeru sú navrhované dve a v bloku B tri podzemné podlažia miesto
jedného a dvoch v Bloku B:
Pôvodný projekt: 1/2. Podzemné podlažia.
Navrhovaná zmena: 2/3. Podzemné podlažia

Navrhovateľ: GRAND KOLIBA, s.r.o.

2

Spracovateľ: ADONIS CONSULT

“OBYTNÝ SÚBOR GRAND KOLIBA“
Oznámenie o zmene podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z.

Znižuje sa počet parkovacích stojísk na teréne a zvyšuje počet stojísk v podzemných
podlažiach, navrhuje sa zmena dvojúrovňovej strechy na ustúpenú plochú:
Pôvodný projekt: 2 nadzemné podlažia + dvojúrovňové podstrešie.
Navrhovaná zmena: 2 nadzemné podlažia + ustúpené
Vo všetkých poschodiach sa mení dispozičné a prevádzkové riešenie. Upravuje sa vzhľad
objektu – ploché strechy s miernym spádom, upravuje sa členenie a tvaroslovie objektu a
použité materiály. Navrhuje sa drobná zmena výšky hornej hrany atiky – o 24cm vyššie
oproti pôvodnej hornej hrany strechy z dôvodu požiadavky zatepliť strechu 40cm tepelnej
izolácie. Navrhované sú dve podzemné strojovne – chladenie. Pôvodný zámer Obytný súbor
Vtáčnik, dokumentácia pre stavebné povolenie Obytného súboru Vtáčnik a navrhovaná
zmena sú porovnané v tabuľkách:
Tab. č.1 Počet a veľkosť bytov
Pôvodný zámer
Objekt

A

B

C

D

Spolu

1 - izbové
2 - izbové
3 - izbové
4 - izbové
5 - izbové
6- izbové
Spolu

0
27
13
11
1
2

0
32
36
7
2
1

0
21
8
10
0
1

4
9
3
4
1
0

4
89
60
32
4
4
193

Dokumentácia pre stavebné
povolenie
A
B
C
D
Spolu
0
27
13
11
1
2

0
35
34
7
2
1

0
21
8
10
0
1

4
9
3
4
1
0

4
92
58
32
4
4
194

Oznámenie o zmene
Objekt

A

B

C

D

Spolu

1 - izbové
2,5 - izbové
3,5- izbové
4,5 - izbové
5 - izbové
6- izbové

0
16
24
14
0
0

0
27
15
31
0
0

0
12
9
16
0
0

0
3
3
11
0
0

0
58
51
72
0
0
181

Tab. č.2: Počet parkovacích stojísk
Pôvodný zámer
Povrchové státie

19
299
318

Garáže
Spolu

Dokumentácia pre
stavebné povolenie
29
350
379

Oznámenie o zmene

Rozdiel

25

+6

425
450

+126
+132

Tab.č.3a: Bilancie plôch v m2
Pôvodný zámer
Objekt

A

Zastavaná
plocha (m2)
Celková
zastavaná
plocha
Podlahová
plocha
Spevnené
plochy a
chodníky
Sadové
úpravy

1 809,3

B
2 609,5

C
1 408,0

D
607,2

Dokumentácia pre stavebné
povolenie
A
B
C
D
1 689,49

2 499,36

1 346,12

617,07

Oznámenie o zmene
A

B

C

D

1 683,95

2 429,24

1 320,54

611,88

6 434 m2

6 152,04 m2

6 045, 61 m2 (-388,39 m2)

18 086,90 m2

20 124,38 m2

21 098,53 m2 (+3011,63 m2)

1 161 m2

1 022,36 m2

1 290,26 m2 (+129,26 m2)

14 000 m2

14 618,11 m2

15 899,25 m2 (+1899,25 m2)
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Tab. Č.3b. Navrhovaná zmena stavby bilancie Obytný súbor GRAND KOLIBA.
Zastavaná plocha
2
Pozemok 1NP/ m

Podlahová plocha
2
Všetky nadz. podlažia/ m

Podlahová plocha
2
Podzemné/ m

OBJEM m

BLOK A

1 683,95

5 918,19

2 085,12

25 610,60

BLOK B

2 429,24

8 539,39

7 599,05

51 643,00

BLOK C

1 320,54

4 532,57

2 574,77

22 743,48

BLOK D

611,88

2 108,38

988,92

9 911,37

Spolu

6 045,62

21 098,53

13 247,86

109 908,44

3

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory
stavebné objekty:
SO 01
Obytný blok „A“
SO 02
Obytný blok „B“
SO 03
Obytný blok „C“
SO 04
Obytný blok „D“
SO 05
Hrubé terénne úpravy(vlastný pozemok + príjazdová cesta)
SO 06
Príjazdová komunikácia s parkoviskami
SO 07
Spevnené plochy a chodníky
SO 08
Konečné terénne úpravy a sadové úpravy
SO 09
Oporné steny
SO 10
Detské ihrisko
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14
SO 15
SO 16
SO 17
SO 18
SO 19
SO 20
SO 21
SO 22
SO 23

Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta
Areálové rozvody pitnej vody k objektom DN 100
Akumulačná nádrž požiarna a pre závlahy
Odvodnenie pozemku ( protipovodňové rigoly so vsakmi)
Splašková kanalizácia gravitačná
Dažďová kanalizácia
Prípojka STL k RSP
Areálové rozvody NTL plynu
Prípojky NN
Vonkajšie osvetlenie
Prípojky slaboprúdov

prevádzkové súbory:
PS 01.01 až .4
PS 02.01
PS 03.01 až .4
PS 04.01 až .4
sporákov
PS 05.01 až .4

Vetranie garáží
Vetranie fitnessu a kaviarne
Podtlakové vetranie kobiek
Podtlakové vetranie soc. zariadení a príprava na odsávanie od
Chladenie bytov
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PS 06.01 až .4
PS 07.01 až .4
Play
PS 08.01 až .4
PS 09.01 až .4
PS 10.01 až .4
PS 13
PS 15
PS 16
PS 21

Výťahy
Rozvod pasívnej časti pre TV,hlasovú a dátovú komunikáciu – Triple
Domové dorozumievacie videozariadenie /DDVZ/
Elektrická požiarna signalizácia
Kamerový systém
Čerpacia stanica požiarnej vody
Čerpacia stanica na tlakovej splaškovej kanalizácii
Čerpacie stanice na dažďovej kanalizácii
Výzbroj trafostanice

Architektonické riešenie
Tvarovanie a použité materiály obytného súboru sú volené tak, aby vyjadrovali bývanie v
prírodnom prostredí. Bytové domy v obytnom súbore majú jednoduchý tvar, nepoužívame
ozdobné rustikálne prvky takzvaného „podnikateľského baroka“.
Obytný
súbor
vyššieho
stredného
až
vysokého
štandardu pozostávajúci zo
štyroch nízko podlažných sekciových obytných blokov A, B , C a D s príslušným dopravným
napojením, napojením na inžinierske siete, s detským ihriskom a sadovými úpravami na
svahovitom teréne. Bloky A, C a D budú mať jedno podzemné poschodie, 3 nadzemné
poschodia a ustúpené, hmotovo prerušované poschodie. Blok B bude mať dve podzemné
poschodia, tri nadzemné poschodia a ustúpené, hmotovo prerušované poschodie.
SO 01 Obytný blok „A“
SO 02 Obytný blok „B“
SO 03 Obytný blok „C“
SO 04 Obytný blok „D“
Blok A sa nachádza na juhozápadnej strane pozemku, bloky B a C stoja súbežne pri
severozápadnej a severovýchodnej hranici pozemku na dvoch terasách oddelených
vzájomne opornou stenou a na dvoch rôznych výškových úrovniach. Blok D je situovaný pri
vjazde do areálu Obytného súboru na juhovýchodnej strane pozemku. Oporné steny a
systém dažďových záchytných priekop lemujú pozemok okolo objektov s tým, že
ponechávajú priestor medzi vonkajšou hranicou a zástavbou pre neskoršiu realizáciu
komunikácií na hraniciach medzi pozemkami v zmysle ÚPN-Z. Z dôvodu doposiaľ nejasných
majetkových zámerov na susedných pozemkoch a tým aj neochoty ich majiteľov, nebolo
možné navrhnúť obslužné komunikácie v úplne plnom rozsahu tak, ako sú navrhnuté v ÚPNZ, ale iba čiastočne, s tým, že dopravné napojenie jednotlivých bytových objektov už rieši
ďalšia – vnútro - areálová komunikácia nie z vonkajšej, ale z vnútornej strany pozemkov.
Odstupy objektov od hraníc pozemku sú však riešené v zmysle požadovaných limitov a
regulatívov tak, akoby obslužné komunikácie v zmysle ÚPN-Z už existovali, aby v budúcnosti
nič nebránilo ich dobudovaniu.
Obytné bloky sú pozdĺžneho pôdorysu a byty v nich sú voči svetovým stranám orientované
smerom k mestu juhovýchodným smerom a smerom do lesa severozápadným až západným
smerom. S osobitným prihliadnutím sú riešené byty v koncových sekciách s oknami
orientovanými južným smerom. Pozdĺž východnej strany najdlhšieho bloku B je ŽB dutá
konštrukcia nad 2.PP, čím sa vytvára plocha zelene s dostatočnou hrúbkou vegetačnej
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vrstvy zeminy na vysadenie vzrástlej zelene. Rozšírený je aj suterén pod blokom C, pričom
hĺbka jeho osadenia taktiež umožňuje realizáciu zelenej strechy s výsadbou aj vzrástlejšej
zelene. Všetky plochy zelene majú navrhnutú parkovú úpravu s bohatou výsadbou
okrasných stromov a ozdobných krov. V juhovýchodnom cípe pozemku, približne v strede
medzi objektmi je v zeleni riešené detské ihrisko s fontánou, exteriérové fitness a terasou na
opaľovanie a rekreáciu. V suteréne bloku C sú smerom k tomuto intímnemu „spoločenskému
centru“ v exteriéri situované aj interiérové spoločenské priestory pre obyvateľov a to síce
Fitnes telocvične a malej kaviarne – večierky. Státia kontajnerov pre domový komunálny
odpad sú riešené v rámci vstupných priestorov suterénnych podlaží v blízkosti ich vjazdu z
komunikácie.

2.2. Zaradenie činnosti v zmysle zákona NR SR č.24/2006 Z.z.
Pôvodne posudzovaná činnosť celý obytný súbor Vtáčnik obsahoval spolu 318 (299
garážové státie, 19 povrchové) parkovacích státí a úžitková plocha bola 12 660,83 m2 a bol
zisťovacom konaní. Zmenou činnosti bude rozšírený celkový počet parkovacích miest pre
osobné vozidlá na počet 450. Navýšenie potreby parkovacích miest vychádza zo zmeny
dispozičného riešenia bytov.
Tab. č.4: Prahové hodnoty, infraštruktúra - bod č.9 prílohy č.8, zákona č.408/2011 Z.z.
Pol.
Číslo

Činnosť, objekty a zariadenia

16.

Projekty rozvoja obcí vrátane

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
(povinné
(zisťovacie
hodnotenie)
konanie)
v zastavanom území
od 10 000
2
m podlahovej
plochy
mimo zastavaného
územia od 1 000
2
m podlahovej
plochy

a) pozemných stavieb alebo ich súborov
(komplexov),
ak
nie
sú
uvedené
v iných položkách tejto prílohy

b)

statickej dopravy

od 500 stojísk

od 100 do 500 stojísk

Celková podlahová plocha posudzovaných objektov pôvodného zámeru predstavovala
18 086,90 m2, z toho na služby vybavenosti určených 269 m2 (kavireň + fitnes). Úžitková
plocha pôvodne posudzovaného zámeru bola 12 660,83 m2 nadzemných častí. Podlahová
plocha zmeny tvorí 21 098,53 m2, úžitková plocha zmeny všetkých nadzemných podlaží
predstavuje cca 15 819,83 m2.

2.3. Požiadavky na vstupy
2.3.1. Záber pôdy
Pre zmenu činnosti predstavuje zastavaná plocha 6 045,62m2, plocha zelene je 15 899,25
m2 a spevnené plochy 1 290,26 m2. Celková úžitková plocha je 14 618,11 m2
V pôvodnom zámer bola uvedená len zastavaná plocha objektov ako 6 434 m2, spevnené
plochy 1 161 m2 a zeleň 14 000 m2. Celková úžitková plocha bola 21 462 m2.
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2.3.2. Spotreba vody
V pôvodnom zámere sa uvažovalo napojenie na existujúci verejný vodovod vodovodnou
prípojkou. Ročná potreba vody bola 28 542,75 m3/rok. Vodojem Vtáčnik, z ktorého sa mala
pokryť potreba pitnej a požiarnej vody pre navrhovanú činnosť je riešený v rámci územného
plánu zóny Podhorský pás.
Po navrhovaných zmenách sa spotreba vody mierne navýši:
Výpočet potreby vody – pre všetky 4 objekty A,B,C,D:
(podľa Vyhlášky MŽP SR Zz. č.684/2006)
Obyvatelia
Kaviareň
Fitness

557 obyv.
2 zamest.
5 zamest.

x 145 l/ob.deň
x 300 l/os.deň
x 60 l/zam.

= 80 765 l/deň
=
600 l/deň
=
300 l/deň
81 665 l/deň

Maximálna denná potreba vody:
Qm x kd x Qd
= 1,5 x 81 665
Maximálna hodinová potreba vody:
Qh = kh x Qm
= 2,1/24 x 97 998

= 97 998 l/d
= 0,857 l/s

Ročná potreba vody pre obytný súbor je 29 807 m3 /rok
2.3.3. Ostatné surovinové a energetické zdroje
Spotreba elektrickej energie
Tab. č.5: Spotreba elektrickej energie pôvodný zámer.
Objekt
Blok A - bytová jednotka - 54 ks
Blok B- bytová jednotka - 78 ks
Blok C- bytová jednotka - 40 ks
Blok D- bytová jednotka - 21 ks
Byty spolu (193ks)
Spoločné priestory
Garáže
Výťahy, eskalátory
VZT - blok A
VZT - blok B
VZT - blok C
VZT - blok D
Celkom
Predpokladaná ročná spotreba
A (kWh/rok)

Pi (kW)
22
22
22
22
4 246
40
24
100
27
45
17
10
4 509

Pôvodný zámer
Pp (kW)
11
11
11
11
2 123
10
14
30
14
23
9
5
651

Beta
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,6
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,14

780 904

Pi - inštalovaný príkon, Pp - výpočtový výkon
Tab. č.6: Spotreba elektrickej energie zmena.
Objekt

Pi (kW)

Ps (kW)

Blok A - 54 bytov
Blok B - 78 bytov
Blok C - 40 bytov

931,1
1 300
682,40

279,33
389,9
205
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Blok D - 21 bytov
Byty spolu (193ks)
Spoločné priestory a výťahy
VZT + garáž - blok A
VZT + garáž - blok B
VZT + garáž - blok C
VZT + garáž - blok D
Celkom

357,2

107,16

3 270,7
121,2
26,35
46,15
31,95
11,22
3 541

981,39
104,36
18,55
31,75
28,75
9,82
1 195

Ps - požadovaný súčasný príkon
Maximálne zaťaženie transformátora 2x630 kVA – 1008kW
Inštalovaný výkon :
Pi = 3 541 kW
Maximálny súčasný výkon :
Pp = 717 kW
Oproti pôvodne posudzovanému zámeru sú projektované spotreby elektrickej energie zmeny
objektov nižšie.
V lokalite výstavby rodinných domov A,B,C,D nad Sliačskou ulicou v Bratislave bola listom
z 8.septembra
2010 na základe žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pre územné
rozhodnutie stanovené:
Novo navrhovaný rozvod NN bude realizovaný z novej
transformačnej stanice TS 2x630kVA káblom NAYY-J 4x240 mm2.
Zrealizovaním stavby sa zabezpečí dodávka elektrickej energie v uvedenej lokalite
v požadovanom množstve a kvalite v tolerancii predpísanej normou STN EN 33 0120-IEC
60 038 pre koncových odberateľov.
Spotreba plynu
V pôvodne posudzovanom zámere sa uvažovalo s nasledovnými kapacitami spotreby
zemného plynu.
Tab. č.7 Spotreba zemného plynu pre pôvodný zámer
Objekt

Tepelné straty (kW)

Počet
kotlov
v objekte

Osadený tepelný
výkon (kW)

Max. hodinová
spotreba
zemného plynu
3
(m /h)

A

434

54

820,8

86,4

B

604

78

1185,6

124,8

C

309

40

608,0

64,0

D

212

23

349,6

36,8

Spolu

1559

195

2964,0

312,0

Navrhovaný bol STL plynovod vedený v prístupovej komunikácii a pod areálovými
komunikáciami medzi navrhovanými domami. STL plynovod mal byť vybudovaný z rúr
plastových PE – 100, SDR 17,6 , farba oranžová, vonkajší priemer d75-90 mm. Za
napojením na jestvujúci plynovod d 90 sa na potrubí osadí uzáver so zemnou súpravou
v teleskopickom prevedení.
Navrhovateľ: GRAND KOLIBA, s.r.o.

8

Spracovateľ: ADONIS CONSULT

“OBYTNÝ SÚBOR GRAND KOLIBA“
Oznámenie o zmene podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z.

Spotreba plynu nový projekt
Tab. č.8: Spotreba zemného plynu pre nový zámer
Objekt

Priemerná ročná spotreba pre
3
spotrebu tepla (m )

Max. hodinová spotreba zemného
3
plynu (m /h)

A

149,525

83,7

B

224,288

111,6

C

-

D

-

Spolu

195,3

Bloky C a D budú vykurované z kotolní pre bloky A a B.
2.3.4. Dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky
Pri realizácií navrhovanej činnosti budú priamo dotknuté budú komunikácie Tupého
a Sliačska, so zvýšenými intenzitami dopravy je potrebné uvažovať najmä počas špičkových
ranných a večerných hodín. V územnom pláne zóny Podhorský pás sa uvažuje
s dobudovaním kostry dopravných komunikácií a s napojením územia na širšiu dopravnú
sieť. Toto riešenie zabezpečí do budúcna dostatočný komfort pre obyvateľov celej rozvojovej
zóny v lokalite Vtáčnik.
Statická doprava
Počet parkovacích miest hostia exteriér - 25 stojísk
Počet parkovacích miest v garáži - 425 stojísk z toho:
Blok A - 69 stojísk
Blok B - 237 stojísk
Blok C - 80 stojísk
Blok D - 39 stojísk
Celkový počet parkovacích miest je 450.
Dynamická doprava bola stanovená kvalifikovaným odhadom.
 50 pohybov za hodinu v dennom referenčnom intervale čase tj. od 06.00 do 18.00
hod (celkový pocčet vozidel 300)
 36 pohybov za hodinu vo večernom referenčnom intervale čase tj. od 18.00 do 22.00
hod.(celkový počet vozidel 72)
 7 pohybov za hodinu v nočnom referenčnom intervale tj. od 22.00 do 06.00 hod.
(celkový počet vozidiel 28)
2.3.5. Nároky na pracovné sily
Počas výstavby bude zdrojom pracovných miest samotná stavebná činnosť. Ide o dočasné
pracovné miesta.
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Počas prevádzky bude mať hodnotený obytný súbor nasledovné nároky na pracovné sily:
Kaviareň
2 pracovníkov
Ostatní pracovníci
5 pracovníkov

2.4. Údaje o výstupoch
2.4.1. Zdroje znečistenia ovzdušia
Počas výstavby bude zdrojom znečistenia ovzdušia zvýšená prašnosť, bude preto potrebné
prijať potrebné opatrenia pre jej zamedzenie.
Pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na okolitú zástavbu bola spracovaná rozptylová
štúdia.
Zdrojom znečisťujúcich látok v objekte bude:
- vykurovanie,
- parkovanie,
- zvýšená intenzita dopravy na okolitých príjazdových uliciach k objektu.
Navrhovaná činnosť neobsahuje stredné ani veľké zdroje znečistenia ovzdušia.
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s
nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW.
Príspevok objektu k znečisteniu ovzdušia bude relatívne nízky. Skoro výlučný podiel na
tomto príspevku bude mať automobilová doprava. Najvyššie hodnoty koncentrácie
znečisťujúcich látok ktorými prispeje objekt k znečisteniu ovzdušia jeho okolia po uvedení do
prevádzky sú výrazne nižšie ako sú príslušné krátkodobé limitné hodnoty. Pohybujú sa na
úrovni pozaďových koncentrácií. Na fasáde obytného súboru GREEN PARK-Vtáčnik sa
k limitnej hodnote najviac blíži koncentrácie benzénu s hodnotou 0,5 g.m-3, čo je 5 %
limitnej hodnoty. Najvyššia koncentrácia CO a NO2 na fasáde obytného súboru GREEN
PARK-Vtáčnik po uvedení celého komplexu domov Obytného súboru Grand Koliba do
prevádzky neprekročia ani pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových
podmienkach 2,1 % limitných hodnôt.
Predmet posudzovania: Obytný súbor Grand Koliba spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré
sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. (Hesek, 2016)
2.4.2. Odpadové vody
Splašková kanalizácia
Navrhované objekty budú napojené na navrhovanú kanalizáciu DN 600, ktorá bude vedená
v navrhovaných komunikáciách.
Odpadové vody z kanalizácie budú vyvedené na čistiareň odpadových vôd do Vrakune
a následne po splnení príslušných limitov odvedené do toku Malý Dunaj.
Predpokladané množstvo splaškových vôd Qs = 2,86 l/s.
Dažďová kanalizácia
Odvedenie odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody) bude riešené delenou
kanalizáciou.
Navrhovateľ: GRAND KOLIBA, s.r.o.
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Max. množstvo vypúšťaných dažďových vôd: Qd = 5 l/s
Navrhovaná je retenčná nádrž na dobu zdržania min. 15 min s objemom V = 230 m3.
Vody z povrchového odtoku
Odpadové vody z odtoku striech, spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií budú
odvedené do kanalizácie. Dažďové odpadové vody z odtoku zelených plôch budú vsakované
na pozemku investora. Na pozemku je navrhovaná retenčná nádrž pre prívalové dažde
s objemom 118 m3. Do navrhovanej kanalizácie DN 600 budú odvádzané vody
z povrchového odtoku s prietokom 5,00 l/s (splaškové vody budú mať prietok 2,86 l/s).
Tab. č. 9: Ročné množstvo odpadových vôd z povrchového odtoku:
Dažďové vody
Dažďové vody zo striech objektov
Dažďové vody zo spevnených plôch
Spolu

množstvo
3
5 638,50 m /rok
3
1 763,40 m /rok
3
7 401,9 m /rok

2.4.3. Iné odpady
Tvorba odpadov počas výstavby
Počas výstavby budú vznikať druhy odpadov uvedené nižšie. Oproti pôvodnému zámeru sa
nepredpokladá zmena kategórií ani množstva odpadov. Kategorizácia odpadov je uvedená
podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., v zmysle katalógu odpadov. Počas výstavby
vzniknú odpady zo stavebnej činnosti.
Tab. č. 10: Vznikajúce odpady počas výstavby a prípravy územia
Katalóg. číslo

Názov odpadu

17
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 07

Stavebné odpady a odpady z demolácií
Betón, tehly, obkladačky
Betón
Tehly

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené
v 17 01 06

17 02
17 02 01
17 02 02
17 03
17 03 02
17 04

Drevo, sklo, plasty
Drevo
Sklo
Bitúmenové zmesi
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
Kovy

17 04 05
17 04 11
17 05
17 05 04
17 05 06

Železo a oceľ
Káble iné ako uvedené v 17 04 10
Zemina, kamenivo
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
Výkopová zeminy iná ako uvedená v 17 05 05

17 09
17 09 04

Iné odpady zo stavieb a demolácií
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09
01, 17 09 02 a 17 09 03
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Množstvo
(t)

O
O
O

30,0
3,0
3,0

O
O

3,0
0,15

O

1,5

O
O

0,5
0,5

O
O

2 000 m3
11 500 m3

O

20,0
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Okrem vyššie uvedených odpadov bude vznikať počas výstavby aj zmesový komunálny (20
03 01) a biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01).
Tvorba odpadov počas prevádzky
Prevádzkou bude vznikať odpad.
Počas prevádzky objektu bude vznikať najmä komunálny odpad, ktorý budú produkovať
obyvatelia a zamestnanci objektov vybavenosti. Odhadované množstvo druhotných surovín
získaných z komunálneho odpadu je 35 % druhotných (sklo, plasty). Tieto budú určené na
zhodnotenie (recykláciu).
Tab. č. 11: odpady vznikajúce počas prevádzky objektov (Katalóg odpadov, Vyhlášky MŽP
SR č. 365/2015 Z.z)
Katalóg. číslo
20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 36
20 02
20 02 01
20 03
20 03 01
20 03 07
20 03 99

Názov odpadu

Kategória
O

Komunálne odpady
Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov
Papier a lepenka
Sklo

O
O
O
O

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
20 01 23 a 20 01 35

O
O

Odpady zo záhrad a z parkov

O

Biologicky rozložiteľný odpad

O

Iné komunálne odpady

O

Zmesový komunálny odpad

O

Objemný odpad

O

Komunálne odpady inak nešpecifikované

Množstvo odpadov
Predpokladaná kubatúra odpadov bude :
Bytový fond max. 193 bytových jednotiek,
z toho blok A = 54 b.j.
blok B = 78 b.j.
blok C = 40 b.j.
kaviareň a fitness blok D = 21 b.j.
-

2 kontajnery á 1100 l / odvoz 2x týždenne
3 kontajnery á 1100 l / odvoz 2x týždenne
2 kontajnery á 1100 l / odvoz 2x týždenne
1 ks kontajnera 240 l – odvoz 2 x týždenne
1 kontajner á 1100 l / odvoz 2x týždenne

Celkom 8 ks kontajnerov pre bežný komunálny odpad o obsahu 1100 l, a 1 ks kontajnera
240 l, = spolu 9040 l, odvoz 2x týždenne, z toho vyplýva:
Predpokladaná kubatúra odpadov = 940 000 l /ročne
Okrem toho budú pri každom obytnom bloku situované 1x kontajner na triedený papier, 1x
na triedené sklo a 1x na obaly a plasty:
Predpokladaná vyťažiteľnosť = 35 % (papier + plasty + sklo)
Navrhovateľ: GRAND KOLIBA, s.r.o.
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Spôsob nakladanie s odpadom
Počas výstavby
Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby objektu bude potrebné priebežne odvážať na
riadenú skládku s nekontaminovaným odpadom napr. do lokality Lieskovec, Pezinok,
(skládka Stará Jama), Most pri Dunaji. Ide o vzdialenosť od 5,0 do 20,0 km.
Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii stavby a základov bude zhromažďovaná na
pozemku a využitá pri terénnych úpravách. Prebytočná zemina bude odvezená mimo areálu.
So zeminou bude nakladané i počas výstavby spevnených plôch, komunikácie, pri pokládke
navrhovaných a prekládke jestvujúcich inžinierskych sietí. Zemina z výkopov pre položenie
navrhovaných prípojok inžinierskych sietí bude použitá na spätný zásyp (nie obsyp) pokiaľ
nebude stanovené v projekte ináč.
Počas prevádzky
Systém zberu, prepravy a zneškodnenia komunálneho odpadu stanovuje na svojom území
každá obec a tomu je povinný prispôsobiť sa každý pôvodca. Obytný súbor bude zapojený
aj do systému separovaného zberu na území hlavného mesta SR Bratislavy.
2.4.4. Zdroje hluku, vibrácií, žiarenia
Pre navrhovanú činnosť bola vypracovaná hluková štúdia (AKUSTA, s.r.o., 4/2017).
Predmetom hlukovej štúdie je predikcia vplyvu hluku zo samostatnej dopravnej prevádzky
(doprava, parkoviská) navrhovaného obytného súboru GRAND KOLIBA v Bratislave na
najbližšie chránené objekty. Zdrojom hluku bude cestná a železničná doprava ale aj
stacionárne zdroje hluku (chladiace a VZT jednotky, tepelné čerpadlá a pod.), pričom typ a
počet stacionárnych zdrojov hluku bude upresnený v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie.
Záver hlukovej štúdie hovorí, že samostatne hodnotená prevádzka, t. j. pozemná doprava
súvisiaca s navrhovaným obytným súborom GRAND KOLIBA v Bratislave nespôsobí
prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku na najbližších pozemkoch rodinných
domov a pred fasádami najbližších existujúcich bytových domov pre denný, večerný a ani
pre nočný referenčný časový interval. Ostatné doporučenia týkajúce sa posúdenia hlukovej
záťaže navrhovaného obytného súboru GRAND KOLIBA zostávajú nemenné, tak ako boli
uvedené v hlukovej štúdii vypracovanej v septembri 2016 (AKUSTA s.r.o.,2017). Hlukové
štúdie sú súčasťou príloh.
Zdrojom vibrácii počas výstavby objektu budú stavebné mechanizmy vykonávajúce stavebnú
činnosť v dotknutom území. Ku nadmernému šíreniu vibrácii v zmysle platných STN, ktoré by
mohlo ohroziť zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva nebude dochádzať. Počas
prevádzky nepredpokladáme šírenie vibrácii do okolia.
Hodnotená činnosť nebude produkovať žiarenie. Teplo a zápach vznikajúce pri prevádzke
garáže bude odvedené do okolia vzduchotechnicky nad strechu objektov, vplyv je preto málo
významný.
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2.4.5. Tepla a zápachu
Pri realizácii rozšírenia činnosti a počas jej prevádzky nebude produkovaný zápach ani teplo
v hodnotách predstavujúcich riziko pre okolie. Teplo z garáží bude odsávané
vzduchotechnikou.
2.4.6. Iné očakávané vplyvy (napríklad vyvolané investície) a svetlotechnické pomery
S výnimkou projektu sadových úprav si stavba podľa projektovej dokumentácie k územnému
rozhodnutiu nevyžaduje žiadne iné vlastné vyvolané investície, ani preložky IS.

3. PREPOJENIE

S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI ČINNOSŤAMI V

DOTKNUTOM ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHĽADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A
TECHNOLÓGIE
Nakoľko stavba je umiestňovaná v doposiaľ neurbanizovanom území, má vecnú aj časovú
väzbu na výstavbu nižšie situovaných obytných súborov „Vinohradis“ investora GTC
RealEstate Vinohrady a nimi realizovanú infraštruktúru. Jedná sa predovšetkým o
novobudované dopravné napojenie cestnou komunikáciou zo Sliačskej ulice a tiež
výstavbu verejných trás inžinierskych sietí, trafostaníc a preložky vzdušnej trasy VN káblom
do cestného telesa. Okrem toho sa BVS rozhodla vybudovať nový vodojem na juhozápadnej
hranici riešeného územia, z ktorého je navrhované aj napojenie na pitnú vodu
objektov Obytného súboru Grand Koliba. Všetky uvedené inžinierske siete a technické
objekty budú mať stavebné povolenie a sú už vo výstavbe. Harmonogram ich dokončenia
predchádza časovo harmonogramu dokončenia Obytného súboru Grand Koliba a jeho
objektov. Tie budú logicky svojou vlastnou infraštruktúrou nadväzovať na napájacie body v
súčasnosti budovanej infraštruktúry.

4. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH
PREDPISOV
Zmena vydaného stavebného povolenia.

5. VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
Hodnotená činnosť nebude presahovať vplyv štátnych hraníc Slovenskej republiky.

6. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO
ÚZEMIA VRÁTANE ZDRAVIA ĽUDÍ
Pre účely hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti boli vyčlenené nasledovné typy území:
a) priamo dotknuté územie (lokalita zástavby). Ide o lokalitu, kde sa bude navrhovaná
činnosť realizovať. V tomto území sa najvýraznejšou mierou uplatňujú priame vplyvy
činnosti ako je záber pôdy, výrub drevín, zmena funkcie krajiny, scenérie a pod.
b) dotknuté územie. Predstavuje územie s intenzívnym pôsobením priamych
i nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti. Toto územie je vyčlenené ako 500 m od
hranice zámeru.
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c) širšie okolie dotknutého územia. Ide o územie vo vzdialenosti cca 3 000 m od hranice
dotknutého územia. V tomto území sa uplatňujú najmä nepriame vplyvy hodnotenej
činnosti, ktoré súvisia s jej prevádzkou napr. prejazdy vozidiel, vplyvy na socioekonomickú sféru dotknutého sídla.

6.1. CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
6.1.1. GEOLÓGIA
Geologická charakteristika územia
Podľa inžiniersko – geologickej rajonizácie územia Slovenska patrí dotknuté územie do
rajónu magmatických intruzívnych hornín (Hrašna et Klukanová,2002).
Na geologickej skladbe dotknutého územia a jeho širšieho okolia sa podieľajú hlbinné
magmatity: dvojsľudné a biotické granity až granodiority, hercínske (Bezák et. al.1996).
Podľa záverečnej správy podrobného inžinierskogeologického prieskumu (Drill, s.r.o., 2009)
sa na geologickej stavbe dotknutého územia podieľajú horniny paleozoického veku a
kvartérne sedimenty.
Paleozoikum je tvorené hlavne granitoidnými horninami Bratislavského typu, ktoré sú
zastúpené granitom až kremitým dvojsľudným granodioritom a kryštalickými bridlicami. Časté
sú v nich výskyty pegmatitových žíl o mocnosti niekoľko cm až m. Miestami je na nich
zachovaný plášť, ktorý je tvorený vysokometamorfovanými horninami (pararulami, svor.
žulami, fylitmi). Granodiority a bridlice podliehajú mechanickému a chemickému zvetrávaniu.
Tak vzniká zóna rozložených (úplne zvetraných), zvetraných a navetraných granodioritov.
Rozložený granodiorit a bridlica má charakter uľahnutého piesku hlinitého až piesku ílovitého
s drobnými úlomkami zvetraných granodioritov a bridlíc, prevažne hrdzavohnedej farby.
Rozložené granodiority a bridlice nevytvárajú súvislú vrstvu, miestami táto zóna úplne chýba.
Zvetrané granodiority a bridlice sú stredne až silno rozpukané, hnedohrdzavej farby.
Navetrané granodiority sú stredne až menej rozpukané, sivej až hnedosivej farby. Výskyt
kaolinizovaných granodioritov je viazaný na rozpukanejšie zóny, vznikli zvetrávacími
pochodmi a hydrotermálnou premenou. Výsledným produktom kaolinitizovaných
granodioritov sú piesky hlinité, uľahnuté s drobnými úlomkami hydrotermálne premenených
granitoidov bielej až zelenosivej farby.
Kvartérne sedimenty sú zastúpené antropogénnymi, eluviálnymi, proluviálnymi a
deluviálnymi hlinami, ílmi a pieskami, suťovými hlinami a suťami. Zrnitostne ide o piesčité
hliny až íly s úlomkami zvetraných a navetraných granitov. Hrúbka kvartérnych sedimentov je
rôzna a je závislá od geomorfologických pomerov jednotlivých častí územia.
1.1.2. Ložiská nerastných surovín
Priamo v dotknutom území ani v širšom okolí dotknutého územia sa nenachádzajú
významné ložiská nerastných surovín.

6.1.2. GEOMORFOLÓGIA A GEODYNAMICKÉ JAVY
Z hľadiska geomorfologického členenia územia Slovenska patrí dotknuté územie a jeho
širšie okolie do provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, oblasti
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Fatransko-Tatranská, celku Malé Karpaty, podcelku Pezinské Karpaty, časti Homoľské
Karpaty (Mazúr et. Lukniš, 2002).
Typ reliéfu v dotknutom území a jeho širšom okolí je možné charakterizovať ako
antropogénny vzhľadom na skutočnosť, že celé okolie dotknutého územia sa v posledných
rokoch pomerne dynamicky vyvíja (novostavby rodinných domov, nízkopodlažná bytová
výstavba). Zmena pôvodného typu z prirodzeného na antropogénny však nastala ešte
predtým, keď vznikali na svahoch Malých Karpát rozsiahle plochy vinohradov. Dotknuté
územie je tvorené jedným súvislým celkom, ktorý je terasovito rozčlenený. Terasy s takmer
kolmými stenami dosahujú výšku 2 až 4 m. Nadmorská výška terénu sa pohybuje v rozmedzí
cca 205 až 223 m n.m.
V zmysle STN 73 0036 príloha A2 "seizmotektonická mapa Slovenska" sa dotknuté územie
nachádza v oblasti, kde sa v historicky známom období vyskytla intenzita zemetrasenia 7o
makroseizmickej aktivity stupnice MSK-64.

6.1.3. PÔDY
V dotknutom území sa nachádzajú najmä kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až
kyslé, sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové, zo stredne ťažkých až ľahších
skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín. Kvôli stupňu ovplyvnenia a premeny
uvedených pôvodných kambizemí možno tieto už z typologického hľadiska považovať za
antropogénne (kultizeme a antrozeme).
V širšom okolí dotknutého územia sa vyskytujú kambizeme modálne kyslé, sprievodné
kultizemné a rankre, zo zvetralín kyslých až neutrálnych hornín. Pod svahom Vtáčnika sa
vyskytujú ešte fluvizeme kultizemné karbonátové, sprievodné fluvizeme glejové karbonátové
a fluvizeme karbonátové ľahké, z karbonátových aluviálnych sedimentov (Šály et. Šurina,
2002).

6.1.4. OVZDUŠIE
Dotknuté územie a jeho širšie okolie patrí do teplej klimatickej oblasti (T) s priemerným
počtom 50 a viac letných dní ročne, s denným maximom teploty vzduchu  25 ºC, na
rozhranie okrskov T2 – teplý, suchý, s miernou zimou a T4 – teplý, mierne suchý, s miernou
zimou, kde sa priemerné teploty v januári pohybujú nad -3 °C (Lapin, Faško, et al., 2002).
Teploty dosahujú hodnotu priemerne 10 - 11°C a viac. Najnižšie teploty sa v tomto území
vyskytujú v mesiacoch december až február, najvyššie v letných mesiacoch júl – august.
Tab. č. 12: Priemerné teploty vzduchu zo stanice Koliba (Štatistická ročenka hl.mesta
Bratislava)
Mesiac

2012
2013
2014

I.
1,2
-0,9
1,7

II.
-3,0
0,6
3,6

III.
8,5
2,3
9,6

IV.
11,1
11,8
12,2

V.
16,8
14,6
14,6

VI.
20,5
18,4
19,7

VII.
21,9
23,1
21,6

VIII.
22,4
22,0
18,5

IX.
17,2
14,6
16,0

X.
10,1
11,6
12,0

XI.
6,6
6,1
7,1

XII.
-1,1
2,1
2,6

Rok
11,0
10,5
11,6

Zrážkové pomery
Priemerný ročný úhrn zrážok v bratislavskej stanici Koliba dosahuje hodnotu do 607 mm. V
roku 2014 najviac zrážok padlo v mesiaci september a najmenej v mesiaci marec. Na
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základe uvedených údajov v nasledujúcich tabuľkách je možné konštatovať, že dotknuté
územie a jeho okolie je z hľadiska zrážok pomerne premenlivé.
Tab. č.13: Priemerné úhrny zrážok zo stanice Koliba, (Štatistická ročenka hl.mesta
Bratislava)
Mesiac
2012
2013
2014

I.
83,5
103,3
21,1

II.
41,1
108,8
50,5

III.
13,8
84,1
12,1

IV.
29,8
16,7
66,2

V.
53,1
84,9
91,2

VI.
48,1
70,8
39,2

VII.
87,2
7,9
74,2

VIII.
27,7
85,7
131,8

IX.
29,9
83,4
166,8

X.
87,7
23,4
35,2

XI.
55,0
54,5
49,3

XII.
50,8
13,8
65,7

Rok
607,7
737,3
803,3

Snehová pokrývka sa v dotknutom území a jeho širšom okolí vyskytuje už od októbra (najmä
vyššie polohy Malých Karpát) do apríla, pričom počet dní so súvislou snehovou pokrývkou za
rok 2014 bol 5.
Veterné pomery
V posledných rokoch dosiahli vetry v Bratislave a okolí priemernú častosť okolo 18 %,.
Z hľadiska častosti sú významné severovýchodné vetry. Najčastejším smerom prúdenia
vetra za posledných desať rokov je severovýchodný a severozápadný smer, ktorý sa
vyskytuje 16,87 % o priemernej rýchlosti 91,00 m/s.

6.1.5. VODY
Dotknuté územie a jeho širšie okolie patrí do vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovosnehovým režimom odtoku s výrazným zvýšením vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy
(Šimo et. Zaťko, 2002).
Vodné toky
Dotknuté územie patrí do povodia toku Dunaj, ktorý predstavuje na našom území nepôvodný
vodný tok a je typickou alpskou riekou s pomerne vyrovnaným rozdelením odtoku v priebehu
roka. Prietokový a hladinový režim Dunaja v SR je ovplyvnený vodným dielom Gabčíkovo.
Dunaj preteká vo vzdialenosti cca 3,44 km južným smerom od lokality navrhovanej činnosti.
V roku 2014 priemerný mesačný prietok v stanici Bratislava predstavoval 1788 m3.s-1.
Maximálny prietok (Qmax) bol 5931 m3.s-1 a minimálny prietok (Qmax) bol 943 m3. s-1.
Vodné plochy a nádrže
V dotknutom území sa vodné plochy a nádrže nenachádzajú.
Podzemné vody
Dotknuté územie sa nachádza v rajóne MG 055 Kryštalinikum a mezozoikum juhovýchodnej
časti Pezinských Karpát, na rozhraní v subrajónov VH20 a DN20. Ide o hydrogeologicky
málo významné územie, predpokladané zásoby podzemnej vody dosahujú iba do cca 0,20
l.s-1.km-2. Podzemné vody sú zásobované iba zrážkami, od ktorých tým pádom závisí aj
výdatnosť prameňov.
Hladina podzemnej vody bola v dotknutom území priamo zisťovaná inžinierskogeologickým
prieskumom (Drill, s.r.o., 2009). Kopanými sondami tu však podzemná voda zistená nebola.
Pramene - v dotknutom území ani v jeho okolí sa nenachádzajú žiadne pramene ani
pramenné oblasti.
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Vodohospodársky chránené územia
Dotknuté územie ani širšie okolie nezasahuje do žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti
ani pásma hygienickej ochrany vôd. Iné vodohospodársky chránené územia sa tiež
v dotknutom území ani jeho okolí nevyskytujú. Najbližšie sa vyskytujúce toky Vydrica a Dunaj
predstavujú vodohospodársky významné vodné toky.

6.1.6. FAUNA A FLÓRA
Fauna
Podľa zoogeografického členenia územia Slovenska patrí dotknuté územie a jeho okolie na
rozhranie provincie stepí panónskeho úseku a provincie listnatých lesov podkarpatského
úseku (Jedlička et. Kalivodová, 2002) a do pontokaspickej provincie, podunajského okresu
jeho západoslovenskej časti (Hensel et. Krno, 2002).
V dotknutom území sú zastúpené predovšetkým ruderálne biotopy rôzneho druhu, ktoré
svojou charakteristikou umožňujú život typickým druhom takýchto lokalít. Väčšina
z uvedených druhov živočíchov sa vyskytuje najmä v týchto biotopoch, prípadne sú uvedené
aj druhy zastúpené v lesných biotopoch, ktoré môžu svojim výskytom zasahovať až do
dotknutého územia.
Výskyt fauny priamo v dotknutom území je ovplyvnený aj antropogénnymi stresovými
faktormi ako sú prejazdy dopravných prostriedkov v bezprostrednom okolí a rozširovanie
zastavaného územia.
Flóra
Podľa fytogeografického členenia (Futák, 1980) sa dotknuté územie nachádza na rozhraní
oblasti Panónskej flóry, obvodu eupanónskej xerotermnej flóry a oblasti západokarpatskej
flóry, obvodu predkarpatskej flóry.
Vegetácia dotknutého územia v zmysle fytogeograficko-vegetačného členenia patrí do
Dubovej zóny, horskej podzóny, kryštalicko-druhohornej oblasti, okresu Malé Karpaty,
podokresu Pezinské Karpaty (Plesník, 2002).
Potenciálnou prirodzenou vegetáciou je vegetácia, ktorá by sa v dotknutom území
vyskytovala za daných podmienok (klíma, pôdy, horninové prostredie) v prípade, že by vplyv
ľudskej činnosti prestal. V dotknutom území a jeho okolí by sa vyskytovali dubové a cerovodubové lesy (Quercetum petraeae-cerris) a karpatské dubovo-hrabové lesy (Carici pilosaeCarpinetum).
Reálna vegetácia
Reálnu vegetácia dotknutého územia užšieho okolia navrhovanej činnosti tvoria terasy
bývalých vinohradov s neudržiavaným porastom viniča hroznorodého (Vitis vinifera), v týchto
miestach sa zároveň nachádza plamienok plotný (Clematis vitalba). Dreviny sa tu vyskytujú
iba ojedinele, žiadne súvislé porasty drevín v dotknutom území nie sú. Roztrúsene sa tu
vyskytujú javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides), čerešňa vtáčia
(Cerasus avium), slivka domáca (Prunus domestica), orech kráľovský (Juglans regia) a agát
biely (Robinia pseudoacacia). Z krovitých druhov sú najčastejšie ruža šípková (Rosa canina)
a ostružina černicová (Rubus fruticosus), ktoré tvoria miestami súvislé husté porasty.
Pomerne hojne sa vyskytujú aj baza čierna (Sambucus nigra), svíb krvavý (Swida
sanguinea), bršlen európsky (Euonymus europaeus).
Priamo na dotknutom pozemku bol vykonaný výrub drevín na základe povolenia na výrub od
Mestskej časti BA – Nové Mesto a na pozemku sa v súčasnosti žiadna vzrastlá vegetácia
nenachádza.
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6.1.7. BIOTOPY
V dotknutom území sa podľa Katalógu biotopov Slovenska (Stanová et. al., 2002)
nenachádzajú žiadne biotopy európskeho ani národného významu. Z ostatných biotopov sa
vyskytujú nasledovné:
Ostatné biotopy
o

X4 – Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel – sú to bylinné ruderálne, mierne
nitrofilné až nitrofilné spoločenstvá na vysychavých až suchých antropogénnych
lokalitách. Vyskytujú sa na násypoch, navážkach, smetiskách, okrajoch komunikácií,
pasienkov, medzí polí a viníc. Pôdy bývajú hlinitopiesčité až piesčité, často
s vysokým výskytom skeletu. Tieto biotopy sa vyskytujú priamo v dotknutom území.

o

X5 – Úhory a extenzívne obhospodarované polia – sú to polia, vinice, záhrady
a ovocné sady na hlinitých pôdach, kde je umožnený rozvoj burinovej vegetácie
(rozdiel v agrotechnických postupoch v porovnaní s biotopom X7). Extenzívne
využívané poľnohospodárske plochy sa nachádzajú v dotknutom území.

o

X 9 – Porasty nepôvodných drevín – sú to porasty nepôvodných krov a stromov,
ktoré sa spontánne šíria. Typický je pravidelný spon stromov a rovnovekosť porastov.
Bylinný podrast je zmenený vplyvom samotného výskytu nepôvodných drevín.
V dotknutom území sa nevyskytujú v tejto charakteristickej forme, skôr tu ide
o ojedinelé porasty agátu bieleho a orgovánu obyčajného.

Biotopy národné a európskeho významu sa v lokalite plánovanej stavby nenachádzajú.

6.1.8. CHRÁNENÉ ÚZEMIA A ICH OCHRANNÉ PÁSMA
Navrhovaný obytný súbor nezasahuje do žiadnych vyhlásených ani navrhovaných
chránených území podľa národnej legislatívy (zákon NR SR č.543/2002 Z.z.). Nenachádzajú
sa tu kategórie maloplošných ani veľkoplošných chránených území.
Dotknutá lokalita výstavby taktiež nezasahuje do žiadnej z lokalít súvislej sústavy
chránených území NATURA 2000, ktorá zabezpečuje územnú ochranu biotopov a druhov
európskeho významu.
Do dotknutého okresu Bratislava III. zasahuje z lokalít NATURA 2000 vyhlásené chránené
vtáčie územie SKCHVÚ014 Malé Karpaty (vzdialená cca 6,3 km). Z území európskeho
významu do dotknutého okresu zasahujú SKUEV104 Homolské Karpaty (cca 7,5 km)
a SKÚEV0388 Vydrica (cca 3,6 km).
Predmetom ochrany Malých a Homolských Karpát sú prevažne prirodzené lesné
spoločenstvá s početným výskytom európsky a národne významných druhov fauny a flóry.
Predmetom ochrany toku Vydrica sú pobrežné porasty a zamokrené lokality v jej okolí.
Navrhovaný obytný súbor sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti od týchto lokalít.
Z veľkoplošných chránených území sa nachádza najbližšie CHKO Malé Karpaty (vzdialená
900 m). Toto územie nemá vymedzené ochranné pásmo.
Z hľadiska ochrany prírody majú význam aj ekologicky stabilné časti krajiny napr. mestské
parky, chránené stromy a líniová vegetácia. Tieto sú vyčlenené v rámci prvkov ÚSES
a uvádzame ich v kapitole 2.3. Územný systém ekologickej stability. Takéto prvky sa priamo
v dotknutom území navrhovanej stavby a jej okolí nenachádzajú.
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6.2. KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA
6.2.1.

ŠTRUKTÚRA KRAJINY

Dotknutá lokalita sa nachádza v terasovito rozčlenenom území, ktoré je pre túto časť mesta
Bratislava charakteristické, najmä vzhľadom na využívanie tohto územia v minulosti na
vinohradnícke účely. V blízkosti dotknutého územia sa nachádza čerstvá malopodlažná
bytová zástavba, ďalej pomerne rozsiahla zástavba rodinných domov a záhradkárske osady.
Pomerne hojne sa v širšom okolí dotknutého územia vyskytujú plochy technickej
infraštruktúry, najmä železničnej a dopravnej, sú tu aj vedenia veľmi vysokého napätia
(22kV, 110kV). Štruktúru krajiny v dotknutom území a jeho blízkom okolí tvoria prvky
nelesnej drevinnej vegetácie, trávnaté porasty, burinná vegetácia, staré porasty viniča
a sprievodná vegetácia poľných ciest a chodníkov. Vo väčšej vzdialenosti od dotknutého
územia prevládajú lesné porasty masívu Malých Karpát na jednej strane a zastavané územia
mestskej časti Nové Mesto na strane druhej. V štruktúre dotknutého územia sa neuplatňujú
žiadne vodné toky. Tieto sa vyskytujú až vo väčšej vzdialenosti od dotknutého územia.

6.2.2. KRAJINNÝ OBRAZ A SCENÉRIA
Popis krajinného obrazu dotknutého územia závisí predovšetkým od pohľadového uhla
a miesta pozorovania. Ak vezmeme do úvahy pohľad od mesta (od Račianskej ulice) na
dotknuté územie, dominantou sa stane masív Malých Karpát, na ktorého juhovýchodných
svahoch sú hojne sa vyskytujúce charakteristické terasovité bývalé vinohrady s rôznou
štruktúrou synantropnej vegetácie. Z tohto pohľadu je ďalej významná nová malopodlažná
obytná zástavba a tiež mnoho rodinných domov, ktoré sú tiež exponované. Poslednou
dominantou z pohľadu od mesta sú zariadenia vedení vysokého napätia, ktoré sú trasované
veľmi blízko (110 kV), resp prechádzajú priamo cez dotknuté územie (22 kV). Pomerne
významné sú v tomto pohľade ešte štrkové a poľné cesty.
Pri pohľade od dotknutého územia smerom na mesto sa stáva dominantou vedenie
vysokého napätia (110 kV), ktoré je dominantné aj v porovnaní s výškovými budovami
mesta. Z tohto miesta pozorovania sa otvárajú kvalitné otvorené pohľady, pričom je možné
pozorovať krajinu v nadregionálnej mierke. Vidieť objekty ako Bratislavský hrad, Dunaj, nové
i staršie dominanty Bratislavy a ďalšie zaujímavé akcenty zastavaného územia mesta.

6.2.3. ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY
Pre dotknuté územie a jeho širšie okolie bol spracovaný R-ÚSES mesta Bratislavy (SAŽP,
1994). Lokalita navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho prvku ÚSES.
Podľa vyššie uvedeného dokumentu sa v dotknutom území nenachádzajú prvky ÚSES.
V jeho širšom okolí sa nachádzajú nasledovné:
Biocentrá
 Regionálne biocentrum Koliba – Stráže – tvoria ho sekundárne teplomilné
spoločenstvá viníc. Nachádza sa vo vzdialenosti cca 660 m juhozápadne od
dotknutého územia.
 Regionálne biocentrum Kuchajda – je tvorené vodnými spoločenstvami, využívané
tiež vodným vtáctvom. Od navrhovanej činnosti je vzdialené cca 1,66 km východným
smerom.
 Lokálne biocentrum Kalvária – sú to fragmenty lesných spoločenstiev a záhrady.
Nachádza sa cca 1,6 km juhozápadne od navrhovanej činnosti.
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Biokoridory
 Provinciálny biokoridor Malé Karpaty – je tvorený úsekom Koliba – Biely Kríž
a tvorený lesnými spoločenstvami. Prechádza asi 900 m severozápadne od
dotknutého územia.
 Nadregionálny biokoridor JV svahy Malých Karpát – je tvorený teplomilnou nelesnou
biotou (sekundárne a ekotónové spoločenstvá, vinice, sady, záhrady). Je stále
pomerne funkčný pre viaceré druhy teplomilnej bioty. Prechádza asi 500 m od
dotknutého územia.
 Regionálny biokoridor Koliba – Slavín – Sitina – prechádza vo vzdialenosti cca 350 m
západne od navrhovanej činnosti a slúži najmä mobilnejším organizmom. Biokoridor
má nespojitý charakter a je tvorený lesnou a teplomilnou biotou.
Genofondové lokality
Z genofondových lokalít a ekologicky významných segmentov krajiny sa v dotknutom území
nenachádzajú žiadne.
V blízkom okolí dotknutého územia sa nachádza nasledovná genofondová lokalita:


Xerotermné biotopy juhozápadných svahov Malých Karpát – táto je významná
z hľadiska výskytu ohrozených druhov xerotermov a tiež obojživelníkov a plazov.
Lokalita je vzdialená 130 m severozápadne od plánovanej navrhovanej činnosti.

V širšom okolí dotknutého územia sa nachádza nasledovná genofondová lokalita:


Koliba – Stráže – je charakterizovaná ako databanka Vitis vinifera, nachádza sa vo
vzdialenosti cca 660 m juhozápadne od dotknutého územia.

Žiadna z uvedených genofondových lokalít nezasahuje priamo do územia, kde sa plánuje
realizácia navrhovanej činnosti.

6.3. OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA, KULTÚRNOHISTORICKÉ
HODNOTY ÚZEMIA

6.3.1. DEMOGRAFIA
Dotknuté územie sa nachádza v k.ú. mesta Bratislava, v MČ Bratislava–Nové Mesto
mestská štvrť Koliba, MČ Nové Mesto spadá pod Bratislavský kraj, okres Bratislava III.
Hustota obyvateľstva mestskej časti BA – Nové Mesto predstavovala ku 31.12.2015 hodnotu
996,71 obyvateľov na km2 (Štatistický úrad SR, 2016).
Mestská časť Nové Mesto má podľa aktuálnych údajov 37 650 obyvateľov (stav k 31.12.
2015). Podľa vekovej štruktúry prevláda v mestskej časti Nové Mesto obyvateľstvo
produktívneho veku t.j. 65,70%, v poproduktívnom veku je 11,9 % a predproduktívny vek
predstavuje 15,7%.
Tab. č. 14: Trvalo bývajúce obyvateľstvo k 31.12 2015 (Štatistický úrad, 2016)
Ukazovateľ

Počet obyvateľov
MČ BA Nové
Mesto

Počet obyvateľov
okresu Bratislava
III

Počet
obyvateľov
hl. mesta
Bratislava

37 650

63 539

421 305

Obyvateľstvo spolu
Navrhovateľ: GRAND KOLIBA, s.r.o.

21

Spracovateľ: ADONIS CONSULT

“OBYTNÝ SÚBOR GRAND KOLIBA“
Oznámenie o zmene podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z.

Muži
Ženy
Predproduktívny vek (0-14)
Produktívni
muži (15 - 59)
ženy (15 - 54)
Poproduktívni (55ž+, 60m+)
spolu

17 216
20 434
5 918

29 578
33 961
9 563

197 227
240 077

24 732
11 673
13 059

42 377
20 384
21 993

291 406
139 369
152 037

4 480

7 305

68 781

61 117

Tab. č. 15: Národnostné zloženie obyvateľstva v roku 2016 (ŠÚ SR, 2017).
česká
národnosť

slovenská
národnosť

maďarská
národnosť

Okres Bratislava III

58 415

1695

973

47

Bratislava

380 495

14 681

6 081

362

región

rómska
národnosť

Z národnostnej štruktúry prevláda v bratislavskom Novom Meste slovenská národnosť,
druhou najpočetnejšou je maďarská národnosť rovnako ako v celej Bratislave a ako tretia
najpočetnejšia sa vyskytuje česká národnosť, čo je dôsledok histórie osídlenia v tejto oblasti.
Tab. č.16: Celkový prírastok obyvateľstva z 31.12. 2016 (ŠÚ SR, 2017)
Obec

MČ Nové Mesto
Okres Bratislava III
Bratislava

živonarodení

Zomretí

560
927
5475

519
755
4175

Celkový
prírastok
(úbytok)
352
1096
2991

V roku 2016 vykázala mestská časť Nové Mesto celkový prírastok obyvateľstva 352
obyvateľov (ŠÚ SR, 2017). Táto hodnota súvisí s vyššou pôrodnosťou a migráciou
obyvateľstva do tejto mestskej časti ako aj stavebným rozvojom v tejto mestskej časti, ktorá
patrím medzi atraktívne čo je možné konštatovať aj o okrese Bratislava III. Najmä mestská
štvrť Koliba sa vyznačuje vysokým podielom novej obytnej zástavby a to rovnako rodinných
domov ako aj bytových domov vyššieho štandardu.

6.3.2. SÍDLA
Dotknuté územie sa nachádza v hlavnom meste SR v Bratislave, v okrese Bratislava III , v
mestskej časti Nové Mesto konkrétne v mestskej štvrti Koliba- Vtáčnik.
Priamo dotknuté navrhované územie s názvom Grand Rezidence Koliba sa nachádza na
pozemku Vtáčnik v novo vznikajúcej lokalite Nová Koliba. Do dotknutého územia spadá
primárne obytná výstavba, pozemky bývalých vinohradov momentálne preklasifikované na
stavebné pozemky alebo plánovanou výstavbou. V juhozápadnej časti dotknutého územia sa
nachádza obytná ulica Bellova s priľahlou štvrťou rodinných domov ako aj penzión Zlatá
Noha, železničné depo, ktoré je súčasťou hlavného železničného ťahu k hlavnej stanici
Bratislava. V juhovýchodnej časti dotknutého územia sa nachádza menšie sídlisko
s bytovými domami GTC Real Estate a GTC Vinohradis. na Tupého ulici a na ulici
Frankovská, reštaurácia a kaviareň Susedia, V severovýchodnej časti sa nachádzajú budovy
občianskej vybavenosti Kodys Slovensko, s.r.o.. AMSET s.r.o. ako aj bytové domy na ulici
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Sliačska. V severozápadnej časti dotknutého územia sa nachádza na ulici Sovia malá štvrť
rodinných domov.
Mestská časť Nové Mesto
Mestská časť Bratislava Nové Mesto sa nachádza na severovýchodnej časti Bratislavy.
Územie MČ sa skladá z horského masívu Malých Karpát na severe a severozápade a z
nížinného územia Podunajskej roviny, ležiaceho medzi úpätím pohoria a bývalým ramenom
Dunaja. na severovýchode a na juhu.
Mestská časť Bratislava Nové Mesto sa skladá z dvoch katastrálnych území: Nové Mesto
a Vinohrady.
K. ú. Nové Mesto sa pritom ďalej člení na mestské štvrte: Nové Mesto-západ, Pasienky,
Zátišie, Račianska ulica-sever, Istrochem, Jurajov dvor, Stará Vajnorská cesta
K. ú. Vinohrady sa člení na mestské štvrte Koliba, Kramáre, Nad Bielym Krížom, Lesopark.
Vznik Mestskej časti Bratislava Nové Mesto sa datuje na 11. júla 1991, kedy mestské
zastupiteľstvo schválilo presné vymedzenie územia (pozostávajúce z dvoch katastrálnych
území Nové Mesto a Vinohrady). Vznik MČ podnietili spoločenské zmeny po roku 1989.
Územie spravované vtedajším Okresným národným výborom Bratislava III a Miestnym
národným výborom v Rači a Vajnoroch sa rozdelilo na tri samosprávne celky – Nové Mesto,
Rača a Vajnory.
Mestská štvrť Koliba
Názov Koliba má pôvod v názve niekdajšej krčmy Strohhütte (Slamená búda), ktorá sa
neskôr ľudovo volala koliba a názov zľudovel pre celú okolitú štvrť. Miestna časť Koliba sa
nachádza na úpätí Malých Karpát. Na jej okraji Koliby, sa nachádza vrch Kamzík a televízna
veža na Kamzíku ( druhý najvyšší bod na území mesta (439 m n. m.), kde sa nachádzajú
filmové ateliéri.
Tab. č. 17: Domy v MČ BA Nové Mesto Základné údaje zo sčítania obyvateľov, domov a
bytov 2011 (ŠÚ SR, 2011)
Sídelná jednotka
Bratislava III
Nové Mesto

Počet domov
– spolu
7010
3581

Trvalo obývané Rodinné domydomy - spolu
obývané
6532
4708
3259
2092

Bytové domy obývané
1505
1004

Najbližšie domy určené na trvalé bývanie sa nachádzajú v priamo dotknutom území v užšom
okolí vo vzdialenosti cca 50 m severovýchodným smerom, kde sa nachádza malá štvrť
rodinných domov na ulici Sovia.

6.3.3. AKTIVITY OBYVATEĽSTVA
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Poľnohospodárstvo
Do dotknutého
územia zasahujú pozemky bývalých
neobhospodarované a plánované pre obytnú zástavbu.

vinohradov

momentálne

Pôvodne boli na dnešnom území MČ Nové Mesto lúky, pasienky a najmä vinohrady.
Rozsiahla urbanizácia vytlačila poľnohospodársku činnosť do okraja katastra a to len vo
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forme vinohradníctva. Bratislava je najstaršou vinohradníckou obcou na Slovensku a tradície
vinohradníctva siahajú k r.1291 kedy Bratislava dostala privilégium vyberať dane
z vinohradov.
V MČ Nové Mesto pôsobí Poľnohospodárske družstvo Bratislava Vinohrady so širokou
ponukou vín na predaj z dvora, ktorý je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty.
V okrese Bratislava III sa k 1.1. 2017 (ŠÚ 2017) nevypestovali žiadne poľnohospodárske
plodiny a rovnako sa v okrese Bratislava III nechovali ani žiadne hospodárske zvieratá.
Tab. č. 18: Výmera pôdy v okrese Bratislava III (1.1.2016)
Rozloha
7 468 ha
poľnohospodárska pôda
1 739
Vinice
493
Záhrady
428
ovocné sady
35
tr. trávne porasty
183
orná pôda
601
nepoľnohospodárska pôda
5 668
lesná pôda
3 161
Lesné hospodárstvo
Do dotknutého územia zasahuje lesná pôda v jeho severozápadnej časti a to vo forme
lesoparku, ktorého súčasťou je výcvikový priestor kynologického klubu Vtáčnik.
V okrese Bratislava III sa nachádza 3 161 ha lesnej pôdy (Š.Ú.2016), ktoré sa r.1994 stali
súčasťou Bratislavského lesného parku. Ide o les osobitného určenia, ktorého funkciou je
poskytovať širokej verejnosti príjemné prostredie na oddych a regeneráciu a priestor pre
rôzne turisticko-športové aktivity. Druhovo dominujú v mestských lesoch buk (až 50%), dub
a hrab.
Mestská štvrť Koliba má na svojom území rekreačnú zónu Kamzík so štandardným
lesoparkovým vybavením.

Priemysel
Mestská časť Nové mesto
V dotknutom území sa nachádza prevádzka Kodys Slovensko, s.r.o.. (dodávka a montáž
snímačov čiarových kódov, terminálov, mobilných tlačiarní etikiet. Potlač etikiet a ID kariet),
AMSET s.r.o. (Výroba spotrebnej elektroniky - technológia povrchovej montáže SMT. Vývoj
hardwaru, softwaru)
MČ Nové Mesto má na svojom území sústredené najvýznamnejšie podniky okresu
Bratislava III . K najväčším patria Istrochem, a.s. (chemický priemysel) , Firma PalmaTumys, a.s. (rastlinné tuky a oleje, kozmetika, mydlá, saponáty. Kraft Foods Slovakia a.s. je
najznámejší výrobca čokolády, cukroviniek a kakaa na Slovensku.
Mestská štvrť Koliba
Mestská štvrť Koliba má vzhľadom na svoju vyvýšenú polohu priaznivé podmienky pre
fungovanie stanice Slovenského Hydrometoerologického Ústavu a televízny vysielač
Kamzík. Dlhoročnú tradíciu má v mestskej štvrti Koliba filmový priemysel, v súčasnosti pod
názvom Štúdio Koliba a.s., Koliba Production and Services s.r.o. (výroba a produkcia filmov)
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Služby
Mestská časť Nové Mesto
V dotknutom území sa nachádzajú prevádzky autoservisov: Autoservis Dufi s.r.o, autoservis
A.V.T. s.r.o., na ulici Tupého sa nachádza prevádzka reštaurácie a kaviarne Susedia. NeuMed s.r.o. Mudr. Viera Majerová, ETN Slovakia spol. s r.o. - Cestovná agentúra - Cestovná
agentúra - rezervácie v celosvetovej sieti leteckých spojení, ubytovacích zariadení, požičovní
áut. V širšom okolí dotknutého územia sa nachádza Štátny Inštitút Odborného vzdelávania.
Občanom MČ Nové Mesto je k dispozícii základná aj širšia občianska vybavenosť
sústredená na viacerých lokalitách a koncentrovaná v polyfunkčných zariadeniach ako napr.
Obchodno zábavné centrum Polus City Center (multikino, kaviarne, banky, pošta,
reštaurácie, obchody), obchodný dom Slimák, Račianske Mýto ale aj v samostatných
prevádzkach pošty, banky, zdravotné zariadenia ako poliklinika Tehelná a.s, Poliklinika
Vajnorská-NEXT s.r.o., Železničná Nemocnica a poliklinika. V MČ Nové Mesto sa
nachádzajú početné školské zariadenia a to aj regionálneho a nadregionálneho významu,
k dispozícií sú materské školy aj špecializované materské školy (francúzska materská škola),
základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá a to aj súkromné aj štátne (Obchodná
Akadémia Račianska, Hotelová Akadémia, Stredná Odborná škola Polygrafická, Stredná
odborná škola chemická, Gymnázium Teplická, Gymnázium Školských bratov). Rovnako sú
v MČ Nové Mesto zastúpené stredné odborné učilištia (obchodné, združená stredná škola so
zameraním kaderník/kaderníčka). V MČ Nové Mesto sa nachádza štandardne aj Základná
Umelecká škola a početné jazykové školy.
Mestská štvrť Koliba
Vzhľadom na blízku vzdialenosť do centra hlavného mesta a rekreačný charakter oblasti sa
v mestskej štvrti zariadenia občianskej vybavenosti nenachádzajú v takom počte ako v iných
mestských štvrtiach. V mestskej štvrti Koliba sa nachádza materská škola, základná škola,
knižnica, početné reštauračné zariadenia a bufety, pizzeria s donáškovou službou
a potraviny.
K službám špecifického typu patrí napr. Laserové wellness štúdio Medical Beauty s.r.o.,
Investičné družstvo Koliba (ekonomický a organizačný poradcovia, manažment.
obstarávateľská činnosť v stavebníctve, administratívne práce).
Rekreácia, cestovný ruch, kultúrne a historické pamiatky
Do dotknutého územia zasahuje Bratislavský lesopark so svojimi športovo rekreačnými
funkciami a výcvikový priestor kinologického klubu Vtáčnik.
Mestká časť Nové mesto
V mestskej časti Nové Mesto je občanom k dispozícii Stredisko Kultúry Nové Mestoviacúčelové zariadenie (umelecké a záujmové aktivity, koncerty, krúžky a kurzy), Istropolis
Európske umelecké a kongresové centrum (kino, divadlo, reštaurácie, kaviarne, kongresová
sála), knižnica Nové Mesto s tromi pobočkami.
Čo sa týka športových prevádzok sa vzhľadom na centrálnu polohu MČ Nové Mesto
nachádzajú všetky hlavné športové areáli národného aj medzinárodného významu.
Rekreačný, kultúrny a športový areál Kuchajda (kúpanie, futbal, volejbal, basketbal, tenis,
koncerty), Plaváreň Pasienky, Kúpalisko Tehelné Pole, Národné Tenisové Centrum
(tenisové, badbintonové, squashové kurty, fitness cesntrum), Cyklistický štadión v areáli
Tehelného poľa, futbalový štadión AŚK Inter Bratislava, futbalový štadión ŠK Slovan, Zimný
štadión Ondreja Nepelu. K športovým prevádzkami je pridružených aj množstvo ubytovacích
a stravovacích kapacít.
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Mestská štvrť Koliba
Mestská štvrť Koliba je významným rekreačným areálom pre celé hlavné mesto. Obyvateľom
sú tu k dispozícii sedačková lanovka (zrekonštruovaná r. 2005) zo Železnej studienky na
Kolibu, lyžiarsky svah známy ako Cvičná lúka s vlekom a detským vlekom, 360 m bobová
dráha, Lanoland - sústava lán pripevnených na stromoch v rôznych výškach nad zemou.
K ďalším patrí výstup výťahom na televíznu vežu Kamzík, do verejne prístupnej časti s
otáčajúcou sa reštauráciou a s výhľadom na okolie, množstvo turistických chodníkov
a cyklotrás s pridruženými občerstveniami.
V Mestskej štvrti Koliba sa nachádzajú aj ubytovacie zariadenia Penzión Zlatá Noha, Best
Western Hotel West, Penzión Koliba Expo Bratislava.
Historické a kultúrne pamiatky
V dotknutom území sa historické a kultúrne pamiatky nenachádzajú.
Mestká časť Nové mesto
Z historických pamiatok patrí k významnejším staničná budova prvej konskej železnice v
Uhorsku na križovatke Krížna – Karadžičova ( prvý úsek železnice do Svätého Jura bol
otvorený v roku 1840 ).
Mestská štvrť Koliba
Priamo v dotknutom území nie sú evidované archeologické náleziská ani kultúrne pamiatky.
Na území mestskej štvrti Koliba sa nachádzajú pomníčky z r. 1683 (prosba bratislavských
mešťanov Bohu, aby ich ochránil pred tureckou inváziou) a z r. 1866 - na pamäť padlým v
prusko-rakúskej vojne, ktorá sa skončila práve v týchto miestach.
Infraštruktúra
Cestná doprava
Obytný súbor Vtáčnik bude napojený z juhovýchodnej strany priamo na ulicu Vtáčnik,
z juho-západnej strany na Tupého a Kyevskú ulicu, spádovo z Račianskej ulice
cez Pioniersku ulicu a Sliačskej ulicu.
Územný plán zóny „ Podhorský pás“ predpokladá prestavbu komunikácie Sliačska – Tupého
na kategóriu C1/MO9/40 s mimoúrovňovým riešením križovatky popod železničnú trať, ktorá
by mala po svojej realizácii zabezpečiť plynulé dopravné napojenie na mestské komunikácie.
Cyklotrasy
Cyklistické chodníky na Kolibe sú súčasťou Bratislavskej cyklomagistrály, úsek cyklotrasy na
Kolibe má nadmorskú výšku 320 m a vzdialenosť 74,21km.
Územím mestskej štvrti Koliba vedie napr. konkrétna cyklotrasa Železná Studienka – Biely
Kríž – Pezinská Baba.
Železničná doprava
Do dotknutého územia zasahuje železničné depo, ktoré je obslužnou časťou pre hlavnú
stanicu Bratislava. Rovnako dotknutým územím prechádzajú železničné trate 130 a 120.
Okrem hlavnej stanice Bratislava sa v širšom okolí dotknutého územia nachádza aj
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železničná zastávka Bratislava Vinohrady, ktorá leží na trati 130 a súčasne aj na trati 120.
Na území MČ Nové Mesto sa nachádza aj železničná stanica Nové Mesto, ktorá je druhou
najvýznamnejšou stanicou v Bratislave. Stanica sa využíva ako druhá koncová stanica a ako
odstavné koľajisko. Do stanice sú zaústené trate 120 zo Žiliny a 130 zo Štúrova, stanica leží
na trati 132 Bratislava hlavná stanica – Rusovce – Rajka MÁV a je odbočnou pre trať 131
do Komárna.

Letecká doprava a vodná doprava
Do dotknutého územia plochy leteckej dopravy nezasahujú.
V okrese Bratislava III sa nachádzalo do r. 2007 Športové letisko Vajnory, ktoré bolo
z dôvodu plánovanej výstavby zrušené.
Letisko M.R. Štefánika sa rozprestiera 9 km severovýchodne od centra mesta, na ploche
477 ha. Medzinárodné Letisko M. R. Štefánika je s vnútorným a medzinárodným prepojením
diverzným letiskom pre Prahu, Viedeň a Budapešť.
Vodná doprava
V dotknutom území sa plochy vodnej dopravy nenachádzajú.
V širšom okolí MČ Nové Mesto sa nachádza vodný tok Dunaj, ktorý sa využíva na osobnú
ako aj nákladnú dopravu medzinárodného charakteru. Nákladná doprava je realizovaná
spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy a.s. a osobnú dopravu zabezpečuje Slovenská
plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s. (SPaP-LOD).
3.3.6. Technická infraštruktúra
Vodovod
Mestská štvrť Koliba z verejného vodovodu (DN 300) uloženého na Brečtanovej ulici.
Územie mestskej štvrte je zásobované pitnou vodou prostredníctvom siete verejného
vodovodu z vodojemu Koliba II.
Kanalizácia
MĆ Nové Mesto ako aj miestna časť Koliba je napojená na kanalizáciu.
Plynovod
Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v MČ BA nenachádza.

Nové Mesto rozvodná sieť plynu

6.4. SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA
Podľa mapy úrovne životného prostredia v Bratislavskom kraji patrí dotknuté územie a jeho
širšie okolie do Bratislavskej zaťaženmej oblasti, do 5. stupňa úrovne životného prostredia t.j.
prostredie silne narušené (SAŽP, 2002).

6.4.1. Stav znečistenia horninového prostredia
Prípadné znečistenie by mohlo byť naviazané na antropogénne aktivity z minulosti.
V dotknutom území nebolo doteraz podrobne skúmané znečistenie hornín. Vzhľadom na
predchádzajúce využitie dotknutého územia (v minulosti vinohrady, v súčasnosti opustené
synantropné porasty) nie je predpoklad znečistenia horninového prostredia. Staré záťaže nie
sú z priamo z dotknutého územia známe.
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Radónové riziko
Na základe vykonaného radónového prieskumu (AG&E, 2009), resp. výsledkov meraní
objemovej aktivity 222Rn v pôdnom vzduchu a hodnotenia radónového rizika plochy
navrhovanej činnosti sa dotknuté územie zaraďuje do kategórie stredného radónového rizika
- objemová aktivita radónu pri strednej priepustnosti zeminy je väčšia ako 20 kBq.m-3.

6.4.2. KVALITA S STUPEŇ ZNEČISTENIA PÔD
Pôdy dotknutého územia a jeho širšieho okolia patria medzi nekontaminované pôdy (resp.
mierne kontaminované pôdy), kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových
prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné hodnoty A (Čurlík et. Šefčík, 2002).

6.4.3. STAV ZNEČISTENIA OVZDUŠIA
Mesto Bratislava patrí medzi stredne až silno znečistené oblasti. Dotknuté územie v rámci
Bratislavského kraja patrí z hľadiska znečistenia ovzdušia k zaťaženým územiam a zaraďuje
sa do Bratislavskej zaťaženej oblasti.
Emisná situácia
Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia v Bratislavskom kraji má chemický priemysel,
automobilový priemysel, energetika a doprava.
Stav znečistenia ovzdušia okresu Bratislava III vyjadrený množstvom emitovaných emisií zo
stacionárnych zdrojov je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Pre úplnosť informácii uvádzame
aj porovnanie za roky 2007 až 2009. Zrejmý je celkový trend znižovania emisií základných
znečisťujúcich látok v širšom okolí dotknutého územia.
Tab. č. 19: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Bratislava III za roky 2013 až
2015 (air.sk).
Územie
Okres:
Bratislava III
2013
2014
2015
Kraj:
Bratislavský
2013
2014
2015

TZL
23,112
12,416

Emisie
znečisťujúcich látok (t/rok)
SO2
NO2
CO

TOC

12,815

182,607
179,341
81,886

467,870
173,379
182,536

52,132
78,769
81,493

24,248
26,503
28,221

269,334
242,801
208,719

2 226,504
2 447,293
2 389,978

4 199,999
3 933,875
4 066,458

2 103,099
2 156,113
2 408,028

467,098
596,606
455,216

Zdrojom znečisťovania ovzdušia v okrese Bratislava III je najmä antropogénna činnosť,
hlavne štruktúra usporiadania intenzívnej priemyselnej výroby, ktorá je spojená s intenzívnou
cestnou dopravou. Kvalitu ovzdušia ovplyvňujú do značnej miery vlastné zdroje znečistenia
lokalizované na území okresu Bratislava III. Prašnosť z poľnohospodárskej činnosti je pre
túto oblasť nevýznamná nakoľko okolité vinohrady sú prevažne zarastené vegetáciou.
Medzi najväčších znečisťovateľov v širšom okolí navrhovanej činnosti patria podniky
Bratislavská teplárenská, a.s., Duslo a.s., Slovenská Grafia, a.s., Račianska teplárenská, a.
s. ktorí sa podieľajú na znečistení ovzdušia základným znečisťujúcimi látkami (TZL, SO2,
NO2, CO a TOC).
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Imisná situácia
V regionálnom meradle sa vo forme imisií uplatňujú škodliviny zo spaľovacích procesov, oxid
siričitý, oxidy dusíka, uhľovodíky, ťažké kovy. Doba zotrvania týchto látok v ovzduší je
niekoľko dní, preto môžu byť v atmosfére prenesené až do niekoľko tisíc kilometrov od
zdroja.
Na území Bratislavského kraja sa nenachádza ani jedna meracia stanica, ktorá je súčasťou
regionálnych meracích staníc imisií SR. Relevantné údaje preto nie sú dostupné.

6.4.4. ZNEČISTENIE POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD
Znečistenie povrchových tokov a vodných plôch
Najbližšími vodnými tokmi voči navrhovanej činnosti sú Račiansky potok a Vydrica, ktorých
kvalita sa však pravidelne nemonitoruje. Najbližšie k hodnotenej činnosti je meraná kvalita
vody na toku Dunaj. Na základe klasifikácie do tried kvality bola v Dunaji v hodnotenom
období 2005-2006 zaznamenaná V. trieda kvality vody v skupine mikropolutantov. Určujúci
ukazovateľ bol hliník a ortuť. Na znečistení toku Dunaja sa podieľajú priemyselné
a komunálne odpadové vody z bodových zdrojov znečistenia, z plošných zdrojov najmä
poľnohospodárska činnosť, taktiež lodná doprava. Dunaj je ovplyvňovaný aj znečistením,
ktorým sú zaťažené jeho prítoky, v hornom úseku najmä prítok Morava.
Znečistenie podzemných vôd
V dotknutom území v daných hydrogeologických podmienkach môže dochádzať v dôsledku
zvýšenej koncentrácie síranov k síranovej agresivite podzemnej vody voči betónu.
V dôsledku zvýšenej mernej elektrolytickej vodivosti môže tiež podzemná voda korozívne
pôsobiť na oceľové konštrukcie v sledovanej oblasti.
Dotknuté územie a jeho širšie okolie patrí z hľadiska ohrozenia zásob podzemných vôd
znečisťujúcimi látkami do oblasti veľmi nízkeho alebo žiadneho rizika ohrozenia. Úroveň
znečistenia podzemných vôd je stredná až veľmi vysoká (Atlas krajiny SR, 2002).

6.4.5. OHROZENÉ BIOTOPY
Navrhovaná činnosť nezasahuje priamo do žiadnych biotopov národného ani európskeho
významu. Takéto biotopy sa nenachádzajú ani v tesnej blízkosti lokality.

6.4.6. HLUKOVÁ SITUÁCIA
V dotknutom území a jeho okolí nie sú žiadne zdroje, ktoré by hlukom nadmerne ohrozovali
životné prostredie. Najvýznamnejším zdrojom hluku je automobilová doprava na okolitých
príjazdových komunikáciách.
Podľa aktuálnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, je dotknuté územie
v súčasnosti zaradené do kategórie IV, po výstavbe bude územie spadať do kategórie II.
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6.4.7. ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA
Zdravotný stav obyvateľstva Bratislavy sa veľmi neodlišuje od priemerných hodnôt SR,
naopak v niektorých ukazovateľoch sa javí ako lepší. Prevládajúce príčiny úmrtia patria
srdcovo-cievne ochorenia, ochorenia tráviaceho traktu a nádorové ochorenia.

IV. VPLYVY

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE
OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH
1. VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY
Počas výstavby dôjde k odstráneniu vrchných vrstiev zemín a geologického podložia do
hĺbky zakladanie stavieb a podzemných garáží. Navrhovaná zmena bude znamenať väčší
zásah do geologického podložia z dôvodu ďalšieho podlažia garáží.
Počas prevádzky sú prijaté dostatočné technické a technologické opatrenia, ktoré
minimalizujú riziko kontaminácie horninového prostredia.
Vplyv na geomorfologické pomery a ložiská nerastných surovín hodnotená činnosť nebude
mať.

2. VPLYVY NA PÔDU
Pri výstavbe objektov obytného súboru dôjde k záberu pôdy (nedôjde k záberu
poľnohospodárskej ani lesnej pôdy). Celková zastavaná plocha je menšia ako pôvodný
zámer. Vlastníci a užívatelia okolitej pôdy nebudú vo svojej činnosti obmedzovaní.
Kontaminácia pôd prevádzkou sa nepredpokladá. Táto je možná iba pri náhodných
havarijných situáciách ako sú únik ropných a iných nebezpečných látok.
V etape prevádzky nebude mať činnosť priame vplyvy na pôdu.

3. VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLIMATICKÉ POMERY
Prevádzkovanie činnosti nebude významnou mierou prispievať ku znečisteniu okolitého
vonkajšieho ovzdušia znečisťujúcimi látkami. Zdrojom znečistenia ovzdušia bude mobilná
doprava (vozidlá) a kotolne bytových domov. Zvýšenie celkového počtu parkovacích miest
nebude mať zásadný vplyv na kvalitu ovzdušia v okolí. Najbližšia obytná budova sa
nachádza cca 90 m južne od navrhovanej činnosti.
Najvyššie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok ktorými prispeje objekt k znečisteniu
ovzdušia jeho okolia po uvedení do prevádzky sú výrazne nižšie ako sú príslušné
krátkodobé limitné hodnoty. Pohybujú sa na úrovni pozaďových koncentrácií. Na fasáde
obytného súboru GREEN PARK-Vtáčnik sa k limitnej hodnote najviac blíži koncentrácie
benzénu s hodnotou 0,5 g.m-3, čo je 5 % limitnej hodnoty. Najvyššia koncentrácia CO a NO2
na fasáde obytného súboru GREEN PARK-Vtáčnik po uvedení celého komplexu domov
Obytného súboru Grand Koliba do prevádzky neprekročia ani pri najnepriaznivejších
rozptylových a prevádzkových podmienkach 2,1 % limitných hodnôt. (Hesek, 2016)
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4. VPLYVY NA VODY
Vplyv na povrchové vody
Výstavba obytného súboru nebude mať počas výstavby ani prevádzky priamy vplyv na
povrchové vody v dotknutej lokalite.
Splašková kanalizačná prípojka bude napojená do verejnej kanalizácie, ktorá je vedená v
blízkosti pozemku investora. Dochádza len k miernemu zvýšeniu produkcie odpadových vôd.
Vplyv na podzemné vody
V blízkom okolí navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne zdroje pitnej ani úžitkovej
vody, ktoré by mohli byť navrhovanou činnosťou ovplyvnené.
Splaškové vody sú zvedené do verejnej kanalizácie, vody z povrchového odtoku zo striech
budú zvedené do dažďovej kanalizácie. Budú prijaté technické opatrenia, aby nedochádzalo
k znečisteniu podzemných vôd. Počas bežnej prevádzky hodnotíme celkový kvantitatívny a
kvalitatívny dopad na vody ako málo významný.

5. VPLYVY NA FAUNU A FLÓRU
Vplyvy na flóru
Dotknuté územie je tvorené trávnatou plochou bez vzrastlej vegetácie. Pre navrhovanú
činnosť bol vypracovaný dendrologický posudok a vzrastlá zeleň bola odstránená na základe
povolenia na výrub.
Po ukončení výstavby budú vykonané sadové úpravy podľa projektu.
Vplyvy na faunu
Na dotknutom pozemku a prirodzene nevyskytujú ohrozené a vzácne druhy fauny.
Realizáciou zámeru dôjde k záberu biotopu trávnatej plochy. Živočích obývajúce tento biotop
sa prirodzene presunú do náhradných okolitých lokalít podobného charakteru.

6. VPLYVY NA BIOTOPY
Pri výstavbe a prevádzke činnosti dôjde k záberu len bežných biotopov trávnatých plôch.
Biotopy môžu byť ovplyvnenie iba nepriamo napr. prostredníctvom vypúšťania odpadových
vôd z povrchového odtoku, produkciou imisií z automobilovej dopravy či kotolní. Uvedené
vplyvy hodnotíme ako málo významné.

7. VPLYVY NA KRAJINU
Vplyvy na scenériu krajiny
Hodnotená činnosť nebude výrazne zasahovať do krajinného obrazu oproti pôvodne
posudzovanému zámeru. Nemení sa osadenie objektov, funkčné využitie, ani podlažnosť
nadzemných podlaží (navrhujeme zmeniť dvojúrovňové podstrešie na ustúpené
poschodie).Nezvyšujú sa indexy zastavaných plôch, podlažných ani spevnených plôch.
Vplyvy na krajinnú štruktúru
Hodnotená činnosť bude meniť súčasné využitie a štruktúru krajiny. Realizácia novej činnosti
v tejto zóne nezmení funkčné využitie.
Navrhovateľ: GRAND KOLIBA, s.r.o.
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Okolité pozemky a ich funkčné využitie zostanú zachované.
Uvedená činnosť rešpektuje priority stanovené platným územným plánom mesta Bratislava.

8. VPLYVY NA ÚSES
Hodnotená činnosť nezasahuje ani sa nedotýka žiadnych prvkov vyčlenených v rámci
jestvujúcich R-ÚSES.
Pri prevádzke činnosti nedôjde k priamemu vplyvu na žiadne prvky ÚSES.

9. VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO A JEHO AKTIVITY
Vplyvy na obyvateľstvo sú hodnotené na základe účinkov (priamych i nepriamych), ktoré
posudzovaná činnosť bude vyvolávať ako aj s ohľadom na vzdialenosť od najbližšie obytnej
zástavby v obci.
V širšom okolí sa nachádzajú zastavaná časť MČ BA - Nové Mesto. Činnosť nebude mať
priamy nepriaznivý vplyv na obyvateľstvo nakoľko sa obytné zóny nachádzajú v dostatočnej
vzdialenosti. Najbližší obytný objekt mimo objektov hodnotenej činnosti sa nachádza vo
vzdialenosti cca 90 m.
Vplyvy na sídla
Navrhovaná činnosť sa nachádza v katastrálnom území mesta Bratislava. Hodnotená
činnosť je v súlade s územným plánom a funkciou územia.
Sociálno-ekonomické vplyvy
Hodnotená činnosť bude mať za následok rozšírenie počtu pracovných miest počas výstavby
objektu. Pozitívne ovplyvnenie obyvateľstva bude súvisieť s tvorbou nových pracovných
miest čím budú nepriamo ovplyvnení i rodinný príslušníci zamestnancov ako aj rozšírením
plôch na bývanie v mestskej časti BA - Nové Mesto. Vplyvom výstavby a prevádzky činnosti
je možné očakávať zvýšenie výberu miestnych daní.
Vplyvy na rekreačné lokality
Vplyvom realizácie zámeru nedôjde k ovplyvneniu rekreačných aktivít.
Vplyvy na kultúrne pamiatky, archeologické náleziská
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúrne pamiatky a archeologické náleziská.
Taktiež nebude mať vplyv na miestne tradície a zvyklosti.
Vplyvy na priemysel
Hodnotená činnosť bude mať pozitívny vplyv na priemyselnú činnosť. V etape výstavby bude
činnosť zdrojom pracovných miest a podporou sektoru stavebníctva.
Vplyvy na lesné hospodárstvo
Navrhovaná zmena činnosti nebude mať žiadny vplyv na lesné hospodárstvo nakoľko sa
v dotknutom území
ani v jeho širšom okolí nenachádza žiadna lesná pôda.
Vplyvy na dopravu
Zvýšenie statickej dopravy (pre celý pôvodne posudzovaný projekt o 132 miest) nebude mať
významný vplyv na dynamickú dopravu v okolí. Dynamická doprava stanovená
kvalifikovaným odhadom predstavuje cca 300 pohybov vozidiel / v dennom intervale a 100
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pohybov vo večernom a nočnom intervale. Pri dobudovaní dopravnej kostry územia v zmysle
územného plánu Podhorský pás nebude mať zámer nepriaznivé vplyvy na dopravnú sieť.

10. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK
Posudzovaná činnosť nebude počas prevádzky ohrozovať zdravie miestneho obyvateľstva.
K prekročeniu hygienických limitov vplyvom posudzovanej činnosti nedôjde. Zárukou tejto
skutočnosti bude technologický a organizačný postup zaručený prevádzkovým poriadkom
objektov, kontrolou jeho dodržiavania.
Hluk
Hluková štúdia (Franek, D., Zaťko, P., 2017) Z pohľadu hlukovej situácie nebude dochádzať
k prekročeniu povolených limitov v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. na fasáde
najbližších chránených objektov. Vplyv zmeny činnosti na hlukovú situáciu nebude
významný.
Znečistenie ovzdušia
Súčasťou navrhovanej činnosti je viacero zdrojov znečistenia ovzdušia (kotolne, plochy
dopravy). V dotknutom území sú vytvorené dobré rozptylové podmienky, k ohrozeniu zdravia
obyvateľstva nedôjde. Na základe výsledkov rozptylovej štúdie (Hesek, 2016) možno
konštatovať, že znečisťujúce látky po uvedení celého komplexu domov Obytného súboru
GRAND KOLIBA do prevádzky neprekročia ani pri najnepriaznivejších rozptylových
a prevádzkových podmienkach 2,1 % limitných hodnôt.
Havárie
Nepriaznivé vplyvy hodnotenej činnosti na obyvateľstvo súvisia v prevažnej miere s rizikom
havárie prípadne požiaru v areáli. Pre zamedzenie takejto udalosti sú navrhnuté účinné
technické a technologické opatrenia, ktoré minimalizujú riziko takejto udalosti na minimum.
Tieto opatrenia budú súčasťou prevádzkového poriadku a ostatnej relevantnej prevádzkovej
dokumentácie.
Ovplyvnenie svetlotechnických pomerov
K ovplyvneniu svetlotechnických pomerov okolitých stavieb vplyvom výstavby a prevádzky
dôjde avšak v rámci povolených hygienických limitov. Zmena činnosti nebude predstavovať
zmenu podlažnosti ani orientácie.

11. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Navrhovaná činnosť je situovaná v území, ktoré je podľa zákona NR SR č.543/2002
o ochrane prírody a krajiny zaradené do 1.stupňa ochrany prírody a krajiny. Hodnotená
činnosť nezasahuje do žiadneho vyhláseného ani navrhovaného chráneného územia,
nezasahuje ani do ochranných pásiem chránených území. Prevádzka navrhovanej činnosti
nebude mať vplyv na chránené územia.
Navrhovaná činnosť sa nedotýka vodohospodársky chránených území ani pásiem
hygienickej ochrany vôd (zákon č.364/2004 o vodách).
Navrhovaná zmena činnosti nezasahuje do Ramsarských lokalít a lokalít NATURA 2000
(územia európskeho významu a chránené vtáčie územia). Výstavba parkoviska nebude mať
na takéto lokality vplyv.
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12. KUMULATÍVNE A SYNERGICKÉ VPLYVY
Kumulatívne a synergické vplyvy nad rámec povolených limitov činnosť mať nebude. Zmena
činnosti znamená jej objemovo plošné zmenšenie oproti posudzovanému zámeru, preto
k ďalšiemu navyšovaniu vplyvov v území nedôjde. Vplyv na dopravu oproti pôvodne
posudzovanému zámeru nie je významný.

V. VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE
Predkladaná zmena pôvodne posudzovanej činnosti Obytný súbor Vtáčnák navrhovateľa Z &
T, a.s. spočíva v zmene počtu parkovacích miest aj zmene dispozičného riešenia bytov.
Zmena je v súlade s platnými technickými normami a územným plánom mesta.
Celkový počet parkovacích miest sa zvyšuje z 379 na 450 z toho 425 na povrchu a 25 v
garáží. Mení sa dispozičné riešenie a izbovosť bytov. Celková podlahová plocha
posudzovaných objektov pôvodného zámeru predstavovala 18 086,90 m2, úžitková plocha
pôvodne posudzovaného zámeru bola 12 660,83 m2 nadzemných častí. Podlahová plocha
zmeny tvorí 21 098,53 m2, úžitková plocha zmeny všetkých nadzemných podlaží predstavuje
cca 15 819,83 m2.
Nemení sa osadenie objektov, mierne sa mení tvar objektov, funkčné využitie objektov sa
nemení. Architektonické riešenie sa mení nasledovne:
1. Sú navrhované dve a v Bloku B tri podzemné podlažia miesto jedného a dvoch v Bloku B
Pôvodný projekt: 1/2. Podzemné podlažia.
Navrhovaná zmena: 2/3. Podzemné podlažia vanie.
Znižuje sa počet parkovacích stojísk na teréne a zvyšuje počet stojísk v podzemných
podlažiach
2. Navrhuje sa zmena dvojúrovňovej strechy na ustúpenú plochú
Pôvodný projekt: 2 nadzemné podlažia + dvojúrovňové podstrešie.
Navrhovaná zmena: 2 nadzemné podlažia + ustúpené
3. Zmena podlažnej plochy na jednotlivých poschodiach – scelenie objektu
4. Vo všetkých poschodiach meníme dispozičné a prevádzkové riešenie.
5. Upravujeme vzhľad objektu – ploché strechy s miernym spádom, upravujeme členenie a
tvaroslovie objektu a použité materiály.
6. Navrhujeme drobnú zmenu výšky hornej hrany atiky – o 24cm vyššie oproti pôvodnej
hornej hrany strechy z dôvodu požiadavky zatepliť strechu 40cm tepelnej izolácie.
7. Sú navrhované dve podzemné strojovne – chladenie.
Výstavba zámeru nebude mať vplyvy na životné prostredie presahujúce zákonné limity. Pri
realizácii činnosti dôjde k záberu pôdy, zvýšeniu emisnej, hlukovej záťaže oproti súčasnému
stavu, budú ovplyvnené svetlotechnické pomery v území, výrub drevín už bol realizovaný na
základe povolenie na výrub. Realizáciou nedôjde k vplyvu na chránené územia ani záberu
chránených druhov. Vypúšťanie odpadových vôd bude realizované kanalizáciou. Vplyvy
navrhovanej zmeny činnosti sú v rámci zákonných limitov na čo poukázali aj odborné
posúdenia, ktoré tvoria súčasť projektovej dokumentácie (hluková, rozptylová štúdia)
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VI. Prílohy
1. INFORMÁCIA, ČI NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ BOLA POSUDZOVANÁ PODĽA
PRÍPADE, AK ÁNO, UVEDIE SA ČÍSLO A DÁTUM ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA,

ZÁKONA; V
PRÍP. JEHO

KÓPIA
Predložená zmena činnosti Obytný súbor Grand Koliba rieši výstavbu obytného súboru s
celkovou zastavanou plochou 25 304 m2 a 450 parkovacími miestami pre osobné vozidlá.
Celý komplex bol posudzovaný v zisťovacom konaní v roku 2010 podľa zákona NR SR
č.24/2006 Z.z.. Pre zámer bolo vydané rozhodnutie o neposudzovaní pod č.
ZPO/2010/05218-24/ANJ/BA III Bratislava, zo dňa 29. 09. 2010.

2. MAPY ŠIRŠÍCH VZŤAHOV S OZNAČENÍM UMIESTNENIA ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V
DANEJ OBCI A VO VZŤAHU K OKOLITEJ ZÁSTAVBE
Mapa širších vzťahov ako aj prehľadná situácia sa nachádzajú v prílohe. Umiestnenie zmeny
je situované v prílohe koordinačná situácia.

3. VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Výpis sa nachádza v prílohách.

4. DOKUMENTÁCIA K ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Zoznam príloh
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Prehľadná situácia umiestnenia zámeru 1:50 000 (širšie vzťahy)
Koordinačná situácia „Obytný súbor Vtáčnik“ pôvodný zámer
Situácia - osadenie, zmena stavby – navrhovaná zmena
Vizualizácie
Výpis z katastra nehnuteľností
Informatívna kópia z mapy katastra nehnuteľností
Rozptylová štúdia, Hesek, s.r.o., 04/2017
Posúdenie vplyvu hluku zo samostatnej dopravnej prevádzky navrhovaného obytného
súboru, AKUSTA, s.r.o., „Obytný súbor GRAND KOLIBA, BRATISLAVA III – Nové Mesto
– Nad Sliačskou ulicou“
9) Okresný úrad Bratislava, rozhodnutie zo zisťovacieho konania č.ZPO/2010/0521824/ANJ/BA III zo dňa 09.09.2010.

VII. DÁTUM SPRACOVANIA
apríl 2017
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VIII. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA
OZNÁMENIA
Spracovateľ:
RNDr. Vladimír Kočvara, ADONIS CONSULT, s.r.o.
Eisnerova 58/A, Bratislava 841 07
Tel: +421 (0)904 591037
e-mail: info@adonisconsult.sk
www.adonisconsult.sk
odborne spôsobilá osoba pod č.391/2006 – OPV podľa vyhlášky MŽP SR č.52/1995 Z.z.
Riešitelia:
RNDr. Vladimír Kočvara (opis zmeny, vplyvy)
Mgr. Ing. Arch. Jana Kočvarová (obyvateľstvo)
Bc. Simona Schreinerová (opis zmeny, súčasný stav životného prostredia, vplyvy)
Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc. (rozptylová štúdia)
Ing. Peter Zaťko, Ing. Dušan Franek (hluková štúdia)

V Bratislave,..................

.............................................
RNDr. Vladimír Kočvara
ADONIS CONSULT, s.r.o.

IX. PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA

V Bratislave, ...............

...........................................

Ing. Martin Valašík
konateľ
GRAND KOLIBA, s.r.o.

..................................
Ing. Michal Mrník
konateľ
GRAND KOLIBA, s.r.o.
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PRÍLOHA Č. 3

Vizualizácia

Obr. č.1: Pohľad zo severnej strany

Obr. č.2: Pohľad z južnej strany

Obr. č.1: Pohľad z juhovýchodnej strany

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie: Vinohrady

Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia 27.04.2017
Čas vyhotovenia:
16:40:52

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6119
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
4824/ 1
4824/ 4
4828
4829
4832
4842
4843
4844
4845/ 8
4845/ 9

Výmera v m2
2685
61
4938
1487
8551
1915
588
588
1000
924

Druh pozemku
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Vinice
Vinice

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
37
37
37
37
37
37
37
37
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok
3 - Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne
odstránený
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Z&T, a.s., Tuhovská 15, Bratislava, PSČ 830 06, SR
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

1/1

Vyhlásenie o vložení nepeňažného vkladu V - 20308/08 zo dňa 24.7.2008.
Vyhlásenie o vložení nepeňažného vkladu V - 20307/08 zo dňa 24.7.2008.
Notárska zápisnica - zmluva o zlúčení obchodných spoločností č. N 670/2009, Nz
20939/2009, NCRls 21176/2009 zo dňa 22.6.2009, Z-1995/10
Kúpna zmluva, podľa V-1770/12 zo dňa 1.2.2012
Kúpna zmluva, podľa V-22274/16 zo dňa 1.8.2016

ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
1 Právo prechodu cez p.č.4845/1 v prospech vlastníkov p.č.4845/8, 4845/9 podľa V-214/2003 zo dňa 7.5.2003 - Vz
376/03
1 Vecné bremeno - právo prechodu cez p.č.4845/8, 4845/9 v prospech vlastníkov p.č.4845/1 podľa V-214/2003 zo
dňa 7.5.2003 - Vz 376/03
1 Právo z vecného bremena - spočívajúce v práve prechodu pešo a prejazdu osobnými a nákladnými motorovými
a nemotorovými vozidlami cez nehnuteľnosti pozemky registra C KN parc.č. 4800/13, 4800/14, 4800/15,
4800/16, 4800/17, 4800/19 v prospech vlastníka pozemkov registra C KN parc.č. 4845/8 a 4845/9, podľa V22275/16 z 02.08.2016
1 Právo z vecného bremena - spočívajúce v práve prechodu pešo a prejazdu osobnými a nákladnými motorovými
a nemotorovými vozidlami cez nehnuteľnosti pozemky registra C KN parc.č. 4431/5, 4431/6, 4431/7, 4802/5,
4802/6, 4802/7, 4802/8, 4803/5, 4853/6, 4854/6, 4866/2 v prospech vlastníka pozemkov registra C KN parc.č.
4845/8 a 4845/9, podľa V-22275/16 z 02.08.2016

Informatívny výpis

1/2

Údaje platné k: 26.04.2017 18:00

Iné údaje:
1

Zmena druhu pozemku podľa rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu č.161/2013/862-GRO zo dňa
20.02.2013, právoplatné dňa 02.04.2013, Z-10808/13

Poznámka:
Bez zápisu.

Informatívny výpis

2/2

Údaje platné k: 26.04.2017 18:00
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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie: Vinohrady

Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia 27.04.2017
Čas vyhotovenia:
16:44:41

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6318
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
4824/ 2
4824/ 3
4845/ 1

Výmera v m2
61
582
1924

Druh pozemku
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
37
37
37

2
2
2

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Z&T, a.s., Tuhovská 15, Bratislava, PSČ 830 06, SR
IČO :
Titul nadobudnutia

1/1

Kúpna zmluva, podľa V-13148/10 zo dňa 28.6.2010

ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
1 Vecné bremeno - právo prechodu cez p.č.4845/1 v prospech vlastníkov p.č.4845/8 podľa V-147/2003 zo dňa
7.5.2003
Iné údaje:
1 Právo prechodu cez p.č.4845/8 v prospech vlastníkov p.č.4845/1 podľa V-147/2003 zo dňa 7.5.2003
1 Zmena druhu pozemku podľa rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu č.161/2013/862-GRO zo dňa
20.02.2013, právoplatné dňa 02.04.2013, Z-10808/13
Poznámka:
Bez zápisu.

Informatívny výpis

1/1

Údaje platné k: 26.04.2017 18:00

27. apríla 2017 16:50

Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie: Vinohrady
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ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA
pre stavbu: Obytný súbor Grand Koliba

Vypracoval: doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc.
Investor: Z&T, a.s., Tuhovská 15, 830 06, Bratislava
Objednávateľ: ADONIS CONSULT , Eisnerova 58/A, 841 07 Bratislava v zastúpení
GRAND KOLIBA, s. r. o. ,Révová 7, 811 02 Bratislava
Prejektant: Mgr. art René Kosman, Rybárska Brána, 811 01 Bratislava

Bratislava, 25. apríl 2017
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Úvod
Nakoľko investor kúpil schválený projekt, ktorý ale nevyhovoval súčasným požiadavkám
realitného trhu, bolo potrebné projekt upraviť podľa súčasných požiadaviek a skoordinovať a
zosúladiť s realizovanou navrhovanou okolitou modernou zástavbou.
Nemení sa osadenie objektov, funkčné využitie ani podlažnosť nadzemných podlaží (navrhujeme meniť dvoj–úrovňové podstrešie na ustúpené poschodie). Nezvyšujú sa indexy zastavaných plôch, index podlažných plôch a spevnených plôch. Nemení sa vykurovanie bytov.
Mierne sa mení tvar objektov, funkčné využitie objektov sa nemení.
1. Sú navrhované dve a v Bloku B tri podzemné podlažia miesto jedného a dvoch v Bloku B
Znižuje sa počet parkovacích stojísk na teréne a zvyšuje počet stojísk v podzemných podlažiach
2. Navrhuje sa zmena dvojúrovňovej strechy na ustúpenú plochú
3. Zmena podlažnej plochy na jednotlivých poschodiach – scelenie objektu
4. Vo všetkých poschodiach sa mení dispozičné a prevádzkové riešenie.
5. Upravuje sa vzhľad objektu – ploché strechy s miernym spádom, upravuje sa členenie a
tvaroslovie objektu a použité materiály.
6. Navrhuje sa drobná zmena výšky hornej hrany atiky – o 24 cm vyššie oproti pôvodnej
hornej hrany strechy z dôvodu požiadavky zatepliť strechu 40 cm tepelnej izolácie.
7. Sú navrhované dve podzemné strojovne – chladenie.
Pre rozptylovú štúdiu má význam zmeny počtu parkovacích miest na teréne i v podzemných
garážach.
Budovy majú tri NP a spoločné podzemné podlažie, v ktorom bude 425 parkovacích miest.
Na teréne bude 25 parkovacích miest. Výška atiky domov je 12,44 m. Každý byt bude vykurovaný samostatne. Objekt bude dopravne napojený na Sliačsku ulicou úzkou asfaltovou
komunikáciou. Cieľom predkladanej rozptylovej štúdie je zhodnotenie vplyvu objektu na
kvalitu ovzdušia blízkeho okolia za účelom vydania územného rozhodnutia.
Pri spracovaní Rozptylovej štúdie boli použité podklady:
- Prehľadná situácia,
- Technická správa,
- F. Hesek: Rozptylová štúdia: Obytný súbor GREEN PARK – Vtáčnik, area C, D zo dňa
18. 7. 2007.
- F. Hesek: Rozptylová štúdia: Obytný súbor Vtáčnik, zo dňa 19. 7. 2010.
- AKUSTA s.r.o., 903 01 Tureň 526: Posúdenie vplyvu hluku zo samostatnej dopravnej
prevádzky navrhovaného obytného súboru, apríl 2017.
V predloženej dokumentácie je kategorizácia zdroja znečistenia uvedená. Podľa vyhlášky
410/2012 Z.z. v znení vyhlášky č. 270/2014 Z.z., je zdroj zaradený ako nový malý zdroj znečisťovania do kategórie 1.1.3:
1.
Palivovo-energetický priemysel
1.1.3: Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW: < 0,3 MW.
Základné údaje o zdrojoch znečistenia ovzdušia
Zdrojom znečisťujúcich látok v objekte bude:
- vykurovanie,
- parkovanie,
- zvýšená intenzita dopravy na okolitých príjazdových uliciach k objektu.
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Vykurovanie
Každý zo 193 bytov bude vykurovaný samostatne závesným plynovým kotlom BUDERUS
Logamax GB 162-15 s tepelným príkonom 14,4 kW a s maximálnou spotrebou plynu 1,6
m3.h-1. Odvod spalín z kotlov bytov nad sebou je riešený spoločným dymovodom, vyvedeným nad strechu domov. Výška komínov bude 13,44 m, priemer koruny komínov 150 mm,
výstupná rýchlosť spalín 1,0 m.s-1, teplota spalín 63 0C.
Parkovanie
Podzemné garáže sú vetrané vzduchotechnicky s vývodom znečisteného vzduchu nad strechu jednotlivých domov. V podzemných garážach sa nachádza celkom 425 PM:
- dom A – 69 PM,
- dom B – 237 PM,
- dom C - 80 PM,
- dom D - 39 PM.
Na teréne sa nachádza 25 parkovacích miest v podzemnej garáži 425 PM. Parkovacie miesta
v podzemnej garáži sú klasifikované ako odstavné s koeficientom súčasnosti 2,5, parkovacie
miesta na teréne sú klasifikované ako frekventované s koeficientom súčasnosti 3,75.
Intenzita dopravy na príjazdových a odjazdových komunikáciách súvisiaca s navrhovaným
obytným súborom:
Parkovisko v podzemnej garáži:
Podzemná garáž bude vetraná VZT s odvodom znečisteného vzduchu nad strechu domov.
Výška VZT výduchov je 13,44 m
Pohyby aut: 50 pohybov za hodinu v dennom referenčnom čase, t.j. od 06.00 do 18.00 hod,
( celkový počet vozidiel = 300 )
• 36 pohybov za hodinu vo večernom referenčnom čase, t.j. v čase od 18.00 do 22.00 hod.
( celkový počet vozidiel = 72 )
• 7 pohybov za hodinu v nočnom referenčnom čase, t.j. v čase od 22.00 do 06.00 hod.
( celkový počet vozidiel = 28 ). Celkový počet pohybov aut v podzemnej garáži za deň bude
800.
Parkoviská na teréne, pohyby aut::
• denná doba 0,110 pohybu / parkovacie miesto / hodina
• večerná doba 0,080 pohybu / parkovacie miesto / hodina
• v nočná doba 0,015 pohybu / parkovacie miesto / hodina
Celkový počet pohybov aut na teréne za deň bude 44.
Jedným pohybom vyjadrujeme prekonanie vzdialenosti z vjazdu do areálu ku parkovaciemu
miestu alebo opačne, to znamená že príjazd vozidla a odjazd vozidla sú dva pohyby. Celkový dopravný výkon statickej dopravy bude (800 + 44)*2 = 1 688 prejazdov aut za deň na
vjazde do areálu objektu.
Emisné pomery
Emisia znečisťujúcich látok z objektu je uvedená v tab. 1
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Tab. 1: Emisia znečisťujúcich látok
Znečisťujúca
Zdroj
látka
Vykurovanie
CO
NOx
Parkovanie, garáž
CO
NOx
benzén
Parkovanie, terén
CO
NOx
benzén

Emisia[kg.h-1]
Krátkodobá
0,1966
0,4867
2,1038
0,0803
0,0029
0,1856
0,0071
0,0003

Dlhodobá
0,0655
0,1622
0,3506
0,0134
0,0007
0,0465
0,0018
0,0001

Minimálna výška komínov
Odpadové plyny zo zdroja znečisťujúcich látok je potrebné odvádzať tak, aby bol umožnený
ich nerušený transport voľným prúdením, s cieľom zabezpečiť taký rozptyl emitovaných
znečisťujúcich látok, aby nebola prekročená ich limitná hodnota v ovzduší. Základná minimálna výška komína sa určuje na základe hmotnostného toku a koeficientu S. V prípade, ak
je jedným komínom vypúšťaných viac druhov znečisťujúcich látok, určí sa minimálna výška
komína podľa najväčšej z výšok, počítaných pre jednotlivé znečisťujúce látky. Základná
minimálna výška aj najvýkonnejšieho komína pre všetky znečisťujúce látky z objektu je 4,0
m. Prevýšenie komína nad atikou plochej strechy pri zariadeniach na spaľovanie plynných
palív s tepelným príkonom menším ako 300 kW je 1,0 m.
Vo vzdialenosti 25 m od fasády domu D sa nachádza komín druhej kotolne Obytného súboru
GREEN PARK-Vtáčnik, area D so spotrebou zemného plynu 82 m3.h-1. Podľa metodiky pre
korekciu minimálnej výšky komína pre zdroje situované v zástavbe sa hodnotí koncentrácia
znečisťujúcich látok na hornej hrane fasády domu D. Jedna kotolňa Obytného súboru
GREEN PARK-Vtáčnik, area D je osadená 2 stacionárnymi plynovými kotlami typu
BUDERUS G 434/325, o výkone á 325 kW a maximálnou spotrebou plynu 38,0 m3.h-1.
Druhá kotolňa Obytného súboru GREEN PARK-Vtáčnik je osadená dvomi kotlami typu
BUDERUS G 434/350, o výkone á 350 kW a maximálnou spotrebou plynu á 41,0 m3.h-1.
Výška komínov oboch kotolní je 13,7 m. Domy Obytného súboru GREEN PARK-Vtáčnik,
area D sa nachádza na svahu o 7,1 m nižšie ako je dom D. Pri hodnotení dopadu na fasádu
domu D je preto tento rozdiel vziať do úvahy. Výška hornej hrany fasády domu D potom
bude 19,54 m. Hodnotí sa sumárny vplyv oboch kotolní na fasádu domu D. Koncentrácia
znečisťujúcich látok nesmie prekročiť limitnú hodnotu. Najvyššia koncentrácia znečisťujúcich látok na hornej hrane fasády domu D sa vyskytuje pri rýchlosti vetra 2,0 m.s-1:
CO – 216,2 g.m-3,
NO2 – 54,4 g.m-3,
Vplyv oboch kotolní Obytného súboru GREEN PARK-Vtáčnik, area D na znečistenie fasády
domu D je vyhovujúci.
Meteorologické podmienky
Veterná ružica pre časť Bratislavy, v ktorej sa objekt nachádza je uvedená v tab. 2.
Tab. 2: Veterná ružica pre Bratislavu
Smer vetra
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW 
Početnosť s. vetra %] 14,0 16,9 14,8 7,6
6,3
4,5
15,4 20,5
Rýchlosť vetra [m.s-1] 3,2
2,4
3,2
3,1
3,7
2,9
3,3
4,4
3,3
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Metóda výpočtu.
Pri vypracovaní rozptylovej štúdie sa vychádzalo z legislatívnych noriem:
- Zákon č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
- Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z,
- Vyhláška č. 410/2012 Z.z. v znení vyhlášky č. 270/2014,
- Vyhláška č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia.
Pri spracovaní štúdie bola využitá celoštátna metodika pre výpočet znečistenia ovzdušia zo
stacionárnych zdrojov a metodika výpočtu znečistenia ovzdušia z automobilovej dopravy.
Hlavným cieľom štúdie je vyhodnotenie znečistenia ovzdušia blízkeho okolia objektu,
zvlášť na v mieste najbližšej obytnej zástavby. Vzhľadom na parametre zdrojov znečistenia
ovzdušia k tomu je potrebná výpočtová oblasť 500 m x 500 m s krokom 10 m v oboch smeroch. Hodnotí sa vplyv znečisťujúcich látok vznikajúcich pri spaľovaní zemného plynu
a nachádzajúcich sa vo výfukových plynoch aut:
CO - oxid uhoľnatý,
NOx - suma oxidov dusíka, ako NO2 oxid dusičitý,
benzén.
Pre každú znečisťujúcu látku, ak jej koncentrácia je vyššia ako 0,1 g.m-3 sa vykresľuje
distribúcia:
maximálnej krátkodobej koncentrácie,
priemernej ročnej koncentrácie.
Maximálne možná krátkodobá koncentrácia znečisťujúcich látok sa počíta pre najnepriaznivejšie meteorologické rozptylové podmienky, pri ktorých je dopad daných zdrojov na znečistenia ovzdušia najvyšší. V danom prípade je to 5. najstabilnejšia kategória stability, mestský rozptylový režim, najnižšia rýchlosť vetra 1,0 m.s-1 a špičková hodina. Počet aut
v špičkovej hodine sa rovná 10 % celodenného počtu.
Výsledok hodnotenia
Príspevok objektu k najvyšším krátkodobým hodnotám koncentrácie CO, NO2 a benzénu
v okolí objektu pri najnepriaznivejších meteorologických podmienkach po uvedení objektu
do prevádzky je uvedená na obr. 1, 2 a 3. Na obr. 4 a 5 je uvedený príspevok objektu k
priemernej ročnej koncentrácii CO a NO2. Schematicky sú na obrázkoch vyznačené jednotlivé domy obytného súboru Grand Koliba A, B, C a D, účelové komunikácie a vjazdy do podzemných garáží. Prerušovanou čiarou je vyznačená fasáda obytného súboru GREEN PARKVtáčnik, area D. Najvyššie hodnoty priemernej a maximálnej krátkodobej koncentrácie na
fasáde obytného súboru GREEN PARK-Vtáčnik po uvedení obytného súboru Grand Koliba
do prevádzky sú uvedené v tab. 3.
Tab. 3: Najvyšší príspevok objektu k priemernej ročnej a maximálnej krátkodobej koncentrácie CO, NO2 a benzénu na fasáde obytného súboru GREEN PARK-Vtáčnik.
Znečisťujúca
LHr
LH1h
Najvyššia koncentrácia [g.m-3]
-3
látka
[g.m ] [g.m-3]
priemerná ročná
krátkodobá
CO
8,0
175,0
*
10 000**
NO2
0,2
4,2
40
200
benzén
0,01
0,5
5
10
* nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer
Pre porovnanie sú v tabuľke uvedené tiež dlhodobé a krátkodobé limitné hodnoty LHr
a LH1h podľa Vyhlášky č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia. Počítajú sa hodinové priemery
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krátkodobej koncentrácie CO, NO2 a benzénu. Keď chceme hodinové priemery koncentrácie CO prepočítať na 8-hodinové priemery, musíme ich vynásobiť koeficientom 0,66. V tab.
3 a na obr. 1 sú uvedené hodnoty krátkodobej koncentrácie CO prepočítané na 8-hodinové
priemery.
Záver.
Príspevok objektu k znečisteniu ovzdušia bude relatívne nízky. Skoro výlučný podiel na
tomto príspevku bude mať automobilová doprava. Najvyššie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok ktorými prispeje objekt k znečisteniu ovzdušia jeho okolia po uvedení do prevádzky sú výrazne nižšie ako sú príslušné krátkodobé limitné hodnoty. Pohybujú sa na
úrovni pozaďových koncentrácií. Na fasáde obytného súboru GREEN PARK-Vtáčnik sa
k limitnej hodnote najviac blíži koncentrácie benzénu s hodnotou 0,5 g.m-3, čo je 5 % limitnej hodnoty. Najvyššia koncentrácia CO a NO2 na fasáde obytného súboru GREEN
PARK-Vtáčnik po uvedení celého komplexu domov Obytného súboru Grand Koliba do prevádzky neprekročia ani pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach
2,1 % limitných hodnôt.
Predmet posudzovania: Obytný súbor Grand Koliba s p ĺ ň a požiadavky a podmienky,
ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Na základe predchádzajúceho hodnotenia doporučujem, aby na stavbu Obytný súbor Grand Koliba bolo vydané
územné rozhodnutie.
Zoznam obrázkov
Obr. 1: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii CO [g.m-3]
Obr. 2: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii NO2 [g.m-3]
Obr. 3: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii benzénu [g.m-3]
Obr. 4: Príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácii CO [g.m-3]
Obr. 5: Príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácii NO2 [g.m-3]

Bratislava, 25. apríl 2017
doc. RNDr. F. Hesek, CSc
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Obr. 1: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii CO [g.m-3]
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Obr. 2: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii NO2 [g.m-3]
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Obr. 3: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii benzénu [g.m-3]
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Obr. 4: Príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácii CO [g.m-3]

11

Obr. 5: Príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácii NO2 [g.m-3]
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1. Všeobecné údaje
Miesto stavby :
Poskytnuté podklady :
Objednávateľ :
Spracovateľ štúdie :

Bratislava - Nové mesto - Nad Sliačskou ulicou,
p. č. 4824/1_2_3_4, 4828, 4829, 4832, 4842, 4843, 4844, 4845/1
výkresová dokumentácia, technická správa
ADONIS CONSULT, s.r.o., Eisnerova 58/A, 841 07 Bratislava
AKUSTA s.r.o., 903 01 Tureň 526

Ing. Peter Zaťko – autorizovaný inžinier SKSI, rozsah oprávnenia - stavebné konštrukcie – stavebná fyzika, reg.č. 3194*A*43, osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie hluku vydané RUVZ SR pod č. OOD/4987/2010
Ing. Dušan Franek – autorizovaný stavebný inžinier SKSI, rozsah oprávnenia – inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,
reg. č. 4810*SP*11, osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie hluku vydané RUVZ SR pod č. OOD/7496/2010

2. Predmet štúdie
Predmetom hlukovej štúdie je predikcia vplyvu hluku zo samostatnej dopravnej prevádzky (doprava,
parkoviská) navrhovaného obytného súboru GRAND KOLIBA v Bratislave na najbližšie chránené
objekty.
3.

Situácia, popis stavby

Záujmový pozemok sa nachádza v Bratislave, mestská cast Nové mesto, v lokalite zvanej „Vinohrady“.
Jedná sa o intravilán mesta mimo zastavaného územia, podkolibský svah v lokalite nad železničnou
traťou bol doposiaľ využívaný výlučné na poľnohospodárske účely ako vinice na umelo navŕšených
terénnych terasách. Pozemok pre výstavbu sa rozprestiera na piatich takýchto terasách. V širšom okolí
sa nachádza niekoľko enkláv chatových osád a zástavby rodinných domov, inač je územie zatiaľ
neurbanizované bez výstavby náležitej cestnej infraštruktúry a inžinierskych sietí.
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie obytného súboru vyššieho stredného až vysokého
štandardu pozostávajúci zo štyroch nízkopodlažných sekciových obytných blokov A, B, C a D s
príslušným dopravným napojením a parkovacími kapacitami, napojením na inžinierske siete, s detským
ihriskom a sadovými úpravami na svahovitom teréne.
Dispozične sú objekty navrhované ako štandardné sekciové domy s vertikálnymi komunikačnými
jadrami a bytmi rôznej veľkostnej kategórie v dvoch nadzemných obytných podlažiach. Byty v podkroví
sú riešené buď ako jednoduché, alebo s využitím prevýšeného podlažia na vstavbu obytnej galérie.
Každý dom má 1 až 1,5 podzemné podlažie s parkoviskami, technickými priestormi a kobkami
domových pivničiek. Pod blokom B a blokom C je suterén vysunutý o ďalší modul parkovania širšie, aby
sa tak získal dostatočný počet parkovacích miest. Pod blokom B aj s výškovým posunom, zvyšný
medzipriestor sa využíva na umiestnenie domových pivničiek. Všetky objekty majú dve nadzemné
podlažia + strešné podkrovie s mezonetom. Celková konštrukčná výška objektov je od úrovne 0,00 po
najvyšší bod strechy 12,30 m.
Doposiaľ boli predmetné pozemky prístupné iba sieťou existujúcich poľných ciest, ktoré smerom do
vinohradov nadväzujú zo Sliačskej a Tupého ulice. Prístup k obytným budovám navrhovaným a v
súčasnosti už aj v realizácii poniže lokality v rámci nového Obytného súboru Vinohradis, bol riešený v
plnej šírke novou komunikáciou triedy C3 MO 8/30. Predlženie tejto komunikácie až k dotknutým
pozemkom pre Obytný súbor GRAND KOLIBA vychádza z juhovýchodnej strany do vzdialenosti cca 50
m. Ďalej bude prístupová komunikácia pokračovať ako vlastná obsluha objektov traverzom v rámci
hraníc vlastných pozemkov komunikáciou funkčnej triedy D1 v dĺžke cca 110 m až po križovatku s
rozvetvením k jednotlivým obytným blokom a vjazdom do ich suterénov.
OBYTNÝ SÚBOR GRAND KOLIBA, BRATISLAVA III - NOVÉ MESTO, NAD SLIAČSKOU ULICOU

3

Bilancie
Tab. 1 počet parkovacích miest
Počet parkovacích miest hostia exteriér :
Počet vlastných parkovacích miest v suterénoch :
Blok „A“
Blok „B“
Blok „C“
Blok „D“
Počet parkovacích miest v suterénoch spolu :
Počet parkovacích miest celkovo spolu :

25
69
69
237
80
39
425
450

Tab. 2 počet bytov
Blok
"A"
"B"
"C"
"D"
Spolu

1- izbové
0
0
0
0
0

2- izbové
16
27
12
3
58

3- izbové
24
15
9
3
51

4- izbové
14
31
16
11
72

5- izbové
0
0
0
0
0

OBYTNÝ SÚBOR GRAND KOLIBA, BRATISLAVA III - NOVÉ MESTO, NAD SLIAČSKOU ULICOU

6- izbové
0
0
0
0
0

spolu
54
73
37
17
181
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Obr. 1 umiestnenie navrhovaného obytného súboru ( podklad : www.google.sk/maps )
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D

A

C

B

Obr. 2 situácia obytného súboru
OBYTNÝ SÚBOR GRAND KOLIBA, BRATISLAVA III - NOVÉ MESTO, NAD SLIAČSKOU ULICOU

6

4. Výpočtový model, výsledky výpočtov
Plošná hluková záťaž generovaná cestnou a železničnou dopravou po hodnotených úsekoch
komunikácií v posudzovanom území bola stanovená predikciou, s využitím matematického modelovania
postupom uvedenom v NMPB 96 s úpravou pre použitie v Slovenskej republike. Šírenie zvuku vo
vonkajšom prostredí z uvažovaných zdrojov hluku a stanovenie plošnej hlukovej záťaže bolo urobené
s použitím programu CadnaA, verzia 4.3.143, číslo licencie L42764. Pre matematické modelovanie
šírenia zvuku vo vonkajšom prostredí z cestnej dopravy po sledovanom úseku komunikácie vytvorený
trojrozmerný model dotknutého územia so zohľadnením všetkých objektov, ktoré môžu ovplyvňovať
šírenie zvuku od zdroja hluku k miestu príjmu. Zobrazenie plošnej hlukovej záťaže v dotknutom území
bude realizované pomocou grafického zobrazenia izofón, izočiar hodnôt ekvivalentných hladín A zvuku,
resp. hlukových pásiem v ktorých je ekvivalentná hladina A zvuku v stanovenom rozmedzí hladín (
stupňovanie po 5 dB), vo výške 1,5 metra nad terénom v zmysle platnej legislatívy.
-572600

-572400

-572200

-572000

-573000

-572800

-572600

-572400

-572200

-572000

-1277800
-1278000
-1278200
-1278400

-1278400

-1278200

-1278000

-1277800

-1277600

-572800

-1277600

-573000

Obr. 3 výpočtový model s posudzovanými obytným súborom

Obr. 4 trojrozmerné zobrazenie posudzovaného obytného súboru
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Obr. 5 trojrozmerné zobrazenie posudzovaného obytného súboru

Obr. 6 trojrozmerné zobrazenie posudzovaného obytného súboru
Intenzita dopravy na príjazdových a odjazdových komunikáciách súvisiaca s navrhovaným obytným
súborom
•
•
•

50 pohybov za hodinu v dennom referenčnom čase, t.j. od 06.00 do 18.00 hod,
( celkový počet vozidiel = 300 )
36 pohybov za hodinu vo večernom referenčnom čase, t.j. v čase od 18.00 do 22.00 hod.
( celkový počet vozidiel = 72 )
7 pohybov za hodinu v nočnom referenčnom čase, t.j. v čase od 22.00 do 06.00 hod.
( celkový počet vozidiel = 28 )

Jedným pohybom vyjadrujeme prekonanie vzdialenosti z vjazdu do areálu ku parkovaciemu miestu
alebo opačne, to znamená že príjazd vozidla a odjazd vozidla sú dva pohyby.
Parkoviská na teréne – pohyby :
• denná doba 0,110 pohybu / parkovacie miesto / hodina
• večerná doba 0,080 pohybu / parkovacie miesto / hodina
• v nočná doba 0,015 pohybu / parkovacie miesto / hodina
OBYTNÝ SÚBOR GRAND KOLIBA, BRATISLAVA III - NOVÉ MESTO, NAD SLIAČSKOU ULICOU
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Hluková záťaž dotknutého vonkajšieho prostredia spôsobovaná samostatnou prevádzkou
( doprava ) navrhovaného obytného súboru
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32.8
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35.1

35.0
35.3
40.5
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34.6

49.1
33.0

44.7
35.8
31.4
28.0

31.3

-1278050

-1278050

17.0

-1278100

-1278100

21.5

-572750

-572700

-572650

-572600

-572550

-572500

Obr. 7 plošná hluková záťaž vypočítaná vo výške 1,5 m nad terénom pre denný referenčný čas
a hodnoty ekvivalentných hladín A zvuku na pozemkoch najbližších chránených objektov vo výške 1,5m
nad terénom, pred fasádami existujúcich bytových domov vo výške 5 m nad terénom
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Obr. 8 plošná hluková záťaž vypočítaná vo výške 1,5 m nad terénom pre večerný referenčný čas
a hodnoty ekvivalentných hladín A zvuku na pozemkoch najbližších chránených objektov vo výške 1,5m
nad terénom, pred fasádami existujúcich bytových domov vo výške 5 m nad terénom
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Obr. 9 plošná hluková záťaž vypočítaná vo výške 1,5 m nad terénom pre nočný referenčný čas
a hodnoty ekvivalentných hladín A zvuku na pozemkoch najbližších chránených objektov vo výške 1,5m
nad terénom, pred fasádami existujúcich bytových domov vo výške 5 m nad terénom
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5. Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí a v stavbách stanovuje Vyhláška
MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v
aktuálnom znení.
Určujúcou veličinou pre hodnotenie hluku z pozemnej dopravy vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná
hladina A zvuku - LAeq,T. Posudzovaná hodnota je hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre referenčný
časový úsek deň, večer a noc. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú
uvedené v prílohe vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. (tabuľka č. 1 prílohy k vyhláške).

I

II

III

IV

Opis chráneného územia
alebo vonkajšieho priestoru

Územie s osobitnou ochranou
pred hlukom, napr. kúpeľné
miesta,10) kúpeľné a liečebné
areály
Priestor pred oknami obytných
miestností bytových a rodinných
domov, priestor pred oknami
chránených miestností
školských budov,
zdravotníckych zariadení
a iných chránených objektov, d)
rekreačné územie
Územie ako v kategórii II
v okolí a) diaľnic, ciest I. a II.
triedy, miestnych komunikácií
s hromadnou dopravou,
železničných dráh a letísk, 11)
mestské centrá
Územie bez obytnej funkcie
a bez chránených vonkajších
priestorov, výrobné zóny,
priemyselné parky, areály
závodov

PRÍPUSTNÉ HODNOTY
HLUK Z DOPRAVY

a)

(dB)

Referenčný časový interval

Kategória územia

Tab. 3 príloha Vyhlášky 549/2007 Tabuľka č. 1: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo
vonkajšom prostredí

Pozemná
a vodná
doprava
LAeq,p

LAeq,p

LAeq,p

LASmax,p

deň
večer
noc

45
45
40

45
45
40

50
50
40

60

45
45
40

deň
večer
noc

50
50
45

50
50
45

55
55
45

65

50
50
45

deň
večer
noc

60
60
50

60
60
55

60
60
50

75

50
50
45

deň
večer
noc

70
70
70

70
70
70

70
70
70

95

70
70
70

Železničné
dráhy

Hluk
z iných
zdrojov

Letecká
doprava

c)

LAeq,p

b) c)

Poznámky k tabuľke:
a)
Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén.
b)
Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.11)
c)
Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené iba na nastupovanie
a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.
d)
Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod.

Posudzované územie navrhujeme zaradiť do II. kategórie územia.
OBYTNÝ SÚBOR GRAND KOLIBA, BRATISLAVA III - NOVÉ MESTO, NAD SLIAČSKOU ULICOU
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Tab. 4 príloha Vyhlášky 549/2007 Tabuľka č. 2: Korekcie K na stanovenie posudzovaných hodnôt
hluku vo vonkajšom prostredí

K
na stanovenie LR(dB)

Špecifický hluk
Zvlášť rušivý hluk, tónový hluk, bežný
impulzový hluk
Vysokoimpulzový hluk
Vysokoenergetický impulzový hluk

+5 a)
+12 a)
podľa b)

Poznámky k tabuľke:
a)
b)

Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku.
Pri hodnotení vysokoenergetického impulzového hluku sa primerane postupuje podľa slovenskej technickej normy STN ISO 1996 - 1

6. Hygienické požiadavky na hluk vo vnútornom prostredí
Podľa Vyhlášky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
sú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí budov nasledovné :
Tab. 5 príloha Vyhlášky 549/2007 Tabuľka č. 3: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo
vnútornom prostredí
Prípustné hodnoty g) (dB)
Kategória
vnútorného
priestoru

Opis chránenej miestnosti v
budovách

A

Nemocničné izby, ubytovanie
pacientov v kúpeľoch

B

Obytné miestnosti, ubytovne,
domovy dôchodcov, škôlky a jasle b)

Referenčný
časový interval

Hluk
z vnútorných
zdrojov
LAmax,p

Hluk
z vonkajšieho
prostredia
LAeq,p

deň
večer
noc
deň
večer
noc

35
30
25 a)
40
40
30 a)

35
30
25
40 c)
40 c)
30 c)
LAeq,p

C
D
E

Učebne, posluchárne, čitárne,
študovne, konferenčné miestnosti,
súdne siene
Miestnosti pre styk s verejnosťou,
informačné strediská
Priestory vyžadujúce
dorozumievanie rečou, napr.
školské dielne, čakárne, vestibuly

počas používania

40

40

počas používania

45

45

počas používania

50

50

Vybrané poznámky k tabuľke:
c)
g)

Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III podľa tabuľky č. 1 sa stanovuje pripočítaním korekcie K = (-5) dB k LAeq pre deň,
večer a noc.
Prípustné hodnoty platia pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránenej miestnosti, napríklad vetranie, vykurovanie, osvetlenie.
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13

7. Hluk stacionárnych zdrojov hluku
V rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné po upresnení typov
a množstva, ako aj presného umiestnenia zdrojov hluku ako napr. chladiace jednotky, VRV zariadenia,
tepelné čerpadlá, VZT jednotky a pod. posúdiť ich možný vplyv na vonkajšie prostredie ako aj vnútorné
prostredie stavby. Pri návrhu je potrebné dbať na návrh pružného uloženia pre všetky zariadenia
produkujúce hluk a vibrácie, ako aj rozvodov, ktoré je potrebné pružne uložiť, resp. zavesiť. Zariadenia
sa nesmú stať zdrojom štrukturálneho hluku a vibrácií šíriacich sa do stavebných konštrukcií. Uvedené
sa týka všetkých zdrojov hluku v budove, na streche, na fasádach objektov a na teréne.
8. Záver
Po vykonaných meraniach hluku, výpočtoch a analýze ich výsledkov možno konštatovať nasledovné :
-

samostatne hodnotená prevádzka, t. j. pozemná doprava súvisiaca s navrhovaným obytným
súborom GRAND KOLIBA v Bratislave nespôsobí prekročenie prípustných hodnôt určujúcich
veličín hluku na najbližších pozemkoch rodinných domov a pred fasádami najbližších existujúcich
bytových domov pre denný, večerný a ani pre nočný referenčný časový interval

-

stacionárne zdroje hluku, ako napr. zdroje hluku na strechách, fasádach navrhovaných objektov
musia byť v rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie navrhnuté tak, aby
pred fasádami vlastných navrhovaných objektov v mieste chránených miestnosti bytov a pred
fasádami najbližších existujúcich chránených objektov nedošlo k prekročeniu prípustných hodnôt
určujúcich veličín hluku

-

ostatné doporučenia týkajúce sa posúdenia hlukovej záťaže navrhovaného obytného súboru
GRAND KOLIBA zostávajú nemenné, tak ako boli uvedené v hlukovej štúdii vypracovanej v
septembri 2016

V Bratislave dňa 18.4.2017

vypracovali :

OBYTNÝ SÚBOR GRAND KOLIBA, BRATISLAVA III - NOVÉ MESTO, NAD SLIAČSKOU ULICOU

Ing. Dušan FRANEK
Ing. Peter ZAŤKO
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OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V BRATISLAVE
Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
Útvar prierezových environmentálnych činností

Číslo: ZPO/2010/05218-24/ANJ/BA III

Bratislava, 29. 09. 2010.

ROZHODNUTIE
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave vydáva podľa § 29 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru „Obytný súbor Vtáčnik”, ktorý
predložila spoločnosť REAL-DESIGN spol. s r.o., Šamorínska 10, 821 06 Bratislava,
v zastúpení navrhovateľa Z&T, a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, po ukončení
zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť, „Obytný súbor Vtáčnik“, ktorej účelom je výstavba a
prevádzka obytného súboru s bytovými jednotkami vyššieho, stredného, až vysokého
štandardu, priestormi fitnessu s kaviarňou, príslušnou domovou a technickou vybavenosťou,
299 parkovacími stojiskami v podzemnej garáži a 19 stojiskami umiestnenými na povrchu, s
napojením na inžinierske siete, s nekrytým detským ihriskom a sadovými úpravami na
svahovitom teréne, umiestnená v Bratislavskom kraji, v okrese Bratislava III, v mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto, na pozemkoch s parcelnými číslami 4824/1, 4824/2, 4824/3, 4824/4,
4828, 4829, 4832, 4842, 4845/1, 4843 a 4844, na k.ú. Vinohrady,
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné
požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
ODÔVODNENIE
Navrhovateľ, Z&T, a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, zastúpený
spoločnosťou REAL-DESIGN spol. s r.o., Šamorínska 10, 821 06 Bratislava, predložil
Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave (ďalej len „OÚŽP”) podľa § 22 zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) dňa 17. 08. 2010 zámer „Obytný
súbor Vtáčnik ".
Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa splnomocneného spoločnosťou REALDESIGN spol. s r.o., Šamorínska 10, 821 06 Bratislava, OÚŽP podľa § 22 ods. 7 zákona
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upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. ZPO/2010/05218-2/ANJ/BA III
zo dňa 02. 08. 2010.
Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 9.
Infraštruktúra, položka č. 14 písm. h) – projekty rozvoja obcí vrátane komplexov dvoch
a viacerých objektoch uvedených v písmenách a) až g) s celkovou úžitkovou plochou
bytových domov 12 660,83 m² a podľa tej istej položky písm. i) – projekty rozvoja obcí
vrátane garáží alebo komplexu garážových budov s kapacitou 299 parkovacích stojísk v
garáži, podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚŽP vykonal podľa § 29 zákona.
Obytný súbor pozostáva zo štyroch nízkopodlažných sekciových obytných blokov (A,
B, C a D) umiestnených na terénnych terasách v štyroch rôznych výškových úrovniach
Súčasťou obytného súboru budú okrem funkcie bývania (193 bytových jednotiek) aj skladové
priestory domových pivničiek (193 ks) a priestor pre relax vo forme fitnessu a kaviarne
v rozsahu 269 m². Na parkovacie účely má slúžiť 299 parkovacích stojísk v garáži (suteréne
objektov) a 19 stojísk na teréne. Vonkajšiu vybavenosť budú tvoriť okrem spomínaného
povrchového parkoviska aj spevnené plochy, komunikácií, chodníkov, oporné múry,
infraštruktúra, sadové úpravy a detské ihrisko s rozlohou 300 m². Obytný súbor bude
dopravne napojený na Sliačsku ulicu, spádovo z Račianskej ulice cez Pioniersku ulicu.
Podlahová plocha nadzemných častí posudzovaných objektov A až D predstavuje
18 086,90 m², z toho je na služby vybavenosti určených 269 m². Úžitková plocha nadzemných
častí všetkých objektov predstavuje 12 660,83 m². Plochy navrhovanej zelene predstavujú
spolu 13 873 m².
V rámci zisťovacieho konania OÚŽP rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na
zaujatie stanoviska rezortným orgánom, dotknutým orgánom, povoľujúcim orgánom a
dotknutej obci.
V súlade s § 23 ods. 4 zákona doručili OÚŽP ako príslušnému orgánu svoje písomné
stanoviská tieto subjekty(stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
Subjekty, ktoré nepožadovali posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení
neskorších predpisov a nemali k zámeru pripomienky, alebo ich neuplatnili:
1. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Útvar prierezových environmentálnych
činností, list č. ZPO/2010/05866/POR/III-EIA, doručený dňa 20. 08. 2010;
2. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, list č.
SAMaV-1974/2010, doručený dňa 03. 09. 2010 – nemá pripomienky, lebo riešenom území
nemá zvláštne územné požiadavky;
3. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany ovzdušia, list č.
ZPO/2010/05996/KAS/III, doručený dňa 06. 09. 2010;
4. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, list č.
ZPH/2010/06001/III/BAL, doručený dňa 06. 09. 2010 – konštatuje, že navrhovaná činnosť
nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a nemá k zámeru pripomienky; konkrétne
podmienky k realizácii a prevádzkovaniu stavby určí orgán odpadového hospodárstva v rámci
vyjadrenia v povoľovacom procese;
5. Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, list č. 231/2010-4330-HV, doručený dňa 08. 09.
2010 – ide o únosné zaťaženie územia, preto nemá k predloženému zámeru výhrady.
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, list č. ORHZ2950/2010, doručený dňa 24. 09. 2010- neuplatňuje pripomienky, nakoľko sa v danej lokalite
nenachádza zariadenie v správe Hasičského a záchranného zboru;
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Subjekty, ktoré nepožadovali posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení
neskorších predpisov a mali k zámeru pripomienky:
7. Ministerstvo vnútra SR, Odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania, list č.
KVSU-SSUP-483/2010-1, doručený dňa 30. 08. 2010 - v prípade, ak predložený zámer je
v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, neuplatňuje inú pripomienku
a nepožaduje zámer ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
Vzhľadom na skutočnosť, že Hl. mesto SR Bratislava ako dotknutá obec k zámeru nedoručila
oficiálne stanovisko z hľadiska súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou a neuplatnila v zisťovacom konaní žiadne pripomienky, ako aj na doručené
stanovisko povoľujúceho orgánu( pozri bod 13),OÚŽP pripomienku MV SR zahrnul medzi
požiadavky, ktorých splnenie by mal navrhovateľ preukázať v dokumentácii stavby
k územnému konaniu a bude predmetom rozhodovania o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov.
8. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy, list č.
ZPS/2010/05831/REO/III, doručený dňa 06. 09. 2010 - po posúdení predloženého zámeru
konštatuje, že zohľadňuje dostatočne vplyv stavby a činností na ochranu vôd; z hľadiska
štátnej vodnej správy má k predloženému zámeru nasledovnú pripomienku: skoordinovať
výstavbu nového vodojemu a výstavbu kanalizácie susedného objektu s výstavbou
inžinierskych sietí pre Obytný súbor Vtáčnik;
OÚŽP pripomienku vodohospodárskeho orgánu akceptoval v predmetnom rozhodnutí
a zahrnul ju medzi záverečné podmienky.
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, list č. HŽP/13177/2010,
doručený dňa 06. 09. 2010 – netrvá na pokračovaní posudzovania zámeru podľa zákona č.
24/2006 Z.z. Akustická štúdia (Ing. Plaskoň) preukazuje, že hluk z dopravy (železnica) t.č.
neprekračuje limit pre deň, ale nevyhovuje požiadavkám pre noc. Predpokladá sa útlm
tienením objektmi súboru Vinohradis. Nie je predpoklad, že by obslužná doprava
navrhovaného súboru spôsobila neprípustné zhoršenie hlukovej situácie v okolí. Rozptylová
štúdia (Doc. Hesek) deklaruje, že stavba nebude zdrojom nadmerného znečistenia ovzdušia
pre okolitú zástavbu. Vlastné fasády nebudú pod vplyvom znečistenia ovzdušia za
predpokladu vyústenia emisií z kotlov nad strechy objektov. Svetlotechnický posudok (Ing.
Iringová) dokladuje, že navrhované objekty nespôsobia neprípustné zníženie denného
osvetlenia a preslnenia bytov v budúcich okolitých objektoch. Stavba bude ďalej posúdená
podľa zák. č. 355/2007 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov rámci územného konania.
OÚŽP pripomienku RÚVZ akceptoval ako požiadavku, ktorú bude potrebné zohľadniť pred
povolením činnosti podľa osobitných predpisov.
10. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, list č.
ZPO/2010/6030/BUB-BA III, doručený dňa 09. 09. 2010 – do pripomienok odporúča zahrnúť
nasledovné požiadavky:
 dodržať stanovený regulatív – podiel plochy zelene pre dané územie podľa platného ÚPZ
Podhorský pás a jeho doplnkov;
 vyčleniť dostatočne veľký priestor pre umiestnenie náhradnej výsadby za plánovaný
výrub drevín v záujmovom území.
OÚŽP pripomienky zohľadnil týmto rozhodnutím.
11. Letecký úrad SR, list č. 7743/313-2364-P/2010, doručený dňa 10. 09. 2010 - ako príslušný
orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z.
o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, sa k predmetnej akcii nevyjadroval, nakoľko stavebník nepredložil
projektovú dokumentáciu stavby k vyjadreniu. Pre umiestnenie a realizáciu predmetnej akcie
však stanovuje z hľadiska záujmov civilného letectva nasledovnú podmienku:
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- najvyšší bod stavebných objektov, vrátane komínov, antén, bleskozvodov a pod. na
strechách budov, ostatných zariadení nestavebnej povahy a stavebných mechanizmov (veža,
tiahlo, maximálny zdvih), nepresiahne výšku cca 246-255 m.n.m.B.p.v.
OÚŽP pripomienku Leteckého úradu SR zohľadnil v odporúčaniach tohto rozhodnutia.
12. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, sekcia záležitostí EÚ a medzinárodných
vzťahov,
oddelenie
programovania
dopravnej
infraštruktúry,
list
č.
16710/2010/SSZMV/z.37027, doručený dňa 16. 09. 2010 – uvádza, že Obytný súbor Vtáčnik
môže byť zaťažený hlukom z prevádzky železničnej dopravy. V prípade potreby eliminácie
negatívnych vplyvov dopravy, nebudú zo strany MDPT SR ani Železníc SR uznané žiadne
nároky. Náklady na budovanie eliminačných prvkov (napr. protihlukové steny) budú musieť
byť hradené investorom, resp. jeho právnym nástupcom.
OÚŽP stanovisko MDPaT SR zohľadnil vo svojom rozhodnutí.
13. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, v zastúpení starostom, list č. Star. – 1752/2010/T,
doručený dňa 24. 09. 2010 – po preštudovaní predloženého zámeru a jeho posúdení v zmysle
platného Územného plánu zóny Podhorský pás schváleného uznesením MZ MČ B-NM č.
22/10 dňa 13. 06. 2006, vrátane všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM č. 2/2006
konštatuje, že predložený zámer z hľadiska priestorovej a funkčnej regulácie spĺňa stanovené
podmienky, preto riešenie v navrhovanom zámere možno akceptovať
pri dodržaní
nasledovných podmienok:
- prístupové komunikácie je potrebné dôsledne riešiť v súlade s citovaným územným
plánom zóny;
- nároky statickej dopravy je potrebné prepočítať v zmysle STN 73 6110;
- vyústenie odvodných vertikálnych kanálov pre odvádzaný vzduch z podzemných garáží
umiestniť tak, aby bol zabezpečený voľný transport emisií do ovzdušia a aby
znečisťovanie ovzdušia bolo v danej lokalite minimalizované;
- výpočet záchytného objemu prívalových dažďov (tab. č. 29 na str. 40) neuvádza objem
pre prívalové dažde z navrhovanej komunikácie po hornej hranici pozemku, ktoré sa majú
tiež odvádzať do systému záchytných priekop – potrebné je nadimenzovať systém
záchytných priekop tak, aby bola dodržaná získaná časová rezerva 68 hodín;
- v prípade výrubu drevín je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny
v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
o súhlas na výrub drevín a to pred územným konaním;
- zabezpečiť počas výstavby pravidelné kropenie a čistenie stavebnou činnosťou
dotknutých komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, ako aj pravidelné čistenie
komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavieb;
- zabezpečiť počas výstavby minimalizovanie prašnosti v danom prostredí rôznymi
opatreniami ako sú prekrytie kontajnerov a skládok s prašným materiálom – aj pri ich
preprave, kropenie pri prašných stavebných procesoch, pravidelné odvážanie materiálu
z výkopov a vylúčenie vytvárania skládok zeminy;
- pri výstavbe chrániť dreviny určené na zachovanie, vrátane ich koreňových systémov;
- z hľadiska ochrany pred hlukom, ako pri výstavbe navrhovaného obytného súboru, tak
i počas jeho prevádzky, je potrebné dodržiavať najvyššie prípustné hladiny akustického
hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov;
Súčasne Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že v súlade s §23 ods. 3 zák. č.
24/2006 Z. z. bola o predmetnom zámere informovaná verejnosť prostredníctvom miestneho
televízneho vysielania, rozhlasu, tlače, pričom oznámenie o uvedenom zámere bolo na dobu
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21 dní vyvesené pre verejnosť na úradných tabuliach na Junáckej ulici, na Račianskom mýte
a Jeséniovej ulici.
OÚŽP stanovisko MČ zohľadnil pri svojom rozhodovaní, pripomienky a požiadavky,
vzťahujúce sa na ďalšie stupne dokumentácie stavby a patriace do pôsobnosti iných orgánov
zahrnul do odporúčaní pre povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov.
Subjekt, ktorý požadoval posudzovanie zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov:
Zainteresovaná verejnosť:
14. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, stanovisko doručené dňa
20. 09. 2010, ako mimovládna organizácia v zmysle § 24 písm. e) zákona, v ktorom predkladá
pripomienky:
14.1 Podľa Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy je územie, kde sa plánuje uvedená
činnosť, určené pre malopodlažnú zástavbu s charakteristikou funkčných plôch 102, podľa
ktorej sú prípustné 2 NP + podkrovie, avšak z výkresu priečnych rezov vidno domy s 3NP +
podkrovie. Žiada navrhovanú činnosť zosúladiť s príslušným územným plánom zóny.
14.2 Po zosúladení s ÚPZ žiada navrhovanú činnosť riadne posudzovať podľa zákona č.
24/2006 Z.z., k povinnému posudzovaniu chýba jedno parkovacie státie v suteréne, na
povrchu je ďalších 19 stojísk, čo je potrebné k tomuto počtu prirátať, čiže je spolu 318
parkovacích státí.
14.3 V predloženom zámere sa uvádza výsadba 1 stromu na každých 200 m²! Toto považuje
za nedostatočné, nakoľko navrhovanou činnosťou dôjde k výrubu značného množstva drevín.
Uvedená výsadba nie je podľa ich názoru primeranou náhradnou výsadbou. Z predloženého
zámeru nie je jasné či sa daný počet drevín bude dať umiestniť v tomto priestore. Žiada
doplniť aj informáciu, či všetky dreviny budú vysadené na rastlom teréne.
14.4 Žiada doplniť racionálne nakladanie s vodami, t.j. predovšetkým zachovanie dažďovej
vody v území v čo najväčšej miere, odkanalizovanie dažďovej vody znížiť na minimum
(použitie dažďovej vody napr. na závlahu drevín a zelených plôch).Navrhovanou činnosťou
dôjde k veľkému zníženiu retenčnej schopnosti územia – žiada doplniť potrebné opatrenia na
zníženie tohto negatívneho javu.
Žiada, aby sa navrhovaná činnosť posudzovala až po tom, keď bude v súlade s územným
plánom zóny, t.j. po znížení podlažnosti obytných blokov; žiada, aby bol zámer posudzovaný
podľa zákona č. 24/2006 Z.z., v širšom kontexte s dopadom na celé (širšie) územie,
s dopadom na súčasných obyvateľov a na kvalitu životného prostredia; žiada, aby boli
prizvaní zástupcovia občanov na stanovenie rozsahu hodnotenia; variantnosť zámeru; doložiť
mapu potenciálnych rizík a systém ich monitoringu, s kvalitatívnym a kvantitatívnym
vyhodnotením rizík a navrhuje, aby sa zástupcovia občanov mohli zúčastniť tvorby kritérií, aj
ich váhovania (multikriteriálne hodnotenie).
OÚŽP sa zaoberal z vecného hľadiska pripomienkami Mestského výboru Slovenského zväzu
ochrancov prírody a krajiny:
Námietky dotýkajúce sa zosúladenia zámeru s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,
nakoľko stanovisko obce ako orgánu územného plánovania nebolo v zákonnej lehote doručené
a mestská časť ako povoľujúci stavebný orgán sa vyjadrila tak, ako je uvedené v bode 13
a nemala z hľadiska územného plánovania pripomienky, preto ju OÚŽP hodnotil ako
požiadavku, ktorá by mala byť zohľadnená v dokumentácii stavby pre územné konanie a bude
predmetom povolenia činnosti podľa osobitných predpisov (rozhodovania o umiestnení stavby
podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení). K pripomienke týkajúcej sa súčtu
parkovacích miest(bod 14.2) OÚŽP vychádzal z prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. v znení
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neskorších predpisov, v ktorej je rozlíšená prahová hodnota pre projekty rozvoja obcí vrátane
garáží alebo komplexu garážových budov kapitola 9. Infraštruktúra položka 14 písm. i)
a prahová hodnota pre projekty rozvoja obcí vrátane parkovísk alebo komplexu parkovísk
kapitola 9. Infraštruktúra položka 14.j). V tomto prípade nedošlo k dosiahnutia alebo
prekročeniu prahovej hodnoty pre povinné hodnotenie uvedenej v prílohe č. 8 k zák. č.
24/2006 Z.z. časti A. Dotknutý orgán ochrany prírody a krajiny v pôsobnosti OÚŽP
nenavrhoval posudzovanie zámeru (bod 10) a ani mestská časť, vykonávajúca prenesený
výkon štátnej správy vo veci ochrany drevín neuplatnila zásadné pripomienky vo veci ochrany
drevín. OÚŽP vychádzal aj zo stanoviska dotknutého orgánu štátnej vodnej správy (bod 8),
ktorý nežiadal posudzovanie zámeru podľa zákona a konštatoval, že zohľadňuje dostatočne
vplyv stavby a činností na ochranu vôd.
Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia založená podľa
osobitných predpisov, ktorá podala písomné stanovisko k zámeru, podľa § 23 ods. 4 zákona č.
24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, má v následnom povoľovacom konaní podľa
osobitného predpisu postavenie účastníka konania, pričom bude môcť uplatniť svoje
požiadavky majúce oporu v zákone.
Podľa kritérií stanovených zákonom (§ 29 ods. 4 a príloha č. 10) a komplexných výsledkov
zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt
alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi na úseku ochrany prírody a vodného
hospodárstva, v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, príslušný orgán
nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej výstavby na životné prostredie je
opodstatnené, preto takto uplatneným návrhom verejnosti nemohol vyhovieť, ale vecné
pripomienky zainteresovanej verejnosti zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné
zohľadniť v dokumentácii k územnému konaniu o umiestnení stavby a v následnom konaní
o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má zainteresovaná verejnosť
postavenie účastníka konania.

Dotknutá obec – Hlavné mesto SR Bratislava a ostatné dotknuté orgány v zákonnej
lehote a ani do vydania rozhodnutia písomné stanovisko príslušnému orgánu nedoručili.
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave v rámci zisťovacieho konania posúdil
navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho
únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská
doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a zainteresovanej verejnosti a rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania OÚŽP dospel k záveru, že
nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého
významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza
v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie
skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými
v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
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Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli
niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné
zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:
 v dokumentácii k územnému konaniu preukázať súlad navrhovaného umiestnenia stavieb
s platnou územnoplánovacou dokumentáciou (Územným plánom hlavného mesta SR
Bratislavy a Územným plánom zóny Podhorský pás) a so záväznými regulatívmi
priestorového usporiadania a funkčného využívania daného územia; dodržať stanovený
regulatív – podiel plochy zelene pre dané územie podľa platného ÚPZ Podhorský pás
a jeho doplnkov;
 plne rešpektovať stanovisko MČ Bratislava Nové Mesto a dodržať jej podmienky
uvedené k navrhovanému zámeru (pozri bod 13);
 v rámci územného konania
posúdiť stavbu podľa požiadaviek, vyplývajúcich
z ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a jeho vykonávacích predpisov, dokumentáciu predložiť Regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto;
 vyčleniť dostatočne veľký priestor pre umiestnenie náhradnej výsadby za plánovaný
výrub drevín v záujmovom území;
 plne rešpektovať stanovisko Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (pozri bod
12);
 skoordinovať výstavbu nového vodojemu a výstavbu kanalizácie susedného objektu
s výstavbou inžinierskych sietí pre Obytný súbor Vtáčnik;
 požiadať Obvodný pozemkový úrad v Bratislave o vydanie rozhodnutia o odňatí
poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 projektovú dokumentáciu stavby predložiť OÚŽP v Bratislave, orgánu odpadového
hospodárstva, na stanovenie podmienok nakladania s odpadmi, vznikajúcimi pri realizácii
a prevádzke stavby;
 rešpektovať podmienku Leteckého úradu SR , že najvyšší bod stavebných objektov,
vrátane komínov, antén, bleskozvodov a pod. na strechách budov, ostatných zariadení
nestavebnej povahy a stavebných mechanizmov (veža, tiahlo, maximálny zdvih),
nepresiahne výšku cca 246-255 m.n.m.B.p.v.
 na základe ust. § 27 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Mestský výbor
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny má v následnom povoľovacom konaní
podľa osobitného predpisu postavenie účastníka konania;
 zaoberať sa pripomienkami zainteresovanej verejnosti a opodstatnené požiadavky, ktoré
majú oporu v zákone, zohľadniť v dokumentácii stavby pre územné konanie a pri
povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov;
 dodržať opatrenia navrhnuté v IV. časti zámeru – 10. Opatrenia na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie;
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
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Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno
preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov.

Ing. Patrick Lutter
prednosta

Rozhodnutie OÚŽP v Bratislave, Útvaru prierezových environmentálnych činností,
č. ZPO/2010/05218-24/ANJ/BA III zo dňa 29. 09. 2010 sa doručuje:
1. Z&T, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
2. REAL-DESIGN spol. s r.o., Šamorínska 10, 821 06 Bratislava
3. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, oddel. územného konania a stavebného poriadku,
Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 ( so žiadosťou o zverejnenie)
4. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, v zastúpení starostom,
Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
5. Ministerstvo vnútra SR, odbor štátnej stavebnej správy a ÚP,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
6. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15
7. Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
8. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie územného plánovania (so žiadosťou
o zverejnenie), Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
9. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, P.O.BOX 106, Sabinovská 16,
820 05 Bratislava 25
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8,
P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29
11. Obvodný úrad v Bratislave, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Staromestská 6,
814 71 Bratislava 1
12.Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 –
odbor štátnej vodnej správy
13. -//- útvar prierezových environmentálnych činností
14. -//- odbor odpadového hospodárstva
15. -//- odbor ochrany prírody a krajiny
16. . -//-odbor ochrany ovzdušia
17. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
18. OR Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 1
19. Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
20. Letecký úrad SR, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 21
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