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Úvod
Navrhovateľ, spoločnosť Slnečný vrch, s.r.o. predkladá podľa 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 č. 24/2006 Z.z.) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ
VRCH I, BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES“.
Predkladané Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti rieši zmenu navrhovanej činnosti posúdenej
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod názvom „Obytný súbor Slnečný vrch, Bratislava –
Devínska Nová Ves“, na ktorú bolo vydané záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 2515/2010-3.4/dp zo dňa 15.10.2010.
Činnosť svojím rozsahom spĺňa podmienky pre povinné hodnotenie:
. príloha č. 8, tab. č. 9: infraštruktúra, položka č. 16: Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb
alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy (od 500 stojísk).
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je spracované v rozsahu podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
I. Údaje o navrhovateľovi
I.1. Názov (meno).
Slnečný vrch, s.r.o.
I.2. Identifikačné číslo.
IČO: 48 232 980
I.3. Sídlo.
Račianska 69, 831 02 Bratislava
I.4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
navrhovateľa.
Ing. Jaroslav Paulický, Račianska 69, 831 02 Bratislava, tel.: 02/49300295, paulicky@woodrock.sk
I.5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej
možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.
Ing. arch. Martin Bumbál, R.A.U. s.r.o., 0903247330, bumbal@r-a-u.sk, Račianska 69, 831 02 Bratislava,
miesto konzultácie: Račianska 69, Bratislava
II. Názov zmeny navrhovanej činnosti
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES
III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej činnosti je v Bratislavskom kraji, na území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese
Bratislava IV, v katastrálnom území Bratislava Devínska Nová Ves. Ide o zmenu navrhovanej činnosti
posúdenej podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod názvom „Obytný súbor Slnečný vrch,
Bratislava – Devínska Nová Ves“, na ktorú bolo vydané záverečné stanovisko Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 2515/2010-3.4/dp zo dňa 15.10.2010. Na stavbu bolo vydané
mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves rozhodnutie o umiestnení stavby č. DNV 201211/1667/UR/21/Gš zo dňa 07.11.2012, právoplatné dňa 14.12.2012, predlžované 10.09.2014. Zmena
navrhovanej činnosti spočíva v dispozičných zmenách a počte jednotlivých objektov, v zmene počtu
parkovacích stojísk a v zmene výmery celkovej úžitkovej plochy a jej jednotlivých funkcií, ako aj
v logickom a vecnom členení obytného súboru na jednotlivé časti ako samostatné celky v území.
III.1 Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).
Navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti sa nachádza v Bratislavskom samosprávnom
kraji, na území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese Bratislava IV, v katastrálnom území Devínska
Nová Ves, parc. číslo 2279/27, 2279/29, 2296/365.
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III.2 Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy,
spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na
pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové
vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad
vyvolané investície).
Parametre pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch, Bratislava – Devínska
Nová Ves“ podľa záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
2515/2010-3.4/dp zo dňa 15.10.2010:
Obytné budovy - byty
Budovy pre obchod a/alebo služby
Budovy pre administratívu
Celková podlahová plocha
Garáže
Parkoviská
Parkoviská spolu

65717
2240
5530
73487
915
243
1158

Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Počet stojísk
Počet stojísk
Počet stojísk

Parametre zmeny navrhovanej činnosti „OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA - DEVÍNSKA
NOVÁ VES“:
Obytné budovy - byty
Obytné budovy - prechodné ubytovanie
Budovy pre obchod a/alebo služby
Budovy pre administratívu
Celková podlahová plocha
Garáže
Parkoviská kryté pod objektami
Parkoviská kryté na teréne
Parkoviská na teréne
Parkoviská spolu

55512
9943
6172
1319
72946
749
84
51
208
1092

Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Počet stojísk
Počet stojísk
Počet stojísk
Počet stojísk
Počet stojísk

Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k poklesu celkovej výmery podlahovej plochy o 541 m2 (zo 73487
m2 na 72946 m2) a k zníženiu počtu parkovacích stojísk o 66 (z 1158 na 1092 stojísk).
Ide o zmenu navrhovanej činnosti posúdenej podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod názvom
„Obytný súbor Slnečný vrch, Bratislava – Devínska Nová Ves“, na ktorú bolo vydané záverečné
stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2515/2010-3.4/dp zo dňa
15.10.2010. Na stavbu bolo vydané mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves rozhodnutie
o umiestnení stavby č. DNV 2012-11/1667/UR/21/Gš zo dňa 07.11.2012, právoplatné dňa 14.12.2012,
predlžované 10.09.2014.
Zmena navrhovanej činnosti má charakter kvantitatívnej zmeny – zníženie celkového počtu parkovacích
stojísk o 66, zníženie celkovej výmery podlahovej plochy o 541 m2.
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v dispozičných zmenách a počte jednotlivých objektov (pôvodne
bolo v území umiestnených 27 objektov, navrhovaná zmena počíta s 29 objektami), v zmene počtu
parkovacích stojísk a v zmene výmery celkovej úžitkovej plochy a jej jednotlivých funkcií, ako aj
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v logickom a vecnom členení obytného súboru na jednotlivé časti ako samostatné celky v území.
Členenie obytného súboru na jednotlivé časti (A,B,C,D,E) umožní etapovitú výstavbu jednotlivých
objektov a celkov.
Obytný súbor Slnečný vrch je riešený v jednotlivých častiach, logicky a vecne členených ako samostatné
celky v území. Časti C,D a E tvoria objekty s funkciou bývania a občianskej vybavenosti, časti A a B
tvoria objekty pre bývanie. Skladba objektov pozostáva z bytových domov s piatimi až deviatimi
nadzemnými podlažiami, jedným ustúpeným podlažím a dvomi až štyrmi podzemnými podlažiami.
Priestory občianskej vybavenosti sú situované v samostatných viac podlažných objektoch, a v podnoži
objektov bytových domov. V podzemných podlažiach sú navrhnuté najmä priestory statickej dopravy.
V rámci výstavby obytného súboru Slnečný vrch budú vybudované plochy poloverejnej a verejnej
zelene, drobná architektúra, pešie komunikácie, účelové komunikácie sprístupňujúce odsadené objekty
a plochy statickej dopravy na pozemku investora.

III.2.1 Opis technického a technologického riešenia
Obytný súbor Slnečný vrch je navrhovaný ako súčasť rozvojového územia na severovýchodnom okraji
urbanizovaných území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v bezprostrednej územnej
a priestorovej väzbe na lokalitu Paulinské, od ktorej je oddelený existujúcou komunikáciou - ulicou Jána
Jonáša (funkčná trieda C1, kategória MO 10/50).
Obytný súbor Slnečný vrch je riešený v jednotlivých častiach, logicky a vecne členených ako samostatné
celky v území. Časti C,D a E tvoria objekty s funkciou bývania a občianskej vybavenosti, časti A a B
tvoria objekty pre bývanie. Skladba objektov pozostáva z bytových domov s piatimi až deviatimi
nadzemnými podlažiami, jedným ustúpeným podlažím a dvomi až štyrmi podzemnými podlažiami.
Priestory občianskej vybavenosti sú situované v samostatných viac podlažných objektoch, a v podnoži
objektov bytových domov. V podzemných podlažiach sú navrhnuté najmä priestory statickej dopravy.
V rámci výstavby obytného súboru Slnečný vrch budú vybudované plochy poloverejnej a verejnej
zelene, drobná architektúra, pešie komunikácie, účelové komunikácie sprístupňujúce odsadené objekty
a plochy statickej dopravy na pozemku investora.
Na juhovýchodnom okraji riešeného územia časti D sa v rámci realizácie celého obytného súboru
Slnečný vrch uvažuje s vybudovaním parkovej plochy (časť F).
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Stavba je členená na stavebné objekty podľa jednotlivých častí.
Stavebné objekty:
ČASŤ A
SO-A001
SO-A101
SO-A102
SO-A103
SO-A104
SO-A105
SO-A106
SO-A107
SO-A108
SO-A109
SO-A110
SO-A111

PRÍPRAVA ÚZEMIA
BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM S KOTOLŇOU
BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM
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SO-A112
SO-A113
SO-A114
SO-A115
SO-A201
SO-A301
SO-A302
SO-A401
SO-A501
SO-A502
SO-A601
SO-A701
SO-A801
SO-A901

BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM
STÁTIA DOMOVÉHO ODPADU
PRÍPOJKY SLABOPRÚDU
PRÍPOJKY NN
VEREJNÉ OSVETLENIE
PRÍPOJKY VODOVODU
PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
PRÍPOJKY DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
PRÍPOJKA PLYNU
OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY A PARKOVISKÁ
SADOVNÍCKE ÚPRAVY
TEPLOVOD

ČASŤ B
SO-B001
SO-B101
SO-B102
SO-B103
SO-B104
SO-B105
SO-B106
SO-B107
SO-B108
SO-B109
SO-B110
SO-B115
SO-B201
SO-B301
SO-B302
SO-B401
SO-B501
SO-B502
SO-B601
SO-B701
SO-B801
SO-B901

PRÍPRAVA ÚZEMIA
BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM S KOTOLŇOU
OBJEKT OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
OBJEKT OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
OBJEKT OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
PODZEMNÁ GARÁŽ
PODZEMNÁ GARÁŽ
PODZEMNÁ GARÁŽ
PODZEMNÁ GARÁŽ
STÁTIA DOMOVÉHO ODPADU
PRÍPOJKY SLABOPRÚDU
PRÍPOJKY NN
VEREJNÉ OSVETLENIE
PRÍPOJKY VODOVODU
PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
PRÍPOJKY DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
PRÍPOJKA PLYNU
OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY A PARKOVISKÁ
SADOVNÍCKE ÚPRAVY
TEPLOVOD

ČASŤ C
SO-C001
SO-C101
SO-C102
SO-C103
SO-C115
SO-C201
SO-C301
SO-C302
SO-C401
SO-C501
SO-C502

PRÍPRAVA ÚZEMIA
BYTOVÝ DOM
BYTOVÝ DOM S OBČIANSKOU VYBAVENOSŤOU
PODZEMNÁ GARÁŽ
STÁTIA DOMOVÉHO ODPADU
PRÍPOJKY SLABOPRÚDU
PRÍPOJKY NN
VEREJNÉ OSVETLENIE
PRÍPOJKY VODOVODU
PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
PRÍPOJKY DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
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SO-C701
SO-C801
SO-C901

OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY A PARKOVISKÁ
SADOVNÍCKE A PARKOVÉ ÚPRAVY, PRVKY URBANISTICKÉHO PARTERU
TEPLOVOD

ČASŤ D
SO-D001
SO-D101
SO-D102
SO-D103
SO-D104
SO-D105
SO-D106
SO-D115
SO-D201
SO-D301
SO-D302
SO-D401
SO-D501
SO-D502
SO-D601
SO-D701
SO-D801
SO-D901

PRÍPRAVA ÚZEMIA
BYTOVÝ DOM S OBČIANSKOU VYBAVENOSŤOU
BYTOVÝ DOM S OBČIANSKOU VYBAVENOSŤOU
BYTOVÝ DOM S OBČIANSKOU VYBAVENOSŤOU
OBJEKT OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
OBJEKT OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
GARÁŽ
STÁTIA DOMOVÉHO ODPADU
PRÍPOJKY SLABOPRÚDU
PRÍPOJKY NN
VEREJNÉ OSVETLENIE
PRÍPOJKY VODOVODU
PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
PRÍPOJKY DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
PRÍPOJKA PLYNU
OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY A PARKOVISKÁ
SADOVNÍCKE ÚPRAVY
TEPLOVOD

ČASŤ E
SO-E001
SO-E101
SO-E102
SO-E103
SO-E115
SO-E201
SO-E301
SO-E302
SO-E401
SO-E501
SO-E502
SO-E601
SO-E701
SO-E801
SO-E901

PRÍPRAVA ÚZEMIA
OBJEKT OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI S BYTMI
OBJEKT S OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI S BYTMI A KOTOLŇOU
OBJEKT OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI S BYTMI
STÁTIA DOMOVÉHO ODPADU
PRÍPOJKY SLABOPRÚDU
PRÍPOJKY NN
VEREJNÉ OSVETLENIE
PRÍPOJKY VODOVODU
PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
PRÍPOJKY DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
PRÍPOJKA PLYNU
OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY A PARKOVISKÁ
SADOVNÍCKE ÚPRAVY
TEPLOVOD

Plošné a objemové bilancie
Celková plocha parciel (parc. číslo 2279/27, 2279/29, 2296/365): 68 142 m2
Celková zastavaná plocha: 16 786 m2
Charakteristika riešeného územia
Záujmové územie pre realizáciu obytného súboru Slnečný vrch I. je situované na parcelách č. 2779/27,
2779/29 a 2294/365 v k.ú Devínska nová Ves. V súčasnosti je predmetné územie bez zástavby. Ide
o územie, ktoré je súčasťou väčšej rozvojovej lokality mestskej časti. Územie je na severnej strane
v priamom kontakte s existujúcou komunikáciou ulicou Jána Jonáša (funkčná trieda C1, kategória MO
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10/50). Zo zvyšných troch strán susedí s pozemkami určenými územným plánom Bratislavy na
výstavbu rezidenčného charakteru. Riešené územie má svahovitý charakter s prevýšením o cca 12 m
v uhlopriečnom smere. Zo severozápadnej strany je riešené územie voči komunikácii v prevýšení o cca
4-6 m, zo severovýchodnej je v záreze cca do 6m. Z funkčno-prevádzkového hľadiska je plánovaná
štruktúra určená platnými územno-plánovacími regulatívami, determinovaná väzbou na existujúcu
a územným plánom definovanú ďalšiu výstavbu v lokalite.
Plochy pozemkov uvažované na výstavbu sú v súčasnosti evidované ako poľnohospodárska pôda- trvalé
trávne porasty, umiestnené mimo zastavaného územia M.Č Bratislava -Devínska nová Ves.
Urbanistické riešenie
Parcely vo vlastníctve investora, na ktorých bude realizovaná výstavba obytného súboru Slnečný vrch,
sú časťou rozvojového územia bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Vyplývajúc z morfológie
terénu a regulatívov územného plánu Bratislavy, tvorí riešené územie významový aj prevádzkový
nástup do väčšej rozvojovej lokality s rezidenčnou výstavbou mestského charakteru, ohraničenej ulicou
Jána Jonáša a vodným tokom Mláka. Tento fakt spoločne s predpísanou reguláciou, sa stávajú
dôležitými determinantmi riešenia urbanisticko-architektonickej kompozície, funkčno-prevádzkového
členia štruktúry, ako aj usporiadania jej komunikačnej siete.
V osi nástupu do územia je vytvorený uzlový priestor, od ktorého vedú v smeroch nástupu do ďalšieho,
návrhom neriešeného, rozvojového územia hlavné línie urbanistickej štruktúry. Sú zdôraznené
nárastom hmoty a funkčným členením so sústredením priestorov občianskej vybavenosti
(polyfunkčných objektov). Centrálny uzlový priestor – námestie je riešený viacúrovňovo, v nižšej úrovni
s priamym prepojením na navrhovaný park. V súlade s výškovým usporiadaním terénu je občianska
vybavenosť pozdĺž hlavných osí usporiadaná vo vrstvách sprístupnených z ulice so snahou vytvoriť
v týchto častiach charakter mestskej ulice.
V riešenom území sa v smere od hlavných línií štruktúra jemne rozvoľňuje, znižuje a stáva sa
monofunkčnou – rezidenčnou.
V sekundárnej kompozičnej vrstve vedie druhá, „zelená“ kompozičná os riešeného územia. Je vedená
uhlopriečne, v súlade s morfológiou terénu a v križovaní s osou nástupu do územia sa dotýka
centrálneho uzlového priestoru - námestia. Pozdĺž nej sú sústredené priestory verejnej zelene, od
parku po prvky organizovanej zelene s priestormi pre rekreačné aktivity, prístupnými pre peších
prevažne bez kolízie s hlavnými komunikačnými líniami.
Štruktúru zástavby tvoria solitérové objekty usporiadané tak, aby diferencovali verejné, poloverejné
a polosúkromné priestory.
Riešenie časti obytného súboru Slnečný vrch I. vychádza z hmotovo-priestorového konceptu celkovej
zástavby územia vo vlastníctve investora. Vzhľadom na podmienky stanovené územným plánom,
morfológiu terénu, podmienky pripojenia územia na infraštruktúru a postupnosť procesu budúcej
realizácie je celé územie je riešené v niekoľkých častiach, ktoré sa vzájomne doplňujú, prepájajú a sú
komponované ako harmonický celok. Riešenie pozostáva z častí A, B, C, D, E a F.
Riešená časť A je lokalizovaná v časti s nižším stupňom intenzity využitia v zmysle územného plánu
Bratislavy. Riešenie akceptuje lokalizáciu jestvujúcej vzrastlej zelene v území s cieľom jej maximálneho
zachovania. Hmotová kompozícia časti A je pojatá ako voľné, aditívne zoskupenie objemov
samostatne stojacich bytových domov pozdĺž obslužnej komunikácie, vytvárajúce „vnútroblokový“
priestor s prepojením do budúceho parku. Výnimku tvorí štvorica domov v juhozápadnom cípe,
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nachádzajúca sa za navrhovanou obslužnou miestnou komunikáciou, vytvárajúca samostatný
„vnútroblokový“ priestor.
Z funkčného hľadiska pozostáva časť A z objektov výlučne obytnej funkcie. Dopravne je navrhovaná
zástavba obslúžená po vonkajšom obvode vedúcou obslužnou komunikáciou, napojenou
prostredníctvom budovaných komunikácií ulicu Jána Jonáša.
Z hľadiska statickej dopravy sú dlhodobé parkovacie státia situované v úrovni 1. podzemného podlažia
pod objektmi v kombinácii so státiami, riešenými po vonkajšom obvode časti A vo väzbe na navrhovanú
obslužnú komunikáciu.
Riešené časti – B,C,D,E sú lokalizovanú v severnej časti riešeného územia s vyšším stupňom intenzity
využitia v zmysle územného plánu Bratislavy.
Zohľadňujú morfológiu terénu, jeho orientáciu k svetovým stranám a jestvujúcu štruktúru okolitej
zástavby, ako aj riešenie dopravnej obsluhy daného územia a jeho napojenie na technickú
infraštruktúru, riešenú v predstihu v rámci samostatnej projektovej dokumentácie.
Predpísanému spôsobu regulácie územia, riešeného touto projektovou dokumentáciou, zodpovedá
hmotová kompozícia zón. V častiach D a E je tvorená objektami s občianskou vybavenosťou, sekciovými
bytovými domami s viacpodlažnou podnožou s občianskou vybavenosťou a podzemnými garážami,
v častiach B a C tvorená prevažne sekciovými domami s podzemnými garážami v dotyku s centrálnym
uzlovým priestorom aj objektami občianskej vybavenosti.
Dopravne je navrhovaná zástavba obslúžená sieťou komunikácií napojenou na ulicu Jána Jonáša.
Z hľadiska statickej dopravy sú dlhodobé parkovacie státia situované v objektoch podzemných garáží
v kombinácii so státiami, riešenými pozdĺž navrhovaných obslužných komunikácií.
Návrh uvažuje s vysadením vzrastlej i nízkej zelene a to formou alejovej zelene pozdĺž obslužných
komunikácií a kombinovanou výsadbou vzrastlej a nízkej zelene v priestoroch vnútroblokov, parku
a s realizáciou vegetačných vrstiev a výsadby na časti striech podzemných garáží. V pokiaľ možno čo
najväčšej miere sa počíta so zachovaním existujúcej hodnotnej vzrastlej zelene, najmä skupiny stromov
topoľa čierneho v mieste navrhovaného námestia. (Na podporu tohoto zámeru je v rámci námestia a
podzemných priestorov uvažované s vytvorením átria s umožnením priameho kontaktu koreňového
systému týchto drevín s rastlým terénom).
V časti sa uvažuje s vytvorením súvislej zelenej plochy s parkovou úpravou, prvkami drobnej
architektúry a mestského parteru.
Vyhodnotenie súladu s územným plánom
Urbanisticko-architektonická koncepcia vychádza z platnej územno-plánovacej dokumentácie „Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy – 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov“.
Na ploche určenej pre výstavbu obytného súboru je v severnej časti na väčšine územia definovaný
regulačný kód 501 G - zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti - plochy slúžiace
predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti v zónach
celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach s dôrazom na vytváranie mestského
prostredia.
Túto lokalitu riešia časti B, C, D, E.
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V zostávajúcej časti je stanovený regulačný kód 102 D - územia slúžiace pre bývanie v rodinných
domoch a v bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia v súlade s významom a potrebami územia - stavby občianskeho vybavenia do 4 nadzemných podlaží,
verejné priestory, ihriská, vodné plochy, plochy zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže,
zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu.
Túto lokalitu riešia časti A a F.
Regulácia riešeného územia v zmysle územného plánu – časť A a F
Plocha územia pre časť A a F sa nachádza v južnej časti s regulačným kódom 102 D, kde v zmysle
záväznej časti územného plánu podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových
podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa
podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej
plochy predchádzajúceho podlažia.
Spôsoby využitia funkčných plôch
prevládajúce
- rôzne formy zástavby rodinných domov
prípustné
V území je prípustné umiestňovať najmä :
- bytové domy do 4 nadzemných podlaží
- zeleň
- vodné plochy
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
prípustné v obmedzenom rozsahu
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä :
- zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané

- zariadenia telovýchovy a voľného času rozptýlené v území
- stavby pre individuálnu rekreáciu
- zariadenia drobných prevádzok služieb bez negatívnych vplyvov na okolie
- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu
- zariadenia miestneho významu na separovaný zber komunálnych odpadov
- prevádzky zariadení na zber odpadov kategórie „O“ - ostatný
neprípustné
V území nie je prípustné umiestňovať najmä:
- zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí okolie

- málopodlažné bytové domy v stabilizovaných územiach rodinných domov
- stavby nad 4 nadzemné podlažia
- stavby občianskej vybavenosti areálového typu – areály obchodných centier, s vysokou koncentráciou
návštevníkov a nárokov na obsluhu územia
- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladové areály,
- distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory
- CSPH
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- zariadenia na nakladanie s odpadmi okrem prípustných v obmedzenom rozsahu
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu
- iné stavby a zariadenia nesúvisiace a nezlučiteľné s funkciou
V zmysle Tab.3 - Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vonkajšie mesto – mestské časti:
Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Rača, Vajnory, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská
Bystrica, Rusovce, Jarovce a Čunovo sú pre funkciu 102 D - priestorové usporiadanie bytové domy stanovené nasledovné indexy:
IPPmax
IZPmax
KZmin

0,9
0,30
0,25

Vyhodnotenie návrhu
Navrhovaná zástavba Obytného súboru Slnečný vrch – časti A a F je riešená na celkovej ploche 28 503
m2. Navrhovaných je štrnásť malopodlažných bytových domov so štyrmi nadzemnými podlažiami,
jedným ustúpený podlažím a jedným podzemným podlažím s celkovou zastavanou plochou 4 956 m2.
Celková podlažná plocha nadzemných podlaží je 18 130 m2.
Plocha komunikácií a spevnených plôch v riešenom území predstavuje 11 473 m2.
V navrhovaných bytových domoch v rámci časti A a F je umiestnená výlučne funkcia bývania.
Navrhovaný IPP:
18 130: 28503
= 0,6360
Navrhovaný IZP:
4 956 : 28503
= 0,1738
Navrhovaný KZ:
(28 503 – ( 4 956 + 11 473)) : 28503
= 0,4236
Navrhovaná zástavba je v plnom rozsahu v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.
Regulácia riešeného územia v zmysle územného plánu – časť B, C, D, E
Plocha územia pre časti B,C,D a E, ktorými sa zaoberá táto projektová dokumentácia, sa nachádzajú
v severnej časti s regulačným kódom 501 G -zmiešané územia bývania a obč. vybavenosti, kde v zmysle
záväznej časti územného plánu Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch
nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.
Spôsoby využitia funkčných plôch
prevládajúce
-polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti
prípustné
-bytové domy
-zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier a mestských
tried
- zariadenia administratívy, správy a riadenia
- zariadenia kultúry a zábavy
- zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov
- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu
- zariadenia verejného stravovania
- zariadenia obchodu a služieb
- zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
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- zariadenia školstva, vedy a výskumu
- zeleň líniovú a plošnú
- vodné plochy ako sú časť parteru a plôch zelene
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
prípustné v obmedzenom rozsahu
- rodinné domy

- zariadenia športu
- účelové zariadenia verejnej a štátnej správy
- zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie
- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych
odpadov s obsahom škodlivín z domácnosti
neprípustné
- zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí
- areálové zariadenia občianskej vybavenosti s vysokou koncentráciou osôb a nárokmi na obsluhu
územia
- zariadenia veľkoobchodu
- autokempingy
- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby
- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory
- stavby na individuálnu rekreáciu
- zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou
V zmysle Tab.3 - Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vonkajšie mesto – mestské časti:
Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Rača, Vajnory, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská
Bystrica, Rusovce, Jarovce a Čunovo sú pre funkciu 501 G - priestorové usporiadanie bytové domy stanovené nasledovné indexy:
IPPmax
IZPmax
KZmin

1,8
0,30
0,2

Vyhodnotenie návrhu
Navrhovaná zástavba Obytného súboru Slnečný vrch I je riešená na celkovej ploche 39 639 m2.
Navrhovaných je zástavba bytovými domami, bytovými domami s občianskou vybavenosťou a
objektami občianskej vybavenosti s piatimi až jedenástimi nadzemnými podlažiami, s ustúpeným
podlažím a podzemnými podlažiami s garážami s celkovou zastavanou plochou 11 830 m2.
Celková plocha podlažná plocha nadzemných podlaží 54 816 m2
Celková plocha podlažná plocha nadzemných podlaží s funkciou občianskej vybavenosti predstavuje 17
434 m2
Celková plocha podlažná plocha nadzemných podlaží s funkciou bývania predstavuje 37 382 m2
Celková podlažná plocha nadzemných podlaží je 54 406 m2.
Navrhovaný IPP:

54 816 : 39 639

= 1,3828
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Navrhovaný IZP:
11 830 : 39 639
= 0,2984
Pomer bývania a občianskej vybavenosti
37 382 : 54 816 x 100 %
= 68,19%
Navrhovaný KZ:
Zeleň na rastlom teréne
5 586 m2
x 1,0
Zeleň na úrovni terénu
nad podzemnými konštrukciami s hrúbkou substrátu nad 2m
551 m2 x 0,9
s hrúbkou substrátu nad 1m
3794 m2
x 0,5
(5586+495,9+1897) : 39639
= 0,2013

= 5 586 m2
= 495,9 m2
= 1897 m2

Navrhovaná zástavba je v plnom rozsahu v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.
Architektonické riešenie
Obytný súbor Slnečný vrch je riešený v jednotlivých častiach, ktoré sú harmonicky prepojené, vo
svojom architektonickom riešení sú však mierne špecifické. Sú riešené v častiach A, B, C, D a E a F.
ČASŤ A
Objekty sú riešené ako solitéry. Architektúra obytných domov zohľadňuje dispozičné požiadavky
obytnej funkcie i obytný charakter navrhovaného súboru. Sú navrhované ako schodišťové, s jedným
vertikálnym komunikačným jadrom. Najvyššie podlažia sú riešené ako ustúpené s terasami..
Dispozične sú bytové domy riešené identicky, pričom objekty SO-A101, SO-A102, SO-A112 a SO-A113
sú zrkadlovým obrazom dispozície zostávajúcich.
Na 1.P.P. sa nachádza vstup do domu, elektromerňa, pivničné kobky, miestnosť upratovačky,
výmenníková stanica, v prípade objektu SO-107 plynová kotolňa a šesť krytých parkovacích stojísk.
Schodisko s výťahom je riešené ako chránená úniková cesta typu A.
Fasády objektov budú riešené ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou.
ČASŤ B
V časti B sú riešené dva komplexy budov pozostávajúce z jednotlivých stavebných objektov. Obidva
komplexy pozostávajú z objektov so 6 – 7 nadzemnými podlažiami prepojenými objektami
podzemných garáží. Jednotlivé objekty v rámci komplexov je možné realizovať aj samostatne,
s ohľadom na logiku prevádzkových väzieb. Architektúra obytných domov zohľadňuje dispozičné
požiadavky obytnej funkcie i obytný charakter navrhovaného súboru. Na strechách garáží na prvom
nadzemnom podlaží budú realizované terasy, na strechách podzemných garáží budú realizované
sadové a parkové úpravy s prvkami urbanistického parteru.
Komplex objektov SO-B 101, SO-B 102, SO-B 103, SO-B 107 a SO-B 108
Objekt SO-B 101 je sekciový bytový dom so siedmymi nadzemnými podlažiami, z ktorých najvyššie je
ustúpené. Objekt pozostáva z dvoch sekcií schodiskového typu. Vstup je situovaný na prvom
nadzemnom podlaží. Vstupné priestory sú prepojené priamo s priestormi garáží(SO-B107,SO-B108).
Vedľa vstupných priestorov je situovaná elektromerňa so samostatným prístupom zvonku. Na prvom
nadzemnom podlaží sa nachádzajú aj pivničné kobky, miestnosť upratovačky, výmenníková stanica.
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Priestorovo oddelená je vstupná rampa pre vjazd áut do priebežných garáží (SO-B107,SO-B108). Na 2.
až 7. nadzemnom podlaží sú navrhnuté v každej sekcii byty okolo jedného vertikálneho komunikačného
jadra.
Schodisko s výťahom je riešené ako chránená úniková cesta typu A.
Fasády objektov budú riešené ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou.
Objekt SO-B 102 je sekciový bytový dom so siedmymi nadzemnými podlažiami, jedným ustúpeným
podlažím a jedným podzemným podlažím. Objekt pozostáva z dvoch sekcií schodiskového typu. Vstup
je situovaný na prvom nadzemnom podlaží. Vstupné priestory sú prepojené priamo s priestormi garáží,
ktoré majú na tomto podlaží samostatný vstup. Vedľa vstupných priestorov je situovaná elektromerňa
so samostatným prístupom zvonku. Na 2. až 7. nadzemnom podlaží sú navrhnuté v každej sekcii byty
okolo jedného vertikálneho komunikačného jadra.
V prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú pivničné kobky, miestnosť upratovačky, výmenníková
stanica. Priestorovo oddelený je prejazd áut v priebežných garážach (SO-B107,SO-B108). V tomto
podlaží sú prepojené priestory podzemných priebežných garáží s vertikálnymi komunikačnými jadrami
bytového domu.
Schodisko s výťahom je riešené ako chránená úniková cesta typu A.
Fasády objektov budú riešené ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou.
Objekt SO-B 103 je sekciový bytový dom so siedmymi nadzemnými podlažiami, jedným ustúpeným
podlažím a jedným podzemným podlažím. Objekt pozostáva z dvoch sekcií schodiskového typu. Vstup
je situovaný na prvom nadzemnom podlaží. Vstupné priestory sú prepojené priamo s priestormi garáží,
ktoré majú na tomto podlaží samostatný vstup. Vedľa vstupných priestorov je situovaná elektromerňa
so samostatným prístupom zvonku. Na 2. až 7. nadzemnom podlaží sú navrhnuté v každej sekcii byty
okolo jedného vertikálneho komunikačného jadra.
V prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú pivničné kobky, miestnosť upratovačky, výmenníková
stanica V tomto podlaží sú prepojené priestory podzemných priebežných garáží s vertikálnymi
komunikačnými jadrami bytového domu.
Súčasťou objektu je plynová kotolňa situovaná na prvom nadzemnom a prvom podzemnom podlaží.
Schodisko s výťahom je riešené ako chránená úniková cesta typu A.
Fasády objektov budú riešené ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou.
Objekty SO-B 107 a SO-B 108 sú podzemné garáže s jedným podzemným podlažím, prepojené
s objektami SO-B 101, SO-B 102 a SO-B 103. Vjazd do podzemných garáží bude rampou z objektu SO-B
101. Priestory garáží sú napojené na vertikálne komunikačné jadrá v bytových domoch – objektoch SOB101-103. Tieto sú navrhnuté ako chránené únikové cesty typu A. Strechy podzemných garáží budú
ploché, v časti opatrené betónovou dlažbou, v časti realizované s vegetačnou vrstvou.
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Komplex objektov SO-B 104, SO-B 105, SO-B 106, SO-B 109 a SO-B 110
Objekty SO-B 104 a SO-B 105 sú objekty občianskej vybavenosti so siedmymi nadzemnými podlažiami,
z ktorých najvyššie je ustúpené a jedným podzemným podlažím. Vstup je situovaný na prvom
nadzemnom podlaží. Vstupné priestory sú prepojené priamo s priestormi garáží, ktoré majú na tomto
podlaží samostatný vstup. Vedľa vstupných priestorov je situovaná elektromerňa so samostatným
prístupom zvonku. Na 2. až 6. nadzemnom podlaží sú navrhnuté priestory občianskej vybavenosti.
V prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú technické a skladové priestory, miestnosť upratovačky,
výmenníková stanica spoločná pre obidva objekty. V tomto podlaží sú objekty prepojené s priestormi
podzemných priebežných garáží (SO-B 109 a SO-B110).
Schodisko s výťahom je riešené ako chránená úniková cesta typu A.
Fasády objektov budú riešené ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou.
Objekt SO-B 106 je objekt občianskej vybavenosti so siedmymi nadzemnými podlažiami, z ktorých
najvyššie je ustúpené a dvoma podzemnými.
Na prvom podzemnom podlaží sú priestory občianskej vybavenosti prístupné priamo z ulice, vjazd do
priebežnej garáže (objekty SO-B109 a SO-B 110) technické a skladové priestory, výmeníková stanica
a priestory upratovačky a elektromerňa so samostatným prístupom zvonku. Vstupné priestory sú
prepojené priamo s priestormi garáží. Na 2. až 7. nadzemnom podlaží sú navrhnuté priestory
občianskej vybavenosti pre prechodné ubytovanie, prístupné z vertikálneho komunikačného jadra.
Schodisko s výťahom je riešené ako chránená úniková cesta typu A.
Fasády objektov budú riešené ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou.
Objekty SO-B 109 a SO-B 110 sú podzemné garáže s jedným podzemným podlažím, prepojené
s objektami SO-B 104, SO-B 105 a SO-B 106. Vjazd do podzemných garáží bude z objektu SO-B 106.
Priestory garáží sú napojené na vertikálne komunikačné jadrá v objektoch SO-B104-106. Tieto sú
navrhnuté ako chránené únikové cesty typu A.
Strechy podzemných garáží budú ploché, v časti opatrené betónovou dlažbou, v časti realizované
s vegetačnou vrstvou.
ČASŤ C
V časti C je navrhnutý jeden komplex budov pozostávajúci z objektov so 7 – 8 nadzemnými podlažiami
a jedným podzemným podlažím prepojenými objektom podzemných garáží. Jednotlivé objekty v rámci
komplexov je možné realizovať aj samostatne, s ohľadom na logiku prevádzkových väzieb. Architektúra
obytných domov zohľadňuje dispozičné požiadavky obytnej funkcie i obytný charakter navrhovaného
súboru. Na strechách garáží na prvom nadzemnom podlaží budú realizované terasy, na strechách
podzemných garáží budú realizované sadové a parkové úpravy s prvkami urbanistického parteru.
Objekt SO-C 101 je sekciový bytový dom so siedmymi nadzemnými podlažiami, c. Objekt pozostáva
z troch sekcií schodiskového typu. Vstupy sú situované na prvom nadzemnom podlaží. Vstupné
priestory sú prepojené priamo s priestormi garáží, ktoré majú na tomto podlaží samostatný vstup.
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Vedľa vstupných priestorov je situovaná elektromerňa so samostatným prístupom zvonku a pivničné
kobky. Na 2. až 7. nadzemnom podlaží sú navrhnuté v každej sekcii byty okolo jedného vertikálneho
komunikačného jadra.
V prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú pivničné kobky, miestnosť upratovačky, výmenníková
stanica a garáže v tomto podlaží prepojené s priestorom podzemných priebežných garáží(SO-C 103).
Schodisko s výťahom je riešené ako chránená úniková cesta typu A.
Fasády objektov budú riešené ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou.
Objekt SO-C 102 je sekciový bytový dom s občianskou vybavenosťou, so siedmymi nadzemnými
podlažiami, z ktorých najvyššie je ustúpené a jedným podzemným podlažím. Objekt pozostáva z troch
sekcií schodiskového typu. Vstup je situovaný na prvom nadzemnom podlaží. Vstupné priestory sú
prepojené priamo s priestormi garáží, ktoré majú na tomto podlaží samostatný vstup. Vedľa vstupných
priestorov je situovaná elektromerňa so samostatným prístupom zvonku a pivničné kobky. Na 2. až 7.
nadzemnom podlaží sú navrhnuté v každej sekcii byty okolo jedného vertikálneho komunikačného
jadra.
V prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú priestory občianskej vybavenosti prístupné priamo z ulice
a pivničné kobky, miestnosť upratovačky, výmenníková stanica, garáže s vjazdom prepojené
s podzemnými garážami v objekte SO_C 103. V tomto podlaží sú prepojené priestory podzemných
priebežných garáží s vertikálnym komunikačným jadrom bytového domu.
Schodisko s výťahom je riešené ako chránená úniková cesta typu A.
Fasády objektov budú riešené ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou.
Objekt SO-C 103 je podzemná garáž s jedným podzemným podlažím, prepojeným s objektami SO-C
101 a SO-C 102. Vjazd do podzemných garáží bude samostatne od ulice. Priestory garáží sú napojené na
vertikálne komunikačné jadrá v bytových domoch – objektoch SO-C101 a SO-C 102. Tieto sú navrhnuté
ako chránené únikové cesty typu A.
Strechy podzemných garáží budú ploché, v časti opatrené betónovou dlažbou, v časti realizované
s vegetačnou vrstvou.
ČASŤ D
V časti D je navrhnutý jeden komplex budov pozostávajúci z objektov so 7 – 8 nadzemnými podlažiami,
podzemnými podlažiami, prepojenými objektom podzemných garáží. Na streche podzemných garáží je
vytvorený verejný priestor s charakterom námestia. Je vertikálne členený so zohľadnením prírodných
podmienok lokality. V osi nástupu do územia je umiestnený objekt vežového bytového domu, ktorý sa
stáva dominantou verejného priestranstva. Medzi dvomi objektami sekciových budov je vytvorené
priestranstvo s polosúkromným charakterom od ulice uzatvorené objektom občianskej vybavenosti a
otvárajúce sa do priestoru uvažovaného parku. Jednotlivé objekty v rámci komplexov je možné
realizovať aj samostatne, s ohľadom na logiku prevádzkových väzieb. Architektúra obytných domov
zohľadňuje dispozičné požiadavky obytnej funkcie i obytný charakter navrhovaného súboru. Na
strechách podzemných garáží budú realizované sadové a parkové úpravy s prvkami urbanistického
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parteru. Jednotlivé objekty v rámci komplexu je možné realizovať aj samostatne, s ohľadom na logiku
prevádzkových väzieb.
SO–D 101 je objekt bytového domu s ôsmymi nadzemnými podlažiami, z ktorých posledné je ustúpené
a dvomi podzemnými podlažiami. Objekt je sprístupnený na prvom nadzemnom podlaží z priestoru
námestia a je napojený svojimi podzemnými podlažiami na podzemnú garáž (SO-D 104). Vedľa
vstupných priestorov sa na prvom nadzemnom podlaží nachádza elektromerňa a pivničné kobky,
smerom do navrhovaného parku sú orientované byty. V prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú
priestory občianskej vybavenosti technického zázemia a časť pivničných kobiek. V druhom podzemnom
podlaží sú navrhnuté garáže, výmeníková stanica, technické zázemie a časť pivničných kobiek. Na
druhom až siedmom nadzemnom podlaží sú byty. Bytové jednotky sú v členení od 2-izbových až po 4izbové. Najviac zastúpenými sú 2 a 3-izbové byty. Najvyššie nadzemné podlažie je riešené formou
strešnej nadstavby s pôdorysným ustúpením. Priestorové ustúpenie na najvyššom podlaží a na druhom
nadzemnom podlaží využíva návrh pre obytné terasy k priliehajúcim bytovým jednotkám.
Schodisko s výťahom je riešené ako chránená úniková cesta typu A.
Z podzemných podlaží je navrhnuté samostatné schodisko riešené ako chránená úniková cesta typu B.
Fasády objektov budú riešené ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou.
SO–D 102 je polyfunkčný objekt sekciového typu s ôsmymi nadzemnými podlažiami, z ktorých posledné
je ustúpené a dvomi podzemnými podlažiami a tromi sekciami. Objekt je sprístupnený na prvom
nadzemnom podlaží z priestoru námestia a je napojený svojimi podzemnými podlažiami na podzemné
garáže (SO-D 104, SO-D 105). Vedľa vstupných priestorov sa na prvom nadzemnom podlaží nachádzajú
priestory občianskej vybavenosti pre služby obchod a administratívu, výstupy z garáží, a elektromerňa.
Na druhom nadzemnom podlaží sú navrhnuté priestory občianskej vybavenosti – prechodného
ubytovania. Na treťom až ôsmom nadzemnom podlaží sú navrhnuté byty. V prvom podzemnom podlaží
sa nachádzajú priestory občianskej vybavenosti, priestory pre zásobovanie občianskej vybavenosti, časť
technického zázemia a časť pivničných kobiek. V druhom podzemnom podlaží sú navrhnuté garáže,
výmeníková stanica, technické zázemie a časť pivničných kobiek. Na treťom až siedmom nadzemnom
podlaží sú byty. Bytové jednotky sú v členení od 1-izbových až po 4-izbové. Najviac zastúpenými sú 2 a
3-izbové byty. Najvyššie nadzemné podlažie je riešené formou strešnej nadstavby s pôdorysným
ustúpením. Priestorové ustúpenie využíva návrh pre obytné terasy k priliehajúcim bytovým jednotkám.
Schodisko s výťahom je riešené ako chránená úniková cesta typu A.
Z podzemných podlaží je navrhnuté samostatné schodisko riešené ako chránená úniková cesta typu B.
Fasády objektov budú riešené ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou.
SO–D 103 je polyfunkčný objekt sekciového typu so ôsmymi nadzemnými podlažiami, z ktorých
posledné je ustúpené a tromi sekciami. Na šiestich podlažiach sú navrhnuté byty, na jednom podlaží je
občianska vybavenosť – prechodné ubytovanie a na jednom podlaží sú riešené priestory garáží,
pivničných kobiek a technického zázemia domu. Objekt je sprístupnený na prvom nadzemnom podlaží
z priestoru ulice. Prvým nadzemným je objekt napojený na podzemnú garáž (SO-D 105). Vedľa
vstupných priestorov sa na prvom nadzemnom podlaží nachádzajú priestory garáží, priestory
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technického zázemia, výmenníková stanica, pivničné kobky, elektromerňa a vjazd do garáží. Na druhom
nadzemnom podlaží sú navrhnuté priestory občianskej vybavenosti – prechodného ubytovania,
pivničných kobiek a časti technického zázemia domu. Na treťom až ôsmom nadzemnom podlaží sú
navrhnuté byty. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza vjazd do podzemných garáží(SO-D 105),
garážové státia a vertikálna komunikácia. Na treťom až siedmom nadzemnom podlaží sú byty. Bytové
jednotky sú v členení od 1-izbových až po 4-izbové. Najviac zastúpenými sú 2 a 3-izbové byty. Najvyššie
nadzemné podlažie je riešené formou strešnej nadstavby s pôdorysným ustúpením. Priestorové
ustúpenie využíva návrh pre obytné terasy k priliehajúcim bytovým jednotkám.
Schodisko s výťahom je riešené ako chránená úniková cesta typu A.
Fasády objektov budú riešené ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou.
Objekt SO-D 104 je objekt s dvomi podzemnými podlažiami, ktorý tvoria priestory občianskej
vybavenosti a hromadnej garáže. Objekt je situovaný v ťažiskovej časti územia. Strecha prvého
podzemného podlažia je pochôdzna a pojazdná a je na nej situované námestie. Štrukturovaním
objemov prvého nadzemného podlažia sa vytvára okolo existujúceho zoskupenia vzrastlej zelene
átrium, na jednej strane otvorené do navrhovaného parku (časť F). Z átria sú prístupné priestory
občianskej vybavenosti situované v prvom podzemnom podlaží. Prevádzkovo sú tieto priestory
napojené na podzemné časti susediacich objektov SO-D 101 a SO-D 102, odkiaľ budú aj zásobované.
V prvom podzemnom podlaží sú priestory hromadnej garáže. Jednotlivé úrovne objektu sú prepojené
vertikálnou komunikáciou riešenou ako chránená úniková cesta typu B. Nad úrovňou prvého
podzemného podlažia bude hmota vertikálneho komunikačného jadra prevýšená nad funkčnú časť.
Výškové rozdiely medzi úrovňou strechy prvého podzemného podlažia – námestia a okolitých
chodníkov budú riešené kaskádovitým zosvahovaním.
Pochôdzne terasy budú opatrené betónovou dlažbou, lokálne s vegetačnými vrstvami.
Priečelia občianskej vybavenosti budú z časti presklené a z časti riešené ako omietka na kontaktnom
zatepľovacom systéme, alternatívne ako odvetraná fasáda s obkladom.
Objekt SO-D 105 je jednopodlažný objekt občianskej vybavenosti s jedným nadzemným podlažím.
Prístupný je priamo z ulice. Je prepojený s objektom SO-D 102 a SO-D 106, odkiaľ môže byť zásobovaný.
Strecha bude plochá, nepochôdzna, s vegetačnou vrstvou.
Fasáda je navrhnutá z časti presklená, z časti ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme,
alternatívne ako odvetraná fasáda s obkladom.

Objekt SO-D 106 je objekt s dvomi podzemnými podlažiami, ktorý tvoria priestory hromadných garáží.
Objekt je situovaný medzi dva objekty s prevažnou funkciou bývania. Strecha prvého podzemného
podlažia je pochôdzna a sú na nej navrhnuté priestory rekreácie a komunitných aktivít obyvateľov
susediacich domov ( parková úprava, detské ihrisko a pod.), otvárajúce sa do navrhovaného parku (časť
F). V prvom aj druhom podzemnom podlaží sú priestory hromadných garáží vzájomne dopravne
neprepojených.
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Prevádzkovo sú tieto priestory napojené na podzemné časti susediacich objektov SO-D 101, SO-D 102
a SO-D 105. V týchto sa nachádzajú aj vjazdy do garáží pre každé podlažie samostatne a vertikálne
komunikačné jadrá obsluhujúce priestory garáží.
Na pochôdznej streche sú navrhnuté vegetačné vrstvy.
Priečelia občianskej vybavenosti budú z časti presklené a z časti riešené ako omietka na kontaktnom
zatepľovacom systéme, alternatívne ako odvetraná fasáda s obkladom.
Časť E
Časť E tvorí samostatný objekt SO-E 101 a jeden komplex budov- SO-E 102, SO-E 103.
Objekt SO-E 101 je jedenásťpodlažná budova. Sprístupnený je na prvom podzemnom podlaží. Na
prvých dvoch podlažiach sa nachádzajú priestory garáží a technického zázemia budovy – najmä
výmenníková stanica, samostatne prístupná elektromerňa, priestory upratovačky. Každé podlažie
garáží je dopravne sprístupnené samostatne.
Na druhom až piatom nadzemnom podlaží sú priestory občianskej vybavenosti – prechodného
ubytovania. Na šiestom až desiatom sú navrhnuté byty, pričom najvyššie, desiate nadzemné podlažie je
riešené formou strešnej nadstavby s pôdorysným ustúpením. . Priestorové ustúpenie využíva návrh pre
obytné terasy k priliehajúcim bytovým jednotkám. Vertikálne komunikačné jadrá sú navrhnuté dve,
jedno s výťahom. Schodisko a schodisko s výťahom sú navrhnuté ako chránená úniková cesta typu B.
Fasády objektov budú riešené ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou. Jednotlivé objekty v rámci komplexov je možné realizovať aj samostatne, s ohľadom na logiku
prevádzkových väzieb.
Komplex budov- SO-E 102, SO-E 103
Je to polyfunkčný komplex budov s funkciami občianskej vybavenosti pre služby, obchod a
administratívu, občianskej vybavenosti – prechodného ubytovania a bývania. Je navrhnutý ako
horizontálne komponovaná hmota podnože a na ňu umiestnené dve samostatné, vertikálne
komponované hmoty. Prevádzkovo a funkčne je komplex v priestoroch podnože prepojený.
V spodných podlažiach sa nachádzajú priestory hromadných garáží. V hmote podnože nad úrovňou
terénu sú navrhnuté priestory občianskej vybavenosti uvažované pre služby obchod a administratívu.
V dvoch prevýšených hmotách sú navrhované priestory pre občiansku vybavenosť – prechodné
ubytovanie a byty. Strechy podnože sú pochôdzne, z časti využívané pre prístup k občianskej
vybavenosti, z časti ako zazelenené terasy pre rekreačné a voľnočasové aktivity.
Zásobovanie objektu je lokalizované zo severovýchodnej a najmä severnej strany objektu pod úrovňou
komunikácie na ulici J. Jonáša.
Objekt SO-E 102 je polyfunkčný objekt s desiatimi nadzemnými podlažiami a dvomi podzemnými
podlažiami. Vstup do objektu je riešený na prvom nadzemnom podlaží. Na dvoch podzemných
podlažiach sú navrhnuté hromadné garáže, prepojené s garážami v objekte SO-E 103. Vjazd do garáží
je v prvom podzemnom podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží sú riešené garáže, sprístupnené
a prepojené v tomto podlaží s garážami v objekte SO.E 103, technické zázemie objektu – plynová
kotolňa, výmeníková stanica, elektromerňa, priestory upratovačky, priestory občianskej vybavenosti
pre služby, obchod a administratívu prístupné z ulice. Na druhom až šiestom nadzemnom podlaží sú
umiestnené priestory občianskej vybavenosti pre prechodné ubytovanie. Na siedmom až desiatom
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nadzemnom podlaží sú navrhnuté byty. Najvyššie nadzemné podlažie je riešené formou strešnej
nadstavby s pôdorysným ustúpením. Priestorové ustúpenie využíva návrh pre obytné terasy
k priliehajúcim bytovým jednotkám.
Vertikálne komunikačné jadrá sú navrhnuté dve, jedno s výťahom. Schodisko a schodisko s výťahom sú
navrhnuté ako chránená úniková cesta typu B.
V návrhu je riešené samostatné komunikačné jadro prepojujúce priestory občianskej vybavenosti na
prvom a druhom nadzemnom podlaží a priestory garáží. Toto nie je riešené ako chránená úniová cesta.
Fasády objektov budú riešené ako omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou alebo vegetačnými vrstvami.
Objekt SO-E 103 je polyfunkčný objekt s deviatimi nadzemnými podlažiami a tromi podzemnými
podlažiami. Vstup do objektu je riešený na prvom nadzemnom podlaží. Na troch podzemných
podlažiach sú navrhnuté hromadné garáže, prepojené s garážami v objekte SO-E 103. Na prvom
nadzemnom podlaží sú riešené priestory občianskej vybavenosti pre služby, obchod a administratívu
prístupné z ulice, vstup do objektu a technické zázemie objektu – elektromerňa, priestory upratovačky.
Na druhom nadzemnom podlaží sú riešené priestory občianskej vybavenosti pre služby, obchod
a administratívu. Na treťom až piatom nadzemnom podlaží sú umiestnené priestory občianskej
vybavenosti pre prechodné ubytovanie. Na šiestom až deviatom nadzemnom podlaží sú navrhnuté
byty. Najvyššie nadzemné podlažie je riešené formou strešnej nadstavby s pôdorysným ustúpením.
Priestorové ustúpenie využíva návrh pre obytné terasy k priliehajúcim bytovým jednotkám.
Vertikálne komunikačné jadrá sú navrhnuté dve, jedno s výťahom. Schodisko a schodisko s výťahom sú
navrhnuté ako chránená úniková cesta typu B.
V návrhu je riešené samostatné komunikačné jadro prepojujúce priestory občianskej vybavenosti na
prvom a druhom nadzemnom podlaží a priestory garáží. Toto nie je riešené ako chránená úniová cesta.
Strechy budú ploché so štrkovou priťažovacou vrstvou, pochôdzne terasy budú opatrené betónovou
dlažbou alebo vegetačnými vrstvami.
ČASŤ F
Časť F tvorí kumulovaná plocha verejnej zelene, navrhovanej riešiť ako park. Návrh predpokladá
riešenie parku ako priestoru pre rekreačné aktivity a oddych. Park by mal byť voľne komponovaný
z prvkov zelene, chodníkov pre peších, prvkov drobnej architektúry.
Je komponovaný pozdĺž priečnej osi, vedúcej od juhovýchodnej časti lokality k severozápadu.
V severozápadnej časti sa dotýka centrálneho uzlového priestoru a ústi do podchodu prepojujúceho ho
s ďalšími plochami verejnej zelene. Predpokladáme zachovať v čo najväčšej miere zachovať existujúcu
hodnotnú vzrastlú zeleň a doplniť ju novou výsadbou.
Stavebno-technické a konštrukčné riešenie
Inžiniersko geologické pomery
Pre územie obytného súboru Slnečný vrch bol spoločnosťou spoločnosť Transial s.r.o. vypracovaný
orientačný inžiniersko geologický prieskum v septembri 2009. Podľa neho patrí územie do veľkej
tektonickej jednotky Viedenskej panvy a to konkrétne do Záhorskej nížiny.
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Ráz panvy je daný predovšetkým syngenetickou poklesovou tektonikou. Hlavným stavebným prvkom
sú poklesové zlomy. Na geologickej stavbe sa podieľajú sedimenty kvartéru a neogénu. Kvartérje
reprezentovaný fluviálnymi sedimentmi v podobe terasy rieky Moravy.
Terasa je budovaná uľahlými štrkovitými materiálmi a jej hrúbka je cca 8 až 9 m. Vytvára morfologicky
výraznú rovinatú plochu. Okrem terasových sedimentov sú v tektonickej preliačine vyvinuté vplyvom
sezónneho toku aj proluviálno deluviálne sedimenty, ktoré sú tvorené hlavne ílmi, ílmi štrkovitými.
Neogén vytvára priamo podložie kvartérnym sedimentom. Vystupujú tu najmladšie neogéne sedimenty
patriace do pliocénu. Z litologického hľadiska sú tvorené ílmi, ílmi piesčitým s preplástkami pieskov.
Sedimenty kvartéru modelujú reliéf. Z morfologického hľadiska vystupuje tú výrazná terasa rieky
Morava a na tektonickom základe údolie, ktorého povrch vytvárajú sedimenty občasného toku.
Z genetického hľadiska patria do skupiny proluviálno – deluviálnych sedimentov.
Terasa rieky Moravy
Jej zistená hrúbka je 8,0 m až 9,5 m. Tvorená je štrkmi stredne až dobre uľahnutými, ktoré podľa normy
STN 73 1001 zaraďujeme medzi štrky zle zrnené. Valúny sú tvorené hlavne granitmi, kremencami
a karbonátmi. Veľkosť valúnov do hĺbky 4 m je do 5 cm, s hĺbkou narastá ich veľkosť až na 10 – 15 cm.
Uľahnutosť štrkov do hĺbky 4 m je stredná, ďalej sú štrky uľahnuté.
Proluviálno – deluviálne sedimenty
Vytvárajú morfologicky výraznejšiemu údolie oproti terase povrchovú vrstvu. V údolí sa nachádza
vyschnuté koryto, ktorým pretkajú počas extrémnych zrážok dažďové vody. Vytvára drenážny systéme
pre záujmové územie.
Pre potreby spracovania predkladanej dokumentácie bol spracovaný orientačný inžinierskogeologický
a hydrogeologický prieskum, pričom bolo realizovaných desať inžinierskogeologických vrtov.
S–1
Kvartér – terasa Moravy
0, 0 – 9,1 m štrk zle zrnený, valúny sú tvorené granitmi, kremencami, karbonátmi
valúny sú dobre opracované veľkosť do hĺbky 3,7 m je 1 až 5 cm, od
hĺbky 3,7 až do 9,1 m veľkosť valúnov dosahuje až 10 – 12 cm, štrky
majú sivohnedú farbu a sú stredne uľahlé až uľahlé
Neogén
9, 1 – 10, 0 m íly tuhé s vysokou plasticitou, sivomodré
Hladina podzemnej vody : narazená :8,7 m p .t
ustálená : 7,5 m p. t.
S–2
Kvartér – proluviálno – deluviálne sedimenty
0, 0 – 0, 4 m íl piesčitý, tvrdý, humusový, zotleté rastliny
0, 4 – 2,7 m štrk s jemnozrnnou prímesou, valúny sú tvorené granitmi, kremencami,
valúny sú dobre opracované veľkosť 1 až 5 cm
majú sivohnedú farbu a sú stredne uľahlé
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Neogén
2, 7 – 7, 1 m íly pevné s vysokou plasticitou, sivomodré
7, 1 – 10, 0 m íly piesčité, sivomodré, preplástky piesku sú hrdzavohnedé
Hladina podzemnej vody : 7, 7 m p. t.
S–3
Kvartér – terasa Moravy
0, 0 – 9,5 m štrk zle zrnený, valúny sú tvorené granitmi, kremencami, karbonátmi
valúny sú dobre opracované veľkosť do hĺbky 3,7 m je 1 až 5 cm, od
hĺbky 3,7 až do 9,1 m veľkosť valúnov dosahuje až 10 – 12 cm, štrky
majú sivohnedú farbu a sú stredne uľahlé až uľahlé
Neogén
9, 5 – 10, 0 m íly pevné s vysokou plasticitou, sivomodré
Hladina podzemnej vody : nezistená
S–4
Kvartér – proluviálno – deluviálne sedimenty
0, 0 – 1, 1 m hlina humusová, zotleté rastliny
1, 1 – 2,5 m štrk s jemnozrnnou prímesou, valúny sú tvorené granitmi, kremencami,
valúny sú dobre opracované veľkosť 1 až 5 cm
majú sivohnedú farbu a sú stredne uľahlé
Neogén
2, 5 – 7, 3 m íly pevné s vysokou plasticitou, sivomodré
7, 3 – 10, 0 m íly piesčité, sivomodré, preplástky piesku sú hrdzavohnedé
Hladina podzemnej vody : 7, 6 m p. t.
S–5
Kvartér – terasa Moravy
0, 0 – 9,1 m štrk zle zrnený, valúny sú tvorené granitmi, kremencami, karbonátmi
valúny sú dobre opracované veľkosť do hĺbky 3,7 m je 1 až 5 cm, od
hĺbky 3,7 až do 9,1 m veľkosť valúnov dosahuje až 10 – 12 cm, štrky
majú sivohnedú farbu a sú stredne uľahlé až uľahlé
Neogén
9, 1 – 10, 0 m íly pevné s vysokou plasticitou, sivomodré
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Hladina podzemnej vody : narazená : 7,3 m p .t
Ustálená : 6,6 m p. t.
S–6
Kvartér – proluviálno – deluviálne sedimenty
0, 0 – 1, 1 m íl štrkovitý , hnilokaly, zotleté rastliny, čiernohnedý
Neogén
1, 1 – 6, 0 m íly pevné s vysokou plasticitou, sivomodré
Hladina podzemnej vody nezistená
S -7
Kvartér – terasa Moravy
0, 0 – 8,0 m štrk zle zrnený, valúny sú tvorené granitmi, kremencami, karbonátmi
valúny sú dobre opracované veľkosť do hĺbky 3,7 m je 1 až 5 cm, od
hĺbky 3,7 až do 9,1 m veľkosť valúnov dosahuje až 10 – 12 cm, štrky
majú sivohnedú farbu a sú stredne uľahlé až uľahlé
Neogén
9, 1 – 10, 0 m íly štrkovité pevné s vysokou plasticitou, sivomodré
Hladina podzemnej vody : narazená :6,4 m p .t
ustálená : 6,0 m p. t. –
S -8
Kvartér – terasa Moravy
0, 0 – 6,0 m štrk zle zrnený, valúny sú tvorené granitmi, kremencami, karbonátmi
valúny sú dobre opracované veľkosť do hĺbky 4,7 m je 1 až 5 cm, od
hĺbky 4,7 až do 6 m veľkosť valúnov dosahuje až 10 – 12 cm, štrky
majú sivohnedú farbu a sú stredne uľahlé až uľahlé
S–9
0, 0 – 0, 8 m hlina humusová, zotleté rastliny
0, 8 1, 5 m íly štrkovité, pevné
Neogén
1, 5 – 6, 0 m íly pevné s vysokou plasticitou, sivomodré
S – 10
Kvartér – proluviálno – deluviálne sedimenty
0, 0 – 1, 0 m hlina piesčitá, tvrdá, humusová, zotleté rastliny
24

1, 0 – 2,5 m hlina piesčitá, tuhá, svetlohnedá
Neogén
2, 5 – 7, 3 m íly pevné, sivomodré
Hladina podzemnej vody : nezistená
Vrtmi v blízkosti koryta (S – 2, S – 4 a S – 10) boli zistené nivné sedimenty v litologickom vývoji hlín
humusových zo zvyškami zotletých rastlín. Hrúbka súvrstvia je 1 až 1,1 m, lokálne klesá na úroveň 0,4 m
(vrt S – 2). Sedimenty majú strednú plasticitu a tuhú konzistenciu. Ich farba je čiernohnedá. V ich
podloží sa nachádzajú korytové štrky s jemnozrnnou prímesou, ktoré miestami prechádzajú do štrkov
ílovitých. Valúny sú dobre opracované, tvorené sú granitmi, kremeňmi, kremencami a karbonátmi.
Dosahujú veľkosť5 cm. Sú stredne uľahlé. Vrtmi , ktoré sme realizovali vyššie nad korytom sme zistili
odlišnejšiu geológiu. Vo vrte S – 9 do hĺbky 0, 8m sú vyvinuté hliny humusové so zbytkami zotlených
rastlín. Pod touto vrstvou až do úrovne 1,5 m sa nachádzajú íly štrkovité, tuhé.
Neogén
Tvorí bezprostredné podložie kvartérnym sedimentom a patria vekovo k najmladším neogénym
sedimentom pliocénneho veku. Vytvárajú súvislé podložie v mieste terasy a v údolnej časti. Majú
mierny sklon smerom do údolia. V miestach terasových štrkov sú vyvinuté od hĺbky minimálne 8
a maximálne 9, 5 m. Z litologického hľadiska sú tvorené ílmi pevnými s vysokou plasticitou
a sivomodrou farbou.
Neogén vytvárajúci podložie proluviálno deluviálnym sedimentom vystupuje od hĺbky 1,5 m až do hĺbky
7,3 m. V tomto úseku sa nachádzajú obdobné íly ako íly pod štrkovou terasou.
Sú pevné s vysokou plasticitou a sivomodrej farby. Vrtmi hlbokými 10 m sme od hĺbky 7,1 až 7,3 m sme
zistili íly piesčité až íly štrkovité s tenkými preplástkami hrdzavohnedých pieskov.
Hydrogeologické pomery
Ovplyvnené sú geologickou stavbou a atmosférickými zrážkami. Charakter hladín podzemnej vody je
odlišný v mieste terasy a v údolnej časti. V miestach terasových štrkov sa nachádza v hĺbke 6,4 až 8,7 m.
Po ustálení sa dostala hladina podzemnej vody do úrovne 6,0 ž 7,5 m p. t. Kolektorskými materiálmi sú
štrky zle zrnené, ktoré vytvárajú pórovitú priepustnosť.
V údolnej časti sa hladina podzemnej vody viaže na piesčité polohy v íloch neogénu. Preto sme hladinu
mohli zasiahnuť len 10 m vrtmi. Hladina podzemnej vody je v hĺbke 7,6 -7,7 m p.t.
Seizmicita územia
V zmysle STN 73 0036 prílohy A. 2 patrí územie Devínskej Novej Vsi do rajónu so seizmickou intenzitou
7º stupnice MSK – 64. Podľa článku 4. 1. 2. 1. a obr. 1 vyššie citovanej normy sa skúmaná lokalita
nachádza v tesnej blízkosti zdrojovej oblasti seizmického rizika „4“ so základnou hodnotou seizmického
zrýchlenia ar = 0,3 m/s²V zmysle čl. 4.3.1.2 patrí podložie projektovanej stavby s vrstvami stredne
tuhých uľahlých pieskov štrkov do kategórie B. Podľa článku 4.1.2.4 navrhované seizmické zrýchlenie ag
= 1,1 ar
V zmysle čl. 4.1.2.4. návrhové seizmické zrýchlenie v epicentre vo vnútri seizmického
kategóriu B je :ag = 1,1x ar = 1,1 x 0,3 m/s² = 0,33 m/s²
ag = 0, 33 m/s²
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Navrhovaná nosná konštrukcia
Skúmané územie patrí do veľkej tektonickej jednotky Viedenskej panvy, časti Záhorská nížina.
Základným stavebným prvkom sú poklesové zlomy. Na geologickej stavbe sa podieľajú sedimenty
kvartéru a neogénu. Kvartér reprezentujú fluviálne sedimenty v podobe terasy rieky Moravy. Uľahlé
štrkovité materiály terasy dosahujú hrúbku cca 8 až 9 m. Okrem terasových sedimentov sú prítomné
proluviálno deluviálne sedimenty – íly štrkovité. Podložie kvartérnym sedimentom tvorí neogén,
reprezentovaný ílmi, ílmi piesčitými s preplástkami pieskov. Tektonické zlomy majú hlavný priebeh
v smere
SZ – JV a S – J.
Hydrogeologické pomery sú výrazne ovplyvnené geologickou stavbou. Počas zrážok voda preniká cez
priepustné štrky a akumuluje sa na rozhraní neogénnych sedimentov. Lokálne – v miestach
nepriepustných ílov – vznikajú premočené oblasti. Stabilná hladina podzemnej vody sa vytvára
v neogénnych sedimentoch, kde majú funkciu zberača tenké polohy pieskov.
V dôsledku rozdielnosti podložia v jednotlivých častiach územia je rozdielne riešené zakladanie.
Časť navrhovaných objektov leží na území, budovanom prevažne ílovými sedimentami.
Pre navrhovaný rozsah jednotlivých objektov a zistené základové pomery sa navrhuje zakladanie
objektov na pilótových resp. dosko – pilótových základoch. Plávajúce pilóty budú ukončené
v neogénnych íloch s pevnou konzistenciou.
Vertikálny nosný systém objektov budú tvoriť železobetónové monolitické steny, v rozsahu parkovísk
monolitické stĺpy, nad prvým podzemným podlažím a pod ustúpeným posledným podlažím bude
stropná doska hrúbky 250 mm. Balkónové dosky s vyložením 1,40 resp. 1,85 m budú mať hrúbku min.
160 mm. Z dôvodu požiadavky na prerušenie tepelného mostu budú konzolové dosky ku stropnej
doske kotvené pomocou termokošov.
Vertikálna komunikácia v rámci objektov bude riešená v jadre. Medzipodesty a podesty schodiska budú
monolitickou súčasťou nosnej konštrukcie. V mieste napojenia schodiskových ramien budú použité
zvukoizolačné ložiská, na ktoré budú uložené prefabrikované schodiskové ramená. V strede jadra bude
realizovaná výťahová šachta, ktorá bude od ostatnej konštrukcie zvukoizolačne oddelená. Votknutá
bude len do základovej dosky.
Priestorové stuženie objektov bude zabezpečené stenovými priebežnými prvkami.
Zostávajúce objekty, situované v priestore terasy Moravy budú navrhnuté so zakladaním na plošných
základoch – železobetónových pásoch výstužou prepojených s podlahovou doskou. Alternatívne je
možné pásy realizovať z prostého resp. slabo vystuženého betónu a na pásy uložiť železobetónovú
základovú dosku. V tomto prípade bude jednoduchší priebeh hydroizolácie. V oboch alternatívach musí
hydroizolácia prebiehať pod železobetónovým základom, aby bolo možné monolitické napojenie
vertikálnych nosných prvkov hornej stavby ku základovej konštrukcii.
Vertikálny nosný systém objektu budú tvoriť železobetónové monolitické steny, v rozsahu parkoviska
doplnené železobetónovými stĺpami.
Stropné dosky budú železobetónové monolitické hrúbky 200 mm, nad prvým podzemným podlažím a
pod ustúpeným posledným podlažím bude stropná doska hrúbky 250 mm. Balkónové dosky
s vyložením 1,40 resp. 1,85 m budú mať hrúbku min. 160 mm. Z dôvodu požiadavky na prerušenie
tepelného mostu budú konzolové dosky ku stropnej doske kotvené pomocou termokošov.
Vertikálne komunikácie v rámci objektov budú riešená v jadrách. Medzipodesty a podesty schodiska
budú monolitickou súčasťou nosnej konštrukcie. V mieste napojenia schodiskových ramien budú
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použité zvukoizolačné ložiská, na ktoré budú uložené prefabrikované schodiskové ramená. V strede
jadra bude realizovaná výťahová šachta, ktorá bude od ostatnej konštrukcie zvukoizolačne oddelená.
Votknutá bude len do základovej dosky.
Priestorové stuženie objektu bude zabezpečené stenovými priebežnými prvkami.
Hlavné stavebné materiály nosných konštrukcií
Betón:

BETÓN EN 206-1 – C30/37 – XC3, XD1 (SK) – Cl0,4 – Dmax22 – S3 ... exteriér
BETÓN EN 206-1 – C25/30 – XC1 (SK) – Cl0,4 – Dmax22 – S3 ... interiér

Výstuž :

B 500B

Nosná konštrukcia bytových domov bola navrhnutá na základe predbežného statického posúdenia.
Podrobný návrh a posúdenie sú predmetom vyššieho stupňa projektovej dokumentácie.
Pred spracovaním ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné realizovať podrobný
inžinierskogeologický prieskum v rozsahu minimálne jedného vrtu pre každý navrhovaný objekt. Hĺbka
vrtu bude stanovená vždy tak, aby bolo zachytené rozhranie terasových štrkov a neogénu a zároveň
bola väčšia, ako je hĺbka deformačnej zóny v zmysle statického výpočtu.
Odkanalizovanie stavby
Odkanalizovanie riešeného územia delenou kanalizáciou je spracované v samostatnej projektovej
dokumentácii. V území je navrhnutá splašková kanalizácia, zvedená do čerpacej stanice, odkiaľ je
vedené výtlačné potrubie do jestvujúcej kanalizácie v Záhradnej ulici. Dažďové vody budú v závislosti
od geologických pomerov zvádzané do retenčnej nádrže s regulovaným odtokom do melioračného
kanála alebo do vsakovacích blokov.
V objektoch je navrhnutá delená kanalizácia. Splašková a dažďová voda bude zaústená do príslušnej
verejnej stokovej siete. Návrh kanalizácie je vykonaný v zmysle STN EN 12056.
Splašková kanalizácia
Verejná splašková kanalizácia
Navrhovaná verejná kanalizácia bude z z kanalizačných rúr v minimálnej kvalite PP rúry hladké
plnostenné pružné s minimálnou kruhovou tuhosťou SN8 profilu DN 300, vedená v komunikáciách
a bude zaústená do navrhovanej prečerpávacej stanice splaškových vôd. Do navrhovanej verejnej
kanalizácie budú zaústené odpadové vody splaškové z navrhovaných domov a objektov občianskej
vybavenosti.
Výpočtový prietok splaškovej vody pre riešené územie vychádza z výpočtu potreby vody a predstavuje
9,332 l/s.
Čerpacia stanica splaškovej odpadovej vody a výtlačné potrubie.
Čerpacia stanica je riešená ako zakrytá podzemná vodotesná nádrž. Tvoria ju železobetónové nádrže,
ktoré sú vyrábané z betónu triedy C 30/37. Jednotlivé diely šachty sú tesnené gumovým tesnením.
Spoj stropná doska a nádrž je tesnená cez gumové tesnenie, pomocou skrutkových spojov je
priskrutkovaná k nádrži.. Spoje sú vodotesné a trvale pružné. ČS je vyrobená s vnútorným priemerom
2150mm a vonkajším priemerom 2390 mm. Skladá sa z dna s výškou 2630 mm, a nadstavcom s výškou
2300 mm. Hrúbka dna nádrže je 150 mm, steny nádrže a nadstavcov majú hrúbku 120 mm a stropná
doska 180 mm. V stropnej doske sú vyhotovené tri otvory. Vstupný otvor 600x600 mm a dva
technologické otvory 700x500 mm. Nad stropnou doskou budú osadené komíny podľa požadovaného
rozmeru, ktoré sa uzatvoria kompozitnými poklopmi tr. D 400kN so skrutkami na uzamknutie poklopov.
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V čerpacej stanici bude osadený kompozitný rebrík, kompozitná plošina a kompozitné zábradlie. Do
čerpacej stanice budú vyrobené technologické prestupy s gumovým tesnením presne podľa požiadavky
technológie a výškových parametrov.
Z čerpacej stanice bude vedené nerezové potrubie DN100 v dĺžke cca 7,5 m, z každého čerpadla.
Nerezové potrubie bude privedené do armatúrnej šachty, ktorá bude osadená cca 3,0 m od čs.
Armatúrna šachta bude železobetónová nádrž o vnútorných rozmerov 4000 x 2060 mm. Otvor do
šachty bude 800 x 600 mm, bude opatrený liatinovým poklopom.
Z čerpacej stanice bude vedené výtlačné potrubie sčasti areálom obytného súboru, popri navrhovanom
vodovode a sčasti v nezastavanom území. Výtlačné potrubie bude zaústené do kanalizačnej šachty
a následne bude vedené potrubie gravitačne a zaústené do existujúcej kanalizačnej šachty v Záhradnej
ulici.
Kanalizačné prípojky splaškovej vody
Splašková voda z každého objektu bude odvedená do verejnej splaškovej kanalizácie navrhovanou
kanalizačnou prípojkou DN150.
Objektová splašková kanalizácia
Splašková kanalizácia odvádza splaškovú vodu od zariaďovacích predmetov do navrhovanej revíznej
šachty RŠ a následne do stokovej siete.
Odpadové potrubia budú plastové z rúr PP. Odvetranie odpadových potrubí bude vetracími hlavicami
HL nad strechu objektu. Na splaškových odpadových potrubiach je potrebné osadiť čistiaci kus v 1.PP
vo výške 1,0~1,1 m nad podlahou.
Zvodové potrubia budú vedené pod stropom 1.PP príp. v základoch a budú napojené na kanalizačnú
prípojku. Materiál potrubí bude PP-D110-125, v zemi PVC D160.
Zariaďovacie predmety
Zariaďovacie predmety a batérie budú osadené podľa účelu miestnosti. Výrobcu a presný typ upresní
investor. Zariaďovacie predmety budú opatrené samočistiacimi zápachovými uzávierkami.
WC
U
V
S
KD
AP
UR
VL

- Záchodová závesná misa
- Umývadlo
- Vaňa
- Sprcha
- Kuchynský drez
- Automatická práčka
- Umývačka riadu
- Výlevka

Dažďová kanalizácia
Dažďové vody z komunikácií a parkovísk budú odvádzané cez uličné vpusty do kanalizačných prípojok
a následne do dažďovej kanalizácie. Do dažďovej kanalizácie budú odvádzané aj dažďové vody z
domov a objektov polyfunkcií. Dažďová kanalizácia bude zaústená do dažďovej nádrže, nakoľko
odvádzanie dažďových vôd do toku je limitované. Dažďové vody z parkovacích plôch budú čistené
v ORL na výstupnú hodnotu 0,1 mg/l NEL.
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Uvedený spôsob odvádzania dažďových vôd do dažďovej nádrže bude len v časti tohto územia s
nevhodnými vsakovacími pomermi v zmysle geologického posudku.
Navrhovaná dažďová kanalizácia bude zaústená do odvodňovacieho Zamajerského kanála,
evidovaného ako kanál OK1 evid. číslo 5201 173 001.
Dovolené množstvo odvádzané z danej zástavby:
je dané podľa štúdii „ZRÁŽKOVO ODTOKOVÁ ŠTÚDIA PRE ÚZEMIE LAMAČSKEJ BRÁNY“ (08.2008
INPROKON s.r.o. Bratislava). V štúdii stanovil Slovenský vodohospodársky podnik pre celé územie toku
Mláka, že množstvo odtokových vôd je stanovené na hodnotu 5% odtoku zo záujmového územia
t=15min, p=0,5, i=142,0l/s.ha).
Regulovaný odtok je nasledovný : QODTOK = 0,05 x 5,8584 ha x 142 l/s.ha = 41,595 l/s
V rámci dovoleného odtoku je navrhnutá pre danú zástavbu retenčná nádrž – dažďová nádrž, kde budú
dažďové vody zdržané a v limite Q = 41 l/s budú prečerpávané v čerpacej stanici dažďových vôd
a následne zaústené cez výustný objekt do Zamajerského kanála.
Dimenzia retenčnej nádrže je počítaná na 20 ročný dážď po dobu trvania dažďa 15 minút s intenzitou
dažďa 235 l/s.ha a odtokový súčiniteľ Ψ -0,9.
Požiadavka je daná štúdiou „ZRÁŽKOVO ODTOKOVÁ ŠTÚDIA PRE ÚZEMIE LAMAČSKEJ BRÁNY“ (08.2008
INPROKON s.r.o. Bratislava).
Výpočet objemu retenčnej nádrže:
Ombrografická stanica:
Bratislava
Periodicita: p =
0,05
Parametre: K =
1556,4
B=
1,88
a=
0,815
objekt
[-]
strechy
spevnené
plochy
zeleň
vodné plochy

plocha
[m2]
14482

Ψ
[-]
0,9

red.plocha
[m2]
13033,8

7916
0
0

0,9
0
0

7124,4

spolu

20158,2
[min]

5

10

15

20

[l.s-1.ha-1]

278,3

185,0
0,041

235,0

116,4

0,373

0,474

0,235

199,2

389,5

232,8

čas trvania
intenzita
dažďa pre p
= 0,05

požadovaný odtok
prítok do RN
[m3.s-1]
objem
akumulácie
[m3]

[m3.s-1]
0,561
156

0
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Retenčná nádrž je navrhnutá o objeme akumulácie 390 m3.
Retenčná nádrž bude prepojená s dažďovou nádržou, ktorú tvorí podzemná vodotesná nádrž na
zdržanie dažďovej vody. Dažďové vody z dažďovej nádrže budú vedené gravitačne do navrhovanej
čerpacej stanice.
Z čerpacej stanice budú následne prečerpávané v limitovanom množstve a to Q = 41 l/s do kanalizačnej
šachty, z ktorej budú gravitačne vedené cez výustný objekt do Zamajerského kanála evidovaného ako
kanál OK1 evid. číslo 5201 173 001.
Čerpacia stanica je zakrytá podzemná vodotesná nádrž. V čerpacej stanici budú osadené dva kusy
čerpadiel typ SL1.100.100.55.4.51DC, o príkone P1=6,3kW, výkon P2=5,5kW, čerpadlá budú nastavené
na striedavý chod.
Vsakovacia kanalizácia
Dažďové vody z komunikácií a parkovísk budú odvádzané cez uličné vpusty do kanalizačných prípojok
a následne do vsakovacej kanalizácie.
Do vsakovacej kanalizácie budú odvádzané aj dažďové vody z domov a objektov polyfunkcií. Zo
vsakovacej kanalizácie budú dažďové vody zaústené do vsakovacieho zariadenia- vsakovacích blokov.
Tento spôsob odvádzania dažďových vôd do vsakovacieho systému bude len v časti územia s vhodnými
vsakovacími pomermi v zmysle geologického posudku.
Pred zaústením do vsakovacieho zariadenia budú dažďové vody z parkovacích miest čistené
v odlučovači ropných látok – ORL na výstupnú hodnotu 0,1 mg/l NEL.
V rámci daného obytného súboru sú navrhnuté štyri vsakovacie zariadenia. Dimenzia kanalizačného
potrubia je počítaná na 2 ročný dážď po dobu trvania dažďa 15 minút s intenzitou dažďa 142 l/s.ha a
odtokový súčiniteľ Ψ -0,9. Vsakovacia kanalizácie je navrhnutá ako gravitačná kanalizácia dimenzie DN
300.:
Množstvo dažďových vôd odvádzaných do:
Vsakovacieho zariadenia VZ1
Q = 65,30 l/s
Vsakovacieho zariadenia VZ2
Q = 62,10 l/s
Vsakovacieho zariadenia VZ3
Q = 53,60 l/s
Vsakovacieho zariadenia VZ4
Q = 46,60 l/s
Návrh vsakovacieho zariadenia je počítaný na 5 ročný dážď po dobu trvania dažďa 15 minút
s intenzitou dažďa 180 l/s.ha a vsakovacím koeficientom pôdy 0,001.
Kanalizačné prípojky dažďovej vody
Dažďová voda z každého objektu bude odvedená do verejnej dažďovej kanalizácie navrhovanou
kanalizačnou prípojkou DN150.
Objektová dažďová kanalizácia.
Dažďová voda sa zo striech navrhovaných objektov odvádza podľa geologických podmienok podložia
buď do vsakovacieho systému, alebo prostredníctvom verejnej dažďovej kanalizácie do retenčnej
nádrže s regulovaným odtokom do melioračného kanála.
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Odvodnenie striech bude riešené strešnými vpustmi a vnútornými dažďovými odpadovými potrubiami.
Zvodové potrubia budú vedené pod stropom 1.PP príp. v základoch objektu a budú napojené na
kanalizačnú prípojku. Materiál potrubí bude PP-D110-125, v zemi PVC D160.
Výpočet ročného objemu odvádzaných zrážkových vôd
− odvodňovaná plocha
14482 m2
− súčiniteľ odtoku :
0,9
kategória plochy A (plochá)
− ročný úhrn zrážok pre lokalitu Bratislava R=742,9mm
V= 14 482 x 0,9 x 0.7429 = 9682,8 m3.
Zásobovanie vodou
Verejný vodovod
Obytný súbor Slnečný vrch I bude pripojený na existujúci verejný vodovod DN200 – I. tlakové pásmo na
križovatke ulíc Opletalova a Záhradná, ktorý je v majetku a správe BVS, a.s., prostredníctvom
rekonštrukcie jestvujúceho vodovodu na Záhradnej ulici na dimenziu DN 200.
Na konci Záhradnej ulice bude pripojením sa za vodovodným uzáverom DN200 potrubie vodovodu
ďalej pokračovať v nezastavanom území v dĺžke 270,60 m a bude ukončené T kusom DN200/150,
uzáverom DN200 a podzemným hydrantom DN80. V samotnom riešenom území bude verejný vodovod
vedený v komunikáciách potrubím dimenzie DN 150.
Materiál navrhovaného verejného vodovodu bude podľa požiadavky BVS a.s. potrubie z TVLT DN200
a DN150 na tlak PN10 spájané hrdlovými spojmi. V mieste osadenie uzáveru a odbočkách budú spoje
istené zámkovými spojmi.
Navrhované objekty budú zásobované vodou z verejného vodovodu samostatnými vodovodnými
prípojkami.
Výpočet potreby vody
podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.684/2006 Z.z. zo 14. novembra
2006:
Počet obyvateľov
Byty + apartmány
145l/os.deň

1576

Priemerná
Max.denn
denná potreba á potreba Max.hodinová
vody
vody
potreba vody

Max.potreba vody za
sekundu

NP
60l/os.deň

Qp (l/deň)

Qmax
(l/deň)

Qhod (l/h)

Qs (l/s)

116

236080

374000

33698

9,332

Vodovodné prípojky
Každý objekt bude napojený na verejný vodovod samostatnou navrhovanou vodovodnou prípojkou
DN50, ktorá je ukončená vodomernou zostavou.
Meranie spotreby vody bude zabezpečené navrhovanou vodomernou zostavou osadenou
v navrhovanej vodomernej šachte. Hlavný uzáver vody je osadený vo vodomernej šachte.
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Zásobovanie teplom
Koncepcia zásobovania teplom je zvolená s cieľom efektívnej výroby a spotreby tepla, dosiahnutia
požadovanej tepelnej pohody a minimalizovaní prevádzkových nákladov pri citlivom zásahu do
životného prostredia.
Bilancia tepla
Lokalita
Výpočtová vonk. teplota
Ročná priemerná teplota
Intenzita výmeny vzduchu
Korekčný faktor zakúrenia

: Bratislava
: -11°C
: 4,2°C
: 0,5 (1/h)
: 6 W/m-2

Zdroj tepla
Navrhované objekty budú pripojené na centrálne zásobovanie teplom (CZT). Centrálnym zdrojom tepla
budú tri plynové kotolne. Plynové kotolne budú umiestnená v objekte v samostatnej miestnosti.
Zdroj tepla pre plynovú kotolňu K1 je navrhnutý na prípojnú hodnotu 1.010,0 kW.
Zdroj tepla pre plynovú kotolňu K2 je navrhnutý na prípojnú hodnotu 1.570,0 kW.
Zdroj tepla pre plynovú kotolňu K3 je navrhnutý na prípojnú hodnotu 1.870,0 kW.
Zdrojom tepla pre riešené objekty budú plynové nízkotlakové kotolne. V zmysle STN 070703 sú
zaradené do II.kategórie od 0,5MW do 3,5MW inštalovaného výkonu.
Technológia kotolne bude inštalovaná v samostatnej objekte.
Vykurovacia voda bude distribuovaná od kotlov cez anuloid rozvodov CZT.
Vetvy pre objekty bude regulované na konštantnú teplotu :
− zimná prevádzka 80/50°C
− letná prevádzka 70/40°C.
Odvod spalín
Odvod spalín je riešený komínovými systémami SCHIEDEL ICS25 vyústenými nad strechu objektov.
Dymovod bude vyspádovaný spádom min. 1° smerom ku kotlom.
Vetranie kotolní
Vetranie kotolní bude navrhnuté pre prívod vzduchu na spaľovanie a 3-násobnú výmenu vzduchu.
Vetranie kotolní bude núteným spôsobom.
Pripojenie objektov na zdroj tepla (KOST)
Navrhované objekty budú pripojené na centrálny zdroj tepla prostredníctvom samostatných
kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST). Každá KOST bude riadená nadradeným systémom
MaR. Pripojenie KOST na CZT bude teplovodnými prípojkami.
Každá KOST bude zabezpečovať pre daný objekt teplo na vykurovanie a ohrev TPV.
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Vykurovací systém
Vykurovací systém navrhovaných objektov bude teplovodný dvojrúrový.
Teplovodné kanály
Návrh vedenia primárnych rozvodov centrálneho zásobovania teplom (CZT) pre navrhované objekty je
riešený systémom predizolovaných rúr tzv. bezkanálovým tepelným vedením (BTV). Účelom
primárneho rozvodu BTV je zásobovať teplom navrhované objekty zo zdroja tepla (plynová kotolňa).
Potrubia budú vedené v trasách prevažne v zelenom páse.
Zásobovanie zemným plynom
Záujmové územie navrhnutého OS Slnečný vrch I v Devínskej Novej Vsi je situovaná severovýchodnom
okraji urbanizovaných území Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v bezprostrednej územnej
a priestorovej väzbe, resp. v susedstve existujúcej komunikácie ul. Jána Jonáša. Predmetná existujúca
komunikácia ul. Jána Jonáša, ktorá sa pripája na cestu II/5050, bude zabezpečovať priamy dopravnokomunikačný prístup do navrhnutého obytného súboru a ohraničuje zónu zo severu. V východnej
strany územie susedí s odvodňovacím kanálom Zamajerské.
V riešenej oblasti je vybudovaná plynová regulačná stanica VTL/STL s kapacitou 10.000 m3/hod–0,3MPa
situovaná na p.č 2292/462, ktorá umožní zásobovanie navrhovanej zóny plynom. Na regulačnú stanicu
je v súčasnosti pripojená centrálna regulačná stanica plynu STL/NTL pre existujúcu zástavbu v severnej
oblasti mestskej časti. Z východnej časti je záujmové územie ohraničené VTL prípojkou vedúcou do
priemyselného areálu pri ČOV Devínska Nová Ves.
Používané médium:
Prevádzkový pretlak:
Uloženie potrubia:
Materiál potrubia:

zemný plyn naftový
do 0,3 MPa
v zemi
PE100-RC

Ochranné pásmo plynovodov:

1m od okraja potrubia na každú stranu.

Do záujmového územia Slnečný vrch I bude privedený STL plynovod pre zásobovanie plynom
navrhovaných objektov. Navrhovaný STL plynovod bude napojený na existujúci plynovod D315, PN
0,3MPa. Plynovod bude vedenýe v zeleni.
Po privedení potrubia do danej lokality bude vyhotovená odbočka, ktorá bude tvoriť prípojku pre
kotolňu K3. Za prípojkou bude pokračovať plynovod v telese cestnej komunikácie v dĺžke 33m, kde sa
bude deliť na ľavú vetvu pre kotolňu K2 a pravú vetvu pre kotolňu K1.
Plynovod bude vedený v spáde podľa terénu. Najmenší dovolený sklon pre plynovod je 2%. Prípojky
budú spádované k plynovodu. V najnižšom mieste plynovodu bude osadené odvodnenie.
PARAMETRE PLYNU
Druh plynu:
Výhrevnosť:
Hustota:
Medza koncentrácie výbušnosti:
Rosný bod spalín:

zemný plyn naftový
Qn = 33500 kJ/m3
0,702 kg/m3
5 – 15%
60°C
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Prevádzkový tlak plynu:

0,3 MPa

Zásobovanie elektrickou energiou
Prípojka VN
Obytný súbor Slnečný vrch I bude napojený na rozvod elektrickej energie prostredníctvom káblovej
prípojky VN. 22kV VN káblová prípojka bude napojená slučkou naspojkovaním sa na existujúce káblové
VN rozvody VN linky č. 405 v úseku medzi TS 1345 a káblom na druhej strane smerujúcim k úsekovému
odpínaču č. B/142/405.
Káble budú v trafostanici ukončené koncovkami Reychem. Káble budú pod komunikáciami, spevnenými
plochami a pri križovaní s inž. sieťami uložené v korungovaných chráničkách FXKV pr.200x12mm. Každý
kábel bude uložený do samostatnej rúry. Uloženie káblov bude podla STN 73 6005, STN 34 1050. Budú
použité príslušné káblové súbory. Uloženie káblov bude v prístupných a definitívnych trasách, na
pozemku investora. VN káble budú uložené v hĺbke s krytím 1m, zhora zatehlované a s výstražnou
fóliou. VN káble budú uložene v tesnom trojuholníku- zozväzkované každých 600mm.
Existujuca ulica Jána Jonaša bude mať vybudované chráničky PE200 pre el. inž, siete pretláčaním, ktoré
bude zabezpečené stavbou.
Pred začatím demontážných prác na 22 kV VN vzdušnom vedení linky č. 405 bude v danom úseku linka
spoľahlivo odpojená od napätia a uzemnená
Na hranici stavby bude do trasy vzdušného VN vedenia vložený nový podperný bod PBč.1 ktorý bude
slúžiť na prechod vzdušného vedenia do kábla. Podperný bod bude dvojitý betónový stožiar typ DB
2x10,5/20kN, s novým odpínačom OTE 25/400-32, s káblovými VN koncovkami a s obmedzovačmi
prepätia. Podperný bod bude uzemnený, Rz musi byť menší ako 6 ohmov, uzemnenie bude tvoriť
ekvipotenciálne kružnice ( vid vč. 2) ktoré budu pod asfaltovou vrstvou.
Dĺžka demontovaného úseku vzdušného 22kV VN vedenia linky č. 405 AlFe6 3x120: 320m
Dĺžka trasy preloženého úseku do VN káblového vedenia: 395m
Trafostanice
V riešenom území budú zriadené dve trafostanice, TRANSFORMAČNÁ STANICA TS1 - 2x630kVA a
TRANSFORMAČNÁ STANICA TS2 - 2x630kVA. Trafostanice sú navrhnuté ako kioskové, typové voľno
stojace, s vnútornou obsluhou, typ EH2 Haramia. Trafostanice sa osadia dvomi transformátorom
630kVA. Trafostanice majú rozmery trafokomory s rezervou, aby sa dali osadiť transformátorom 1000
kVA.
Bilancia potreby elektrickej energie
Celkový inštalovaný príkon
Celkový súčasný príkon
Ročná spotreba el.práce A

6923,60 kW
1341,93 k
2147 MWh/rok

Distribučné rozvody NN
Distribučné káblové rozvody budú vybudované v rámci riešeného územia od trafostaníc po
rozpojovacie skrine. Káblové prípojky od rozpojovacích skríň SR do elektromerových rozvádzačov RE sú
riešené oddelene ako domové rozvody.
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Sadovnícke úpravy
Predmetné územie, určené pre výstavbu je v súčasnosti z hľadiska vyššej zelene bez súvislého
vegetačného pokryvu. Vyskytuje sa tu len ojedinele roztrúsená náletová vegetácia, tvorená prevažne
krovinami, ktorá nevytvára celoplošné skupiny. Súvislejší porast sa nachádza na seveovýchodnej hranici
pozemku.
Sadovnícke úpravy zahŕňajú realizáciu zatrávnených plôch, revitalizáciu a výsadbu drevín či krovín.
Po ukončení stavebnej činnosti a odstránení zvyškov stavebného materiálu bude po zrealizovaní
hrubých terénnych úprav na upravované plochy navezená vrstva humusu v celkovej hrúbke min. 150
mm. Jestvujúce dreviny a kroviny, ktoré budú po dendrologickom vyhodnotení a zosúladení s
plánovanou zástavbou zachovávané, budú ošetrené spätným regeneračným rezom. Zatrávňované
plochy budú osiate trávovým semenom – parková zmes. Kroviny budú vysadené v hustote 5 koreňov na
1 m 2.
Druhová skladba vysádzaných drevín a krovín bude špecifikovaná v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie, vlastná výsadba bude realizovaná vo vhodnom vegetačnom období.
Realizáciu sadových úprav zabezpečí špecializovaná firma.
Dopravné riešenie
Záujmové územie navrhnutého OS Slnečný vrch I v Devínskej Novej Vsi je situované
na severovýchodnom okraji urbanizovaných území Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves
v bezprostrednej územnej a priestorovej väzbe, resp. v susedstve existujúcej komunikácie v Ul. Jána
Jonáša. Predmetná existujúca komunikácia v Ul. Jána Jonáša bude zabezpečovať priamy dopravnokomunikačný prístup do navrhnutého obytného súboru prostredníctvom rekonštrukcie jestvujúcej
križovatky.
Napojenie navrhovaného OS Slnečný vrch 1 je tvorené jedným dopravno-komunikačným vstupom oproti existujúcemu vstupu do radovej zástavby rodinných domov (zo severu) z ulice J. Jonáša, čím
vznikne priesečná križovatka, ktorá si vyžiada šírkovú úpravu tejto ulice. Ulica J. Jonáša sa navrhuje
rozšíriť o odbočovacie pruhy vľavo v obidvoch smeroch do ulice Ľubochníková a do novonavrhovanej
vetvy obytného súboru Slnečný vrch.
Navrhované vodorovné dopravné značenie vymedzuje odbočovacie pruhy do územia obytného súboru
a rodinných domov a z týchto území.
Prístup do lokality bude zabezpečovať navrhnutá komunikácia funkčnej triedy C2 kategórie MO 9,0/30
s obojstranným chodníkom šírky 2,5 m. Šírkové usporiadanie komunikácií je navrhované s
prihliadnutím na potrebu zabezpečenia dostupnosti požiarnou technikou, odvozom odpadkov
a v budúcnosti MHD. Ostatné komunikácie sú navrhnuté funkčnej triedy C3 kategórie MO 8,0/30
a vytvárajú okruh v riešenom území.
Polomery obrubníkov v úrovňových križovatkách sú navrhnuté v hodnotách R=7m. Polomery oblúkov
pripojenia na ul. J. Jonáša sú navrhnuté pre všetky druhy vozidiel – R = 15 m. Smerové vedenie
riešených komunikácii vychádza z navrhovanej parcelizácie a spolu s výškovým riešením sa
prispôsobuje aj existujúcemu terénu.
Vzhľadom na svahovité územie je na komunikácii B navrhnutý maximálný pozdĺžný sklon - 8,7%.
Minimálny pozdĺžny sklon na komunikáciach je 0,55%. Na zaoblenie lomov nivelety sú použité
zakružovacie oblúky s polomermi min. 200m a max. 4500m. Základný priečny sklon bude jednostranný
2,0% a 3,0% na vetve „A“. Celkovo je uvažovaných vybudovať 1048,43 m obslužných komunikácii.
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Prístupy po garáží a parkovísk mimo priameho kontaktu s miestnymi komunikáciami budú riešené ako
areálové účelové komunikácie.
Posúdenie statickej dopravy
Výpočet statickej dopravy sa zaoberá posúdením potrebného počtu parkovacích miest podľa funkčného
využitia objektov.
Pre výpočet odstavných a parkovacích plôch v zmysle čl.16.3.10 tab. 20 STN 73 6110/Z1 a Z2 Projektovanie
miestnych komunikácií, Zmena 1 a Zmena 2 sú vstupné hodnoty nasledovné:
Funkčné využitie: bývanie
odstavné stojiská pre bývanie :
byty do 60 m2 max. 2-izbové byty

1,0 stojisko/byt

byty od 60 do 90 m2 max. 3-izbové byty

1,5 stojiska/byt

nad 90 m2 a viac ako 3-izbové byty

2 stojiská/byt

Veľkosť bytov v m2

počet bytov x počet odst.stoj.

do 60 m2

209 x 1,0 stojisko/byt

209 stojísk

od 60 do 90 m2

222 x 1,5 stojiska/by

333 stojísk

nad 90 m2

35 x 2,0 stojiská/byt

počet stojísk (tab. 20)

70 stojísk

Dočasné bývanie (apartmány)
Výpočet použitý ako pre výpočet bytov.
do 60 m2

61 x 1,0 stojisko/byt

61 stojísk

od 60 do 90 m2

79 x 1,5 stojiska/byt

118,5 stojísk

7 x 2,0 stojiská/byt

14 stojísk

nad 90 m2

Spolu základný počet odstavných miest OO pre bývanie : 805,5 stojísk
Funkčné využitie: služby a administratíva
Služby
čistá úžitková plocha 3 290m2

3290 /25 =

• zamestnanci 52
Administratíva
čistá úžitková plocha 890m2

52 /4
890 /25 /4 =

• zamestnanci 45
Stravovacie zariadenia

•

45 /4

=

13

8,90
=

návštevníci 100

100/8 =

12,5

zamestnanci 25

25 /5 =

5,0
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131,16

11,25

Spolu základný počet odstavných miest PO 181,81 stojísk
Vzorec pre výpočet odstavných a parkovacích stojísk :
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x Kmp + Kd
Kmp – koeficient mestskej polohy = 1,0 (Ostatné územie v meste)
Kd – koeficient deľby prepravnej práce = 1,0 (40% individuálna automobilová doprava)
N = 1,1 x 805,5 + 1,1 x 181,81 x 1,0 x 1,0 =886,05 + 199,99 = 1086,04 = 1087 miest – podľa STN 73
6110/Z1 a Z2
V zmysle STN 73 6110/Z1 a Z2 podľa výpočtu statickej dopravy je potrebné pre bytové domy
a občiansku vybavenosť vybudovať minimálne 1087 ks parkovacích miest.
Navrhovaný počet parkovacích miest:
Podzemná garáž

749 odstavných stojísk,

Kryté státie pod objektom prístupné z terénu

84 odstavných stojísk,

Kryté státie na teréne pod prístreškom

51 odstavných stojísk,

Nekryté státie na teréne

208 odstavných stojísk,

Celkovo bude v rámci riešenej stavby vybudovaných

1092 odstavných stojísk,

z toho 44 pre invalidných vodičov (4% z celkového počtu).
Nemotoristické dopravy
Pozdĺž obslužných komunikácií sú umiestnené obojstranné chodníky šírky 2,5m. Priechody pre peších
budú navrhnuté v max. sklone 1:8 a budú rešpektovať vyhlášku č.532/2002 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
V bezbariérovej úprave je pásom šírky 0,40 m (varovný pás) a priečne cez chodník pásom šírky 0,80 m
(signálny pás) z betónovej dlažby pre nevidiacich (červená) zvýraznený prechod z chodníka na vozovku.
V UŠ DNV východ je jednou s navrhovaných cyklistických trás, trasa prepájajúca ulicu v komunikácii J.
Jonáša s navrhovanou cyklistickou trasou popri toku Mláka. Prevažná časť tejto trasy je vedená v zelenom
páse navrhovanom na prekrytom odvodňovacom kanály, to znamená mimo riešené územie DÚR Slnečný
vrch 1. Cyklisti sa v území obytnej zóny budú pohybovať ako riadni účastníci cestnej premávky.
Mestská hromadná doprava
Obsluha územia navrhnutého OS Slnečný vrch 1 autobusovou MHD bude zabezpečená prostredníctvom
existujúcej linky na Ul. J. Jonáša. Nová poloha zastávky na Ul. J. Jonáša v blízkosti vstupu do územia
navrhnutého OS pokryje svojou pešou dostupnosťou do 300 m celé jej územie.
Konštrukcia vozovky je navrhnutá v zmysle "Katalógu vozoviek miestnych komunikácií", v nasledovnom
zložení vrstiev:
asfaltový betón – obrusný
ACo 11-I 45/80-70
50 mm
STN EN 13108-1
spojovací postrek z asfaltovej emulzie
PS, A
0,5 kg/m2
STN 73 6129
asfaltový betón hrubý – ložný
ACl 16-I 45/80-70
50 mm
STN EN 13108-1
spojovací postrek z asfaltovej emulzie
PS, A
0,5 kg/m2
STN 73 6129
asfaltový betón pre podkladnú vrstvu
ACp 22-I, 50-70
100 mm
STN EN 13108-1
infiltačný asfaltový postrek PI, A
1,0 kg/m2
STN 73 6129
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cementom stmelená zmes
nestmelená vrstva zo štrkodrviny
spolu

CBGM C8/10
ŠD 32 Gc

150 mm
200 mm
550 mm

STN 73 6124-1
STN 73 6126

Upravená zemná pláň zhutnená na 102% Proctor Standart s hodnotou ekvivalentného modulu
pružnosti min. 45 Mpa (Edef.2 > 45 MPa)
Konštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby sa navrhuje v nasledovnom zložení vrstiev:
zámková dlažba betónová
60 mm
STN 73 6131-1
drvina (4-8) HDK
40 mm
STN EN 13242+A1
cementom stmelená zmes
CBGM C8/10
120 mm
STN EN 14227-1
- štrkodrvina
ŠD; 0/63 Gc
100 mm
STN 736126
spolu
320 mm
Upravená zemná pláň zhutnená na 102% Proctor Standart s hodnotou ekvivalentného modulu
pružnosti min. 30 Mpa (Edef.2 > 30 Mpa).
Konštrukcia vozovky parkovacej plochy sa navrhuje v nasledovnom zložení vrstiev:
zámková dlažba betónová
80 mm
SEMMELROCK
drvina (4-8) HDK
30 mm
STN EN 13242+A1
cementom stmelená zmes
CBGM C8/10
150 mm
STN EN 14227-1
- štrkodrvina
ŠD; 0/63 Gc
240 mm
STN EN 13285
spolu
500 mm
Upravená zemná pláň zhutnená na 102% Proctor Standart s hodnotou ekvivalentného modulu
pružnosti min. 45 Mpa (Edef.2 > 45 MPa).
Konštrukcia pojazdného chodníka a chodníka v mieste vjazdov zo zámkovej dlažby sa navrhuje v
nasledovnom zložení vrstiev:
zámková dlažba betónová
60 mm
STN 73 6131-1
drvina (4-8) HDK
40 mm
STN EN 13242+A1
cementom stmelená zmes
CBGM C8/10
150 mm
STN EN 14227-1
- štrkodrvina
ŠD; 0/63 Gc
200 mm
STN EN 13285
spolu
450 mm
Upravená zemná pláň zhutnená na 102% Proctor Standart s hodnotou ekvivalentného modulu
pružnosti min. 45 Mpa (Edef.2 > 45 MPa).
Odvodnenie komunikácii a spevnených plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom
a odvedením vôd do uličných vpustov napojených do kanalizácie. Odvodnenie pláne spevnených a
parkovacích plôch je zrealizované vyspádovaním vrstvy štrkopiesku do pozdĺžnej drenáže zaústenej do
uličných vpustov. Neprekryté parkovacie státia budú odvodnené cez odlučovače ropných látok.
Sadovnícke úpravy
Predmetné územie, určené pre výstavbu zóny A, je v súčasnosti z hľadiska vyššej zelene bez súvislého
vegetačného pokryvu. Vyskytuje sa tu len ojedinele roztrúsená náletová vegetácia, tvorená prevažne
krovinami, ktorá nevytvára celoplošné skupiny. Súvislejší porast sa nachádza na severovýchodnej
hranici pozemku. Tento priestor však plánovanou zástavbou nie je dotknutý s výnimkou jedného
jedinca Prunus insititia, s obvodom kmeňa 38 cm. Výrub bude realizovaný v čase vegetačného pokoja.
Sadovnícke úpravy zahŕňajú realizáciu zatrávnených plôch a výsadbu drevín či krovín.
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Po ukončení stavebnej činnosti a odstránení zvyškov stavebného materiálu bude po zrealizovaní
hrubých terénnych úprav na upravované plochy navezená vrstva humusu v celkovej hrúbke min. 150
mm. Jestvujúce dreviny a kroviny, ktoré budú po dendrologickom vyhodnotení a zosúladení s
plánovanou zástavbou zachovávané, budú ošetrené spätným regeneračným rezom. Zatrávňované
plochy budú osiate trávovým semenom – parková zmes. Kroviny budú vysadené v hustote 5 koreňov na
1 m 2.
Druhová skladba vysádzaných drevín a krovín bude špecifikovaná v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie, vlastná výsadba bude realizovaná vo vhodnom vegetačnom období.
Realizáciu sadových úprav zabezpečí špecializovaná firma.
Údaje o budúcej prevádzke
Realizáciou riešenej stavby vznikne obytný súbor s 1576 obyvateľmi a 27 budovami, vnímateľnými nad
terénom, pričom niektoré z nich spolu s podzemnými stavbami tvoria prevádzkovo vzájomne
prepojené stavebné komplexy. Súčasťou navrhovaného obytného súboru je aj verejne prístupná
parková plocha.
Obytné budovy - byty

55512

Podlahová plocha v m2

Obytné budovy - prechodné ubytovanie

9943

Podlahová plocha v m2

Budovy pre obchod a/alebo služby

6172

Podlahová plocha v m2

Budovy pre administratívu

1319

Podlahová plocha v m2

Garáže

749

Počet stojísk

Parkoviská kryté pod objektami

84

Počet stojísk

Parkoviská kryté na teréne

51

Počet stojísk

Parkoviská na teréne

208

Počet stojísk

III.2.3 Požiadavky na vstupy
Záber pôdy
Celková plocha riešeného územia je 68 000 m2. Zastavaná plocha bude 11 830 m2. Riešené územie
vypĺňa poľnohospodárska pôda, v súčasnosti evidovaná v druhu pozemku – orná pôda a trvalé trávne
porasty. Pre realizáciu navrhovanej činnosti bude potrebný záber poľnohospodárskej pôdy na celej
ploche riešeného územia. Pôda zaradená do BPEJ 0159001 a 0159201 a patria do 7 triedy kvality. Záber
pôdy navrhovanej zmeny je rovnaký ako v pôvodne posúdenej činnosti.
Spotreba vody
Navrhované objekty budú zásobované vodou z verejného vodovodu samostatnými vodovodnými
prípojkami. Výpočet potreby vody podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č.684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006:
Počet obyvateľov

Priemerná
denná potreba
vody

Max.
denná
potreba
vody

Max.hodinová
potreba vody

Max.potreba vody za
sekundu

Qp (l/deň)

Qmax
(l/deň)

Qhod (l/h)

Qs (l/s)

Byty + apartmány
145l/os.deň

NP 60l/os.deň

39

1576

116

236080

374000

33698

9,332

Potreba vody navrhovanej zmeny je rovnaký ako v pôvodne posúdenej činnosti.
Ostatné surovinové a energetické zdroje
Zásobovanie zemným plynom: celková spotreba zemného plynu 945 344 m3/rok
Nároky na zásobovanie zemným plynom navrhovanej zmeny sú o 261 750 m3 vyššie ako v pôvodne
posúdenej činnosti.
Zásobovanie elektrickou energiou: celkový inštalovaný príkon 6923,60 kW, celkový súčasný príkon
1341,93 k, ročná spotreba el. práce A 2147 MWh/rok.
Nároky na zásobovanie elektrickou energiou navrhovanej zmeny sú rovnaký ako v pôvodne posúdenej
činnosti.
Nároky na pracovné sily
Predpokladaný počet pracovníkov počas výstavby je asi 200 až 250 pracovníkov. Skutočné nasadené
kapacity spresní dodávateľ stavby do zahájenia prác, zohľadňujúc predpokladaný postup prác. V
navrhnutom obytnom súbore možno predpokladať vytvorenie asi 300 nových pracovných miest.
Podstatná časť služieb údržby bude zabezpečená dodávateľsky, čo prinesie ďalšie pracovné miesta.
Nároky na pracovné sily navrhovanej zmeny sú rovnaké ako v pôvodne posúdenej činnosti.
III.2.4 Údaje o výstupoch
Hluk
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom
stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv je však obmedzený na priestor stavby a
časovo obmedzený na dobu výstavby. Počas výstavby sa zvýši hluková hladina. Hodnotenie nárastu
hlukovej hladiny je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dĺžky
činnosti. Zároveň do toho vstupuje aj poloha vykonávanej stavebnej činnosti v riešenom území. Presné
určenie nárastu hlukovej hladiny je tak možné po spracovaní harmonogramu organizácie práce. Rozsah
hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej hladiny pri nasadení
viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Možno predpokladať, že pri nasadení viacerých
strojov narastie hluková hladina na hodnotu 90 – 95 dB(A). Tento hluk sa nedá odclonit protihlukovými
opatreniami vzhľadom na premenlivosť polohy nasadenia strojov a konfiguráciu terénu. Tým vzniká
potreba ochrany exponovaných pracovníkov.
Podľa spracovanej strategickej hlukovej mapy Bratislavy je územie určené na výstavbu už v súčasnosti
zaťažené celodenne hlukom z dopravy po komunikáciách a železnici.
Počas výstavby objektu možno predpokladať zvýšenie denných ekvivalentných hladín hluku v lokalite
stavby, ktoré bude spôsobené najmä prejazdmi ťažkých nákladných automobilov a montážnymi a
stavebnými prácami, ktoré sú spojené s hlučnými technológiami. Pri prácach sa odporúča používať iba
zariadenia, ktoré neprodukujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného použitia ich opatriť
kapotážou, prípadne použiť dočasné protihlukové steny.
Zaťaženie hlukom je v prípade navrhovanej zmeny rovnaké ako v pôvodne posúdenej činnosti.
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Odpady
Dá sa predpokladať vznik primerane veľkého množstva odpadov, ktoré vzniknú najmä pri zakladaní
stavby a výkopových prácach.
Odpady vznikajúce pri výstavbe nových objektov (v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.):
Kód
Názov odpadu
Kategóri Predpokladaný
odpadu
a
spôsob
zneškodnenia
alebo
zhodnotenia
15 01 01 obaly z papiera lepenky
O
R3
15 01 02 obaly z plastov
O
R3
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo N
D1/D10
kontaminované nebezpečnými látkami
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov N
D1/D10
inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy,
kontaminované nebezpečnými látkami
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako O
D1
uvedené v 17 01 06
17 02 01 drevo
O
R3
17 02 03 plasty
O
R5
17 04 07 zmiešané kovy
O
R4
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
O
D1/R5
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
O
D1
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v
O
D1/R5
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 03 01 zmesový komunálny odpad (zariadenie staveniska)
O
R1

Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii spodnej stavby a základov bude priebežne používaná na
terénne úpravy a spätný zásyp v rámci výstavby.
Pri výstavbe sa môžu vyskytnúť aj nebezpečné odpady, ktoré si vyžadujú osobitné nakladanie.
Vzniknuté nebezpečné odpady budú odvážané na zneškodnenie bezprostredne po ich vzniku. Pri
výstavbe prevádzky sa nepredpokladá, že ich množstvo prekročí 1 t.
Počas realizácie bude vykonávaná evidencia vzniku a spôsobu zneškodnenia jednotlivých odpadov, z
dôvodu preukázania súladu spôsobu zneškodnenia odpadov s legislatívou. Všetky odpady musia byť
zhodnotené alebo zneškodnené na zariadeniach vybavených príslušnými súhlasmi, v zmysle platnej
legislatívy. So všetkými vzniknutými nebezpečnými odpadmi sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Nebezpečné odpady si vyžadujú osobitné nakladanie. Pri nakladaní s odpadmi je nevyhnutné
dodržiavať platnú legislatívu v oblasti odpadov.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti vznikne najmä zmesový komunálny odpad (kat. č. 20 03 01),
ktoré budú zneškodňované prostredníctvom spoločnosti OLO a.s.
Množstvo odpadov počas výstavby a prevádzky je v prípade navrhovanej zmeny
v pôvodne posúdenej činnosti.
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Ovzdušie
Počas výstavby nových stavebných objektov a počas inštalácie potrebného technologického vybavenia,
dôjde k časovo obmedzenému a prevažne lokálnemu zaťaženiu ovzdušia:
- emisiami zo spaľovacích motorov nákladných automobilov a stavebnej techniky v súvislosti s
dopravou jednotlivých komponentov technologického vybavenia, stavebných materiálov a
vznikajúceho odpadu na miesto určenia
- zvýšenou prašnosťou súvisiacou so samotnou stavebnou činnosťou.
Časový rozsah etapy výstavby sa odhaduje na cca 36 mesiacov.
Pri realizácii navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik emisií znečisťujúcich látok v takej miere,
ktorá by výrazným spôsobom ovplyvnila kvalitu ovzdušia v širšom okolí.
Realizáciou navrhovanej činnosti vzniknú dva stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.
Plynové kotolne podľa tepelného príkonu spadajú do kategórie stredných zdrojov znečisťovania
ovzdušia.
Pri realizácii navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik emisií znečisťujúcich látok v takej miere,
ktorá by výrazným spôsobom ovplyvnila kvalitu ovzdušia v širšom okolí.
Pri prevádzkovaní stredného zdroja znečisťovania sa predpokladá vznik nasledujúcich znečisťujúcich
látok:
- tuhé znečisťujúce látky (TZL)
- oxidy síry (SO2)
- oxidy dusíka (NOx)
- oxid uhoľnatý (CO)
- celkový organický uhlík (TOC)
Líniové zdroje znečistenia ovzdušia predstavujú komunikácie, ktoré budú využívané pri prevádzke
navrhovanej činnosti. Vzhľadom na predpokladanú intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou
navrhovanej činnosti, predpokladáme, že prírastok priemernej dennej imisie z automobilovej dopravy v
dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom bude zanedbateľný. Činnosť je navrhovaná tak,
aby v maximálnej možnej miere eliminovala vplyvy na ovzdušie a jej vplyv v celkovom kontexte možno
charakterizovať ako málo významný.
Intenzita znečisťovania ovzdušia počas výstavby a prevádzky je v prípade navrhovanej zmeny rovnaké
ako v pôvodne posúdenej činnosti.
Odpadové vody
Prevádzkou navrhovanej činnosti areálu budú vznikať splaškové a dažďové vody.
Splaškové vody
V území je navrhnutá splašková kanalizácia, zvedená do čerpacej stanice, odkiaľ je vedené výtlačné
potrubie do jestvujúcej kanalizácie v Záhradnej ulici. Výpočtový prietok splaškovej vody pre riešené
územie vychádza z výpočtu potreby vody a predstavuje 9,332 l/s.
Produkcia splaškových vôd je v prípade navrhovanej zmeny
činnosti.
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Dažďové vody
Dažďové vody z komunikácií a parkovísk budú odvádzané cez uličné vpusty do kanalizačných prípojok
a následne do dažďovej kanalizácie. Do dažďovej kanalizácie budú odvádzané aj dažďové vody z
domov a objektov polyfunkcií. Dažďová kanalizácia bude zaústená do dažďovej nádrže, nakoľko
odvádzanie dažďových vôd do toku je limitované. Dažďové vody z parkovacích plôch budú čistené
v ORL na výstupnú hodnotu 0,1 mg/l NEL.
Produkcia dažďových vôd je v prípade navrhovanej zmeny rovnaká ako v pôvodne posúdenej činnosti.
Žiarenie a iné fyzikálne polia
Navrhovaná činnosť nebude predstavovať zdroj tepla a iných žiarení neprimeranej úrovne.
Zápach a iné výstupy
Počas prevádzky nebude navrhovaná činnosť vzhľadom na technické riešenie zdrojom zápachu a iných
výstupov.
Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom silne pozmenenú krajinu s vysokým podielom
poľnohospodárskej krajiny, zastavaných území, priemyselných areálov a doplnenú o dopravné
štruktúry. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti, rovnako ako pôvodne posúdená činnosť, nevyvolá
významné terénne úpravy a zásahy do krajiny.
III.3 Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné
riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.
Navrhovaná činnosť nie je prepojená s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom
území a nepredstavuje žiadne riziká havárií vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a použité
technológie.
III.4 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
- Územné rozhodnutie a stavebné povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Povolenie stredných zdrojov znečistenia ovzdušia
Povoľujúcim orgánom, v zmysle zákona
. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je obec alebo orgán štátnej správy príslušný
na vydanie rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
V zmysle zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov sa pripravovaná stavba môže realizovať iba podľa stavebného povolenia
stavebného úradu. Stavebným úradom podľa zákona
. 103/2003 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon
. 50/1976 Zb. (117, ods. 1) je obec. Mestské zastupiteľstvo prenieslo kompetencie stavebného úradu na
mestské časti – stavebným úradom je Mestská časť Devínska Nová Ves.
Zákon c. 364 z 13.mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v §61 písm. c) určuje, že špeciálnym
stavebným úradom vo veciach vodných stavieb je Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti
o životné prostredie.
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III.5 Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne
hranice.
Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti popisovanej nepresahujú štátne hranice.
III.6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia
ľudí.
III.6.1 Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území
III.6.1.1 Geomorfologické pomery
Územie Bratislavského kraja leží na rozhraní Podunajskej a Záhorskej nížiny v predhorí Malých Karpát,
na sútoku riek Dunaja a Moravy. Predmetné územie sa rozprestiera v juhovýchodnej časti na
Podunajskej nížine, ktorá je tvorená dvoma morfologicky odlišnými celkami (podunajská rovina,
Podunajská pahorkatina).
Hodnotené územie zmeny patrí podľa geomorfologického členenia (Mazúr, E., Lukniš, M., In: Atlas
krajiny SR, 2002) do Alpsko – himalájskej sústavy, podsústava – Panónska panva, do provincie Západnej
panónskej panvy, subprovincie Viedenskej kotliny, do oblasti Záhorská nížina, celku Borská nížina a
podcelku Novoveská plošina.
Typ reliéfu dotknutého územia a jeho bezprostredného okolia je možné charakterizovať ako reliéf rovín
a nív, ktorý je v dotknutom území tvorený strednými riečnami terasami Moravy. Z hľadiska
morfoštruktúr ide o negatívnu mladú poklesávajúcu morfoštruktúru Panónskej panvy s agradáciou.
Primárne ide o mladú fluviálnu rovinu vytvorenú postupnou subsidenciou územia sprevádzanou
akumulačnou činnosťou rieky.
III.6.2 Geologické pomery
III.6.2.1 Geologická charakteristika územia
Dotknuté územie sa nachádza v najjužnejšej časti Záhorskej nížiny, ktorá je súčasťou Viedenskej
neogénnej panvy nachádzajúcej sa na hranici Východných Álp a Západných Karpát. Jej západný okraj
tvoria jednotky zvrásnenej molasy a krosnensko – menilitovej skupiny príkrovov vonkajších Západných
Karpát. Na severe panvy spod neogénnej výplne vystupujú jednotky magurskej skupiny príkrovov
flyšového pásma, v severovýchodnej časti bradlové pásmo. Východný okraj tvoria Litavské pohorie a
Malé Karpaty. Južný okraj panvy je tvorený jednotkami Severných vápencových Álp a centrálnymi
Východnými Alpami.
Záujmové územie z hľadiska inžinierskogeologického patrí do regiónu neogénnych tektonických
vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin, rajónu náplavov terasových stupňov. Leží v najjužnejšom cípe
Záhorskej nížiny, ktorá je súčasťou Viedenskej neogénnej panvy, kde sa na geologickej stavbe územia
podieľajú sedimenty kvartéru a neogénu.
III.6.2.2 Geodynamické javy
Endogénne javy prebiehajú pod zemským povrchom, k najvýznamnejším patria tektonické pohyby a
zemetrasenia. Geodynamické procesy sú podmienené hlavne geologickou stavbou, reliéfom,
vegetáciou a klimatickými pomermi.
Územie Bratislavského kraja je z hľadiska svahových porúch veľmi stabilné. Stabilita je daná absenciou
základných faktorov spôsobujúcich zosuvy. K svahovým pohybom dochádza len pri necitlivom zásahu
do prírodného prostredia.
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Z hľadiska seizmicity patrí hodnotené územie do oblasti seizmických otrasov o sile 7°MSK-64 podľa STN
73 00 36.
III.6.2.3 Radónové riziko
Dotknuté územie patrí podľa mapy prognóz radónového rizika (Čížek, P., Smolárová, H., Gluch, A., In
Atlas krajiny SR 2002) medzi územia so stredným až vysokým radónovým rizikom.
Prítomnosť radónu v prostredí je prirodzená a nemá nepriaznivé zdravotné dopady na obyvateľstvo.
Navrhovaná činnosť neovplyvní z tohto hľadiska množstvo radónu v prostredí.
III.6.2.4 Ložiská nerastných surovín
Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne vyhradené ani nevyhradené ložiská nerastných
surovín. V širšom okolí dotknutého územia z nevyhradených surovín boli predmetom ťažby tehliarske
íly bádenského veku.
III.6.3 Pôdne pomery
Pôda predstavuje významný krajinný prvok s nezastupiteľnou energetickou a bioprodukčnou funkciou.
Je výsledkom vzájomného pôsobenia atmosféry, hydrosféry, litosféry a biosféry. Je s nimi tesne spätá a
preto detailne odráža súčasnú a čiastočne i minulú štruktúru krajiny. Zároveň je jedným z
najdôležitejších existenčných faktorov ľudskej spoločnosti.
Pôdotvorné procesy sú podmienené rôznymi endogénnymi a exogénnymi faktormi ako je materská
hornina, klíma, biologické činitele, geografia terénu. Odrazom vplyvu týchto faktorov sú základné
vlastnosti pôdy, a to chemické, fyzikálne a biologické. Antropogénny tlak na využívanie pôdy na iné
účely ako na plnenie jej primárnych produkčných a environmentálnych funkcií spôsobuje jej pozvoľný
úbytok.
Potenciálnymi prirodzenými pôdami, ktoré sa v hodnotenom území a jeho širšom okolí vyvinuli sú
fluvizeme modálne karbonátové a sprievodné fluvizeme glejové. Z hľadiska pôdnych druhov ide o pôdy
hlinito piesčité.
V širšom okolí dotknutého územia sa vyskytujú hlavne pôdne jednotky D1 - regozeme modálne a
kultizemné silikátové ľahké, sprievodne kambizeme modálne a kultizemné nasýtené ľahké, lokálne v
depresiách gleje ľahké, z nekarbonátových viatych a preplavených pieskov, H1 – kambizeme modálne
akultizemné nasýtené až kyslé sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové, zo stredne ťažkých až
ľahších skeletných zvetralín nekarbonátových hornín, L2 – čiernice kultizemné ľahké, sprievodne
čiernice kultizemné stredné, čiernice glejové ľahké a gleje ľahké,lokálne čiernice modálne, prevažne z
ľahkých nekarbonátových aluviálnych sedimentov a N2 – fluvizeme kultizemné, sprievodne fluvizeme
glejové, modálne a kultizemné ľahké za nekarbonátových aluviálnych sedimentov, lokálne regozeme
ľahké z viatych pieskov.
Z pôdnych druhov prevládajú pôdy hlinitopiesočnaté, hlinité, slabo až stredne štrkovité, čo je dané
pôdotvorným substrátom, ktorým sú najmä aluviálne hliny a aluviálne štrkopiesky.
III.6.4 Klimatické pomery
Klimaticky patrí riešené územie do oblasti teplej, podoblasti mierne suchej s chladnou zimou s teplotou
v januári nad -3 °C, s priemerne 50 a viac letnými dňami za rok a s denným maximom teploty vzduchu
25 °C a viac.
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Priemerný počet dní so zrážkami 1 mm a viac je 90 až 100, zrážkový úhrn vo vegetačnom období sa
pohybuje od 350 do 400 mm, v zimnom období 200 – 400 mm. 40 až 80 dní je so snehovou pokrývkou,
110 až 140 dní je zamračených a 40 až 60 dní je jasných.
Bratislava aj dotknuté územie sa vyznačuje vysokým kolísaním teplôt vzduchu. Priemerné premŕzanie
pôdy býva do hĺbky 30-35 cm, v miernych zimách pôda nezamŕza vôbec.
III.6.5 Zrážkové pomery
Na prevažnej časti mesta Bratislava sa priemerný ročný úhrn zrážok pohybuje v rozmedzí 500 – 650
mm, na svahoch Malých Karpát zrážkové úhrny dosahujú hodnotu nad 800 mm. Maximum zrážok
spadne v letnom období (34,5%), na čo najviac vplýva lokálna búrková činnosť. Najmenej zrážok spadne
v zimných mesiacoch. Hlavný zrážkový deficit je vo vegetačnom období, kedy síce spadne najviac
zrážok, ale je aj najvyšší výpar (800 mm za rok). Vlahový deficit pôd je navyše zhoršovaný silnými a
častými vetrami. Územie je z tohto hľadiska najsuchšou oblasťou Slovenska.
III.6.6 Teplotné pomery
Klimaticky patrí skúmané územie do oblasti teplej, podoblasti mierne suchej s chladnou zimou.
Priemerná teplota v januári je - 3 až - 4 °C , priemerná teplota v júli je 17 až 19 °C. Priemerná ročná
teplota vzduchu je 9,9 °C. Najchladnejším mesiacom roka v priemere býva január, najteplejším júl.
V posledných rokoch bol priemer teploty vzduchu viac ako 11 °C zaznamenaný v Bratislave viackrát.
Bratislava aj dotknuté územie sa vyznačuje vysokým kolísaním teplôt vzduchu. Priemerné premŕzanie
pôdy býva do hĺbky 30-35 cm, v miernych zimách pôda nezamŕza vôbec.
III.6.7 Veterné pomery
Veterné pomery sú jednou zo základných klimatických charakteristík. Bezprostredná blízkosť pohoria
Malých Karpát ovplyvňuje klimatické charakteristiky územia Bratislavy a to hlavne cirkulačné pomery.
Pohorie tvorí súvislú prekážku severozápadným vetrom, ktoré sú v tejto oblasti prevládajúce, preto na
záveternej strane dochádza k zvýšeniu ich rýchlosti a nárazovitosti. Na základe sledovania dlhodobých
základných charakteristík prúdenia vetrov v dotknutom území možno konštatovať, že prevládajúcim je
severozápadné prúdenie vetra. Priemerná rýchlosť prúdenia vzduchu dosahuje 3,8 m.s..
III.6.8 Hydrologické pomery
III.6.8.1 Povrchové vody
Z hydrologického hľadiska územie patrí do čiastkového povodia Dunaja – povodia Moravy.
Najvýznamnejším vodným tokom v širšom okolí hodnoteného územia je rieka Morava a jej ľavostranný
prítok Malina. Morava je rieka prameniaca na severnej Morave. Vlieva sa do Dunaja na území MČ
Devín. Hladina rieky Morava výrazne kolíše a v dolnom toku je výrazne ovplyvnená výškou hladiny v
Dunaji. Priemerný mesačný prietok na toku Morava dosiahol na meracej stanici Záhorská Ves v roku
2010 prietok 194,3 m.s-1 . Minimálny prietok má Morava v mesiaci november a maximálny v mesiaci
marec.
Malina pramení v podcelku Malých Karpát Pezinské Karpaty. Prameň vodného toku leží na
severozápadnom svahu vrchu Tri kopce (662 m n.m.). Malina ústi do Moravy asi 5,7 km južne od obce
Zobor. Morava pokračuje od ústia Maliny takmer na juh k mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorej pri
riečnom km 4,3 prijíma posledný väčší prítok, ktorým je Mláka. Potok Mláka preteká Devínskou Novou
Vsou. Vzniká spojením potokov pri stupavskej mestskej časti Mást a odvodňuje svahy Malých Karpát.
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Odvodňované územie patrí k vrchovinovo-nížinnej oblasti, s dažďovo – snehovým režimom odtoku, s
akumuláciou vôd najmä v období december až január. Najvyššie vodnosti sú viazané na obdobie
topenia snehov a na letné prívalové zrážky.
III.6.8.2 Podzemné vody
V zmysle hydrogeologickej rajonizácie (Šuba J. a kol., 1984) patrí záujmové územie do
hydrogeologického rajónu QN 007 Kvartér a neogén južnej a juhovýchodnej časti Borskej nížiny. Pre
hydrogeologickú charakteristiku územia majú význam hlavne kvartérne sedimenty. Podzemné vody sú
viazané predovšetkým na kvartérne aluviálne sedimenty a riečne terasy Moravy. Sú tvorené dobre
priepustnými piesčitými a hlinitými štrkmi. Podzemné vody sú dotované hlavne zrážkami. Jedná a
predovšetkým o podzemné vody s voľnou hladinou, ktoré prúdia v priepustných štrkových vrstvách.
Podzemná voda prúdi subhorizontálne, pričom generálny smer je na juh a juhovýchod.
Špecifické hydrogeologické pomery majú fluviálne sedimenty devínskonovoveskej terasy. Jedná sa o
pleistocénne náplavy rieky Moravy, ktoré sú uložené na sedimentoch vrchného bádenu,
reprezentovanými ílmi, pieskami, pieskovcami a organogénnymi vápencami. Báza terasy je cca 20 m
nad poriečnou nivou Moravy a hrúbka piesčito-štrkovej akumulácie terasy tvorí interval 2-8 m (Baňacký
– Sabol, 1969). Celkove sú rýchlosť prúdenia a režim podzemných vôd v rámci devínskonovoveskej
terasy dané prítomnosťou buď pelitických, málo priepustných zložiek alebo priepustnejších piesčitých a
pieskovcových polôh, ktoré sa vyskytujú viac na východe devínskonovoveskej terasy. Podložné
neogénne íly majú nízku priepustnosť a tým aj veľmi nízky stupeň filtrácie.
Podzemné vody v širšom okolí hodnoteného územia sú viazané predovšetkým na fluviálne sedimenty
Moravy, ktoré sú dobre priepustné a dopĺňané aj z povrchového toku rieky. Výška hladiny podzemnej
vody je v týchto sedimentoch priamo ovplyvnená hladinou rieky Morava.
III.6.8.3 Minerálne a geotermálne vody
Vo vlastnom riešenom území nie je zistený, ani evidovaný žiadny zdroj minerálnej ani geotermálnej
vody.
III.6.8.4 Vodohospodársky chránené územia
Záujmové územie nie je súčasťou žiadneho vodohospodársky chráneného územia alebo pásma
hygienickej ochrany vodného zdroja.
III.6.9 Chránené územia podľa osobitných predpisov
Územnou ochranou prírody sa v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny rozumie
osobitná ochrana prírody a krajiny v legislatívne vymedzenom území v druhom až piatom stupni
ochrany.
Priamo do riešeného územia ani do jeho blízkosti nezasahuje žiadne chránené ani navrhované
chránené územie, resp. ochranné pásmo.
Najbližším veľkoplošným chráneným územím je CHKO Malé Karpaty, ktorého najbližšia hranica sa
nachádza cca 2,5 km od dotknutého územia (lokalita Devínska Kobyla) a cca 3,1 km od dotknutého
územia (lokalita Krematórium). V okolí dotknutého územia sa nachádza aj CHKO Záhorie, ktorého
najbližšia hranica sa nachádza pri lokalite Devínske Jazero vzdialenej cca 3 km od posudzovaného
areálu.
Najbližšími maloplošnými chránenými územiami v okolí dotknutého územia sú:
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- Národná prírodná rezervácia: Devínska Kobyla – prírodný komplex s mimoriadnymi hodnotami
botanickými, zoologickými, geologickými i paleontologickými, význačnými teplomilnými a
suchomilnými spoločenstvami s bohatým zastúpením zriedkavých i ojedinelých druhov. Súčasťou je i
chránené nálezisko Sandberg (Pieskovec), ktoré je významným náleziskom treťohorných morských
neogénnych fosílii, ako aj zvyškov rôznych suchozemských organizmov, ktoré sem splavili rieky
- Prírodná rezervácia: Štokeravská vápenka – našli sa tu zvyšky rôznych suchozemských stavovcov
strednomiocénneho veku.Taktiež sa tu nachádzajú pozostatky menšej jaskyne treťohorného veku a
lesostepné porasty s pestrým floristickým zložením.
- Chránený areál: Devínske alúvium Moravy, kde sa nachádzajú hodnotné lužné lesy, vodné a močiarne
spoločenstvá a spoločenstvá vlhkých lúk s početným výskytom chránených a ohrozených druhov fauny.
V širšom okolí sa nachádza chránené vtáčie územie SKCHVU016 Záhorské Pomoravie – Morava.
Hranica predmetného vtáčieho územia prechádza vo vzdialenosti cca 3,0 km od dotknutého územia.
V širšom okolí sa od posudzovaného lokality nachádzajú aj lokality, ktoré boli zaradené medzi územia
európskeho významu (SKUEV) a patria aj do Súvislej európskej sústavy chránených území: SKUEV0312
Devínske alúvium Moravy a SKUEV0280 Devínska Kobyla.
III.6.9 .1 Prvky územného systému ekologickej stability
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je celopriestorová štruktúra navzájom prepojených
ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Táto je tvorená
biocentrami, biokoridormi a interakčnými prvkami v hierarchických úrovniach: provincionálnej,
nadregionálnej, regionálnej a miestnej (lokálnej) úrovni.
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje takú celopriestorovú štruktúru navzájom
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem
života v krajine. Základnými štrukturálnymi elementmi ÚSES sú biocentrá, biokoridory, interakčné prvky
a genofondovo významné lokality. Biocentrá - predstavujú ekosystémy, alebo skupiny ekosystémov,
ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie
a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Biokoridory – predstavujú priestorovo prepojený súbor
ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých
organizmov a ich spoločenstiev, na ktoré priestorovo nadväzujú interakčné prvky.
Biocentrá
- Provincionálne biocentrum Devínska Kobyla – lesné a lesostepné spoločenstvá, lokalita mimoriadne
významná z hľadiska ochrany prírody, vedeckého a kultúrno – historického hľadiska.
- Nadregionálne biocentrum Dolnomoravská niva – ľavobrežná inundácia Moravy, vodné, mokraďové
a lesné spoločenstvá
- Regionálne biocentrum Devínske jazero
Všetky prvky ÚSES sa nachádzajú mimo riešeného územia, na lokalitu navrhovanej činnosti nemajú
priame ekologické väzby.
III.6.10 Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria
III.6.10.1 Krajinná štruktúra
Súčasná krajinná štruktúra (druhotná krajinná štruktúra) je tvorená súborom prvkov, ktoré človek
ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novo vytvoril ako umelé prvky krajiny (Ružička,
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Ružičková, 1973). Sú charakterizované z fyziognomickoformačno-ekologického hľadiska. Ich obsahovú
náplň určuje funkčná charakteristika (spôsob využitia prvkov), biotická charakteristika prvkov
(charakteristika reálnej vegetácie a biotopov), stupeň antropickej premeny (prírode blízke prvky až
umelé technické prvky) a formačná charakteristika podľa priestorového usporiadania prvkov, resp.
krajinných štruktúr (plocha, línia a bod).
Z hľadiska využitia území možno odlíšiť vlastné urbanizované územia, lesnaté oblasti a
poľnohospodársku krajinu. Významným prvkom sú vodné toky Morava a Dunaj so svojimi prítokmi a
riečnymi ramenami.
III.6.10.2 Scenéria
Scenéria krajiny je tvorené prevažne rovinatým, mierne zvlneným terénom Záhorskej nížiny a
zalesnenými masívmi Malých Karpát.
Pre reliéf krajiny je charakteristický kontrast vystupujúcich masívov Malých Karpát a Devínskej Kobyly
oproti plochej nížine pozdĺž Dunaja. Zalesnenými oblasťami sú predovšetkým masívy Malých Karpát a
Devínskej Kobyly, ktoré sú súčasťou CHKO Malé Karpaty. Ďalšie zalesnené plochy sú na brehoch
Moravy a Dunaja pri hraniciach s Rakúskom.
Poľnohospodársky charakter krajiny prevláda na severe medzi riekou Morava a Malými Karpatami.
Typické pre poľnohospodársku krajinu Bratislavy sú pomerne veľké plochy polí prerušovanej len zriedka
zeleňou pozdĺž potokov a ciest. V negatívnom smere je výrazným prvkom krajiny výrobný areál
Volkswagen Slovakia, a.s. a hlavný ťah diaľnice D2.
Antropogénna scenéria je formovaná mestskými časťami Devínska Nové Ves a Záhorská Bystrica.
Taktiež samotné mesto Bratislava je výrazným antropogénnym prvkom. Antropogénne prvky sú
dominantnou scenériou v predmetnom území.
Severovýchodne od plánovaného areálu sa nachádza výrobný závod Volkswagen Slovakia, a.s., na
juhovýchode zas prevláda bytová a domová zástavba. Celá časť je ovplyvnená priemyslom a nachádza
sa tu viacero priemyselných podnikov. Severným smerom dominuje scenéria otvorených plôch s
poľnohospodárskou krajinou, ktorá je doplnená početnými trasami elektrického vedenia.
V pozadí sa nachádza scenéria vidieckej krajiny Rakúska a niva rieky Morava. Na pozadí smerom do
Rakúska sú viditeľné aj stožiare veterných turbín.
Realizácia hodnoteného zámeru nebude mať vzhľadom na svoju povahu a umiestnenie v oblasti so
silno rozvinutým priemyslom, negatívny vplyv na súčasnú scenériu krajiny.
III.6.11 Fauna a flóra
III.6.11.1 Kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika vegetácie riešeného územia
Podľa fytogeografického členenia územie Bratislavy sa nachádza na rozhraní dvoch fytogeografických
celkov (Futák, 1966). Od juhu tu zasahuje oblasť panónskej flóry (Pannonicum), obvod európskej
xerotermnej flóry (Eupanonicum) s okresmi Devínska Kobyla a Podunajská nížina. Zo severu zasahuje
oblasť západokarpatskej flóry s obvodom predkarpatskej flóry s okresom Malé Karpaty.
Základnú predstavu o vegetačnom kryte poskytuje Geobotanická mapa SSR (Michalko a kol., 1986),
ktorá znázorňuje potenciálnu vegetáciu. Potenciálna prirodzená vegetácia predstavuje takú vegetáciu,
ktorá by sa vyvinula za súčasných klimatických, edafických a hydrologických podmienok, keby človek do
vývojového procesu nijakým spôsobom nezasahoval.
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Potenciálna prirodzená vegetácia je jedným zo základov pre vymedzenie ekologicky významných
segmentov krajiny. Skladba a štruktúra prírodného prostredia ako ekologického vegetačného
potenciálu daného stanovišťa je dôležitá pre plánovanie využitia záujmového územia v súlade s
prírodnými podmienkami.
V dotknutom aj širšom území je vegetácia výrazne ovplyvnená antropickou činnosťou, súčasné druhové
a priestorové zloženie je výsledkom dlhodobých procesov a odrazom vplyvu človeka na životné
prostredie.
III.6.11.2 Charakteristika biotopov
Z biotopov sú významné spoločenstva viazaná na stojaté i tečúce vody, xerotermné kroviny, porasty
skál a plytkých pôd, suchomilné travino-bylinné a krovinaté biotopy, subpanonské travino-bylinné
porasty, aluviálné lúky, bučiny, suťové lesy, tvrdé aj mäkké lužné lesy, dúbravy. Svoj význam má aj
mestská zeleň a stanovišťa využívané synantropnými druhmi.
Oblasťou prechádza Alpsko-karpatský koridor, ktorý predstavuje zásadnú migračnú trasu medzi Alpami
a Karpatami. Prechádza zo severovýchodu Malými Karpaty, následne pozdĺž rieky Morava a od sútoku s
Dunajom pokračuje juhozápadným smerom. Na Slovensku je hlavnou prekážkou na koridore diaľnice
D2 z Bratislavy na sever, kde prebieha snaha o zlepšenie priepustnosti výstavbou ekoduktov.
Významným migračným koridorom je aj tok Dunaja smerom na juhovýchod. Lokálny a regionálny
význam pre migráciu živočíchov majú potom menšie vodné toky a ich sprievodná zeleň.
Rozptýlená drevinná nelesná vegetácia sa nachádza v dotknutom území vo forme jednotlivcov alebo
skupín drevín. Väčšinou sa tu nachádzajú listnaté stromy (ovocné, náletové), ihličnaté stromy boli
identifikované len v tesnej blízkosti so záhradami pri rodinných domoch. V rámci celého riešeného
územia sú, okrem ovocných drevín, zastúpené aj druhy ako napr. hloh jednosemenný (Crataegus
monogyna), topoľ čierny (Populus nigra), topoľ sivý (Populus x canescens), vŕby (Salix ssp.), smrek
obyčajný (Picea abies) borovica lesná (Pinus sylvestris), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), orech kráľovský
(Juglans regia) a agát. Na suchších stanovištiach sa nachádzajú kroviny tvorené z trniek, hlohov a i.
(Prunus spinosa, Crataegus monogyna a i.).
III.6.12 Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia
III.6.12.1 Obyvateľstvo
Na území hlavného mesta SR Bratislavy s výmerou 368 km2 v roku 2012 žilo 411 228 obyvateľov. Mesto
Bratislava sa delí na 5 okresov a 17 mestských časti. Predkladaným zámerom dotknutá mestská časť
Bratislava – Devínska Nová Ves s výmerou 24,2 km2 mala na základe údajov štatistického úradu v roku
2014 - 17 580 obyvateľov.
Dynamika obyvateľstva v meste Bratislava priamo vplýva na jeho vekovú štruktúru a naopak. Ak trvá
nejakú dobou nižšia pôrodnosť, prejaví sa to na vekovej štruktúre. V Bratislave vplýva na celkovú
dynamiku vo veľkej miere aj migrácia, značne intenzívnejšie ako na úrovni okresov, krajov či Slovenska.
Dynamika obyvateľstva je súčasne primárnym činiteľom sociálno-ekonomického rozvoja každého
mesta a regiónu.
Priemerný vek populácie Bratislavy dosiahol v roku 2010 hodnotu bezmála 41 rokov, a index starnutia
sa prehupol cez hodnotu 200 obyvateľov vo veku 65 a viac rokov v prepočte na 100 obyvateľov vo veku
0 - 14 rokov. Znamená to, že počet poproduktívnych obyvateľov je už dva krát vyšší ako počet detí.
Zreteľné sú rozdiely v hodnotách priemerného veku a indexu starnutia mužov a žien. Kým u mužov v
roku 2010 dosahoval priemerný vek hodnotu 39,15 roka, už žien to bolo 42,56 roka. Index starnutia u
mužov dosahoval viac ako 2 krát nižšiu hodnotu v porovnaní s hodnotou u žien (127 a 276), vzhľadom
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na oveľa vyššie zastúpenie žien vo vyššom veku (mužská nadúmrtnosť). Vyrovnávanie sa s problémom
starnutia je tak oveľa viac problémom ženskej populácie, vo veku nad 80 rokov je počet žien dva a viac
krát vyšší ako počet mužov.
III.6.12.2 Poľnohospodárstvo, priemysel
III.6.12.2.1 Poľnohospodárstvo
V katastrálnom území Devínskej Novej Vsi sa poľnohospodárska výroba orientuje prevažne na rastlinnú
výrobu.
Poľnohospodárska pôda zaberá 1 255,2847 ha z celkovej rozlohy územia MČ 2 421,7253 ha. Využitie
poľnohospodárskej pôdy je nasledovné: orná pôda 54 %, trvalý trávnatý porast 36 %, záhrady 9 %,
vinice a ovocné sady 1%.
III.6.12.2.2 Priemysel
Za najvýznamnejšie priemyselné odvetvie možno označiť investície spojené s jestvujúcim
automobilovým priemyslom. Na mieste bývalých Bratislavských automobilových závodov, ktoré vznikli
v roku 1971 sa nachádza automobilka Volkswagen Slovakia. V blízkosti závodu až po bývalú tehelňu
pribudli nové výrobné prevádzky subdodávateľov VW SK ako aj ďalší výrobcovia.
V mestskej časti je aj v malej miere zastúpený stavebný priemysel, polygrafický priemysel a
potravinársky priemysel.
III.6.12.2.3 Lesné hospodárstvo
Lesné pozemky predstavujú 26 % využitia nepoľnohospodárskej pôdy.
III.6.12.2.4 Služby a vybavenosť
Centrom riešeného územia z hľadiska služieb je hlavné mesto Bratislava, ktoré je vybavené širokou
škálou zariadení celoslovenského, nadregionálneho, regionálneho, okresného, mestského i lokálneho
významu v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, telovýchovy a športu, sociálnej starostlivosti, ako aj
zariadení obchodu a služieb. Úroveň vybavenosti službami a ich štruktúra zodpovedá sídelnej veľkosti
mestskej časti Devínska Nová Ves, jej významu a funkčnosti. Občianska vybavenosť je koncentrovaná v
okolí Eisnerovej ulice. V Devínskej Novej Vsi sú k dispozícii hotel, penzióny a iné možnosti ubytovania.
III.6.12.2.5 Školstvo
V Devínskej Novej Vsi sa nachádzajú materské školy, základné školy, základná umelecká škola a stredná
odborná škola.
III.6.12.2.6 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Primárna zdravotná starostlivosť sa poskytuje v súčasnosti v dvoch zariadeniach zdravotníckych
stredísk a to zdravotné stredisko P. Horova a Istrijská ulica.
III.6.12.2.7 Doprava
Cestná doprava
Mesto Bratislava je križovatkou významných európskych tras pre medzinárodnú automobilovú
dopravu. Sú to tri hlavne európske cesty E65, E75, E58, ako aj dve doplnkové cesty E571, E575.
Komunikačnú sieť tvoria komunikácie s celoštátnym a nadmestským významom a miestne komunikácie
v celkovej dĺžke 808,8 km.
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Železničná doprava
Železničný uzol Bratislava tvorí dôležitý komplex zariadení v sieti slovenských železníc. V súčasnom
stave je do uzla zaústených 7 traťových smerov. Na území mesta je 13 železničných staníc, 2 odbočky a
2 zastávky.
Navrhovaná prevádzka je situovaná asi 1 km od prístupu na železnicu.
Lodná doprava
Významnou komunikáciou v Bratislave je aj medzinárodná lodná cesta tvorená riekou Dunaj, ktorá je
využívaná najmä pre nákladnú dopravu, ale aj pre dopravu osobnú.
Letecká doprava
V meste Bratislava sa nachádza medzinárodné letisko M.R. Štefánika.

III.6.12.2.8 Infraštruktúra a inžinierske siete
Záujmovým územím riešeného regiónu prechádzajú všetky potrebné siete technickej infraštruktúry.
Mesto je zásobované elektrickou energiou, plynom, teplom a pitnou vodou.
Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
Vodovodný systém Bratislavy tvorí sústava vodárenských zariadení - vodných zdrojov, čerpacích staníc,
vodojemov a vodovodných potrubí. Samostatné vodovodné systémy majú Mestské časti Jarovce,
Rusovce a Čunovo. Na území mesta sa nachádza sedem vodných zdrojov: Sihoť, Pečiansky les, Rusovce
- Ostrovné lúčky - Mokraď (R-OL-M), Sedláčkov ostrov, Rusovce (obec), Čunovo, Podunajské Biskupice.
Kapacita bratislavských zdrojov pitnej vody je doplňovaná aj z 2 zdrojov mimo územia mesta: VZ
Kalinkovo a VZ Šamorín. Lokálne zdroje vody hlavne pre závlahové účely sú riešené studňami. Sieť
verejného vodovodu - hlavných zásobných potrubí je profilov DN 300 až 600 mm. Najnižšiu kategóriu
(okrem vodovodných prípojok) tvorí uličná vodovodná sieť profilov DN 80 až 200 mm. Z hľadiska
výškového zónovania je vodovodná sieť rozdelená do šiestich tlakových pásiem.
Na odkanalizovaní územia mesta Bratislavy sa podieľajú systémy verejných a neverejných kanalizácií,
ako aj sieť vodných tokov. Verejná kanalizácia mesta sa člení na tri samostatné systémy:
- kanalizačný systém na ľavom brehu Dunaja,
- kanalizačný systém na pravom brehu Dunaja (petržalský),
- kanalizačný systém v povodí rieky Moravy.
Každý z týchto systémov má svoju vlastnú ČOV.
Takmer 100 % obyvateľstva Devínskej Novej Vsi je zásobované pitnou vodu z verejného vodovodu z
lokality Sihoť v Devíne.
Na území Devínskej Novej Vsi je vybudovaná kanalizácia trojakého typu – jedná kanalizácia na
sídliskách, splašková kanalizácia v individuálnej bytovej zástavbe a dažďová kanalizácia. Systém
odkanalizovania je buď gravitačný alebo tlakový s odvádzaním splaškových a dažďových vôd do
mechanicko – biologickej čistiarne odpadových vôd (ČOV).
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Zásobovanie elektrickou energiou
Zásobovanie mesta Bratislavy elektrickou energiou je v prevažnej miere zabezpečované
prostredníctvom nadradených transformovní 400/110 /22 kV Podunajské Biskupice, 400/110/22 kV
Stupava a vodného diela Gabčíkovo. Časť spotreby je krytá výrobou vo vodných elektrárňach v okolí
mesta (VE Gabčíkovo, VE Čunovo) a zo závodných elektrární a teplární na území Bratislavy. Z
transformovní 400/110 kV je elektrická energia rozvádzaná distribučnou sieťou VVN prostredníctvom
vzdušných a káblových 110 kV vedení. Na systém 110 kV sú priamo pripojení veľkí priemyselní
odberatelia (Slovnaft, Istrochem, Matador - areál, VW Slovakia a napájacia stanica ŽSR Vinohrady), pre
ostatných odberateľov sa elektrická energia ďalej transformuje v trafostaniciach 110/22 kV. Zo siete
nízkeho napätia /NN/ sú napájané domácnosti a menšie odbery podnikateľského charakteru.
Devínska Nová Ves je napojená na rozvody elektrickej energie hlavného mesta. V zastavaných
územiach sú jestvujúce nízkonapäťové (NN) rozvody prevažne káblové, len v niektorých, najmä
okrajových polohách mestskej časti sa nachádzajú aj vzdušné NN vedenia.
Teplo, plyn
Najväčším výrobcom tepla v meste Bratislava je Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT), ktorá sústavou
centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) zásobuje objekty situované v piatich mestských častiach.
Tepelný výkon v sústavách CZT celej Bratislavy je 734 MW, čo predstavuje zásobovanie cca 60 000 b.j. a
príslušnú vybavenosť. Tento výkon je cca 20 % z celkovej potreby tepla územného celku mesta
Bratislavy. Okrem tepla Bratislavská teplárenská, a.s. vyrába aj elektrickú energiu o celkovom
inštalovanom výkone 50,5 MW. V oblasti Bratislava ako centrálne zdroje pracujú Tepláreň Bratislava II,
Výhrevňa – Juh a externý tepelný zdroj, paroplynový cyklus, a.s., Bratislava (PPC). Dopravu tepla z
ústredných zdrojov k spotrebiteľom zabezpečujú tepelné siete s teplonosným médiom vodou. Trasy
primárnych rozvodov sú vedené najmä pozdĺž verejných komunikácií v súbehu s ostatnými sieťami
technickej infraštruktúry. Táto sústava zásobuje mestské časti Nové mesto, Ružinov a časť zástavby
Starého mesta.
Mestská časť Devínska Nová Ves je napojená na celomestský systém, rozvodmi vysokotlakového,
strednotlakového a nízkotlakového plynovodu, s plynoregulačnými stanicami. Strednotlakové
plynovody sú prevádzkované tlakom 90 kPa, nízkotlakové tlakom 2kPa. Hlavným zásobovacím
plynovodom je vysokotlakový plynovod DN 300, PN 25 Malacky – Bratislava.
Telekomunikácie
Vybudovaná telekomunikačná infraštruktúra v meste Bratislava poskytuje v súčasnosti všetky dostupné
telekomunikačné služby v požadovanom rozsahu. Služby sú poskytované po pevnej sieti T - COM a
ďalších operátorov a taktiež mobilnou sieťou GSM spol. T – COM, Orange a O2. Kostrou
telekomunikačnej siete sú digitálne uzly služieb, optická prenosová sieť, prístupová telekomunikačná
sieť, rádioreléové trasy, mobilná sieť GSM a v rámci mobilnej siete technologické stanice. Z hľadiska
telekomunikačných služieb sú poskytované popri klasických hlasových službách aj služby
širokopásmového internetu a hlavne balíky služieb 3 v jednom, kde sa poskytuje digitálna TV, internet,
hlasové služby.
Odpady
Zber, prepravu a spaľovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta
Bratislava zabezpečuje Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu a.s. ako stopercentná dcérska
spoločnosť mesta Bratislava. Spoločnosť realizuje aj doplnkové služby ako sú dotrieďovanie odpadu
vyzbieraného v systéme separovaného zberu, odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitných
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kontajnerov, spaľovanie privezeného odpadu tretích strán (okrem nebezpečného), výroba a predaj
elektriny a predaj druhotných surovín.
V katastrálnom území Devínskej Novej Vsi sa nachádza skládka inertného odpadu v ťažobnej jame
bývalej tehelne, ktorá bola koncom roka 2015 uzatvorená. V Devínskej Novej Vsi funguje separovaný
zber plastov, papiera a skla, ktorý taktiež zabezpečuje firma Odvoz a likvidácia odpadov a.s..
III.6.12.2.9 Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti
Priamo v dotknutom území ani v jeho blízkom okolí sa kultúrne, historické pamiatky a pozoruhodnosti
nenachádzajú. Na území Devínskej Novej Vsi je v evidencii nehnuteľných kultúrnych pamiatok
evidovaných viacero objektov:
- rímskokatolícky kostol Ducha Svätého z roku 1713, prevládajúcim slohom je renesancia
- kaplnky sv. Marka, sv. Floriána, sv. Vendelína, sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Lurdskej
- Kúria nazývaná Mýtnica nachádzajúca sa na rohu Istrijskej a Mýtnej ulice
- Pomník venovaný padlým vojakom v 1. a 2. svetovej vojne
- Vila Košťálka z konca 19. Storočia s prevládajúcim slohom elektrocizmus
Archeologické náleziská
Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú nijaké archeologické náleziská.
Paleontologické náleziská a významné geologické lokality
V záujmovom území sa nenachádzajú nijaké paleontologické náleziská ani iné významné geologické
lokality.
III.6.12.2.10 Súčasný stav kvality životného prostredia
Kvalita životného prostredia v širšom okolí posudzovanej lokality je daná spôsobom využitia územia,
ktoré má v riešenom území typický antropogénny charakter. Na znečisťovaní životného prostredia
riešeného územia sa podieľa doprava, služby, osídlenie a priemyselná činnosť.
Súčasný stav kvality životného prostredia predmetnej lokality je výsledkom vzájomného priestorového
a časového pôsobenia stresových faktorov rôznej intenzity, ktoré možno rozdeliť na:
- primárne potenciálne bariérové prvky
- sekundárne potenciálne bariérové prvky
Primárne potenciálne bariérové prvky sú definované ako hmotné poloprirodzené a umelé
antropogénne prvky, ktorých ekologická kvalita ohrozuje rozvoj života a podstatne obmedzuje rozvoj
bioty. V hodnotenom území sa vyskytujú bariérové prvky cestnej a železničnej dopravy a prvky
priemyselného areálu.
Sekundárne potenciálne bariérové prvky predstavujú negatívne dopady socioekonomických javov v
krajine, pričom ich plošný rozsah a veľkosť nie je vždy možné vymedziť a prejavujú sa chemickou resp.
fyzickou degradáciou: ovzdušia, vôd, pôd, vegetácie a živočíšstva, stability krajiny a zdravia
obyvateľstva.
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Ovzdušie
Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území mesta Bratislava sú z bodových zdrojov priemyselné
prevádzky, najmä chemický priemysel a energetika, z mobilných zdrojov automobilová doprava.
Kvalita ovzdušia je ovplyvňovaná predovšetkým činnosťou veľkých chemických a energetických
priemyselných zdrojov, ktoré sú charakteristické vysokou energetickou náročnosťou používaných
technológii. Na celkovom znečistení ovzdušia sa podieľajú aj stredné a malé zdroje. Sú to predovšetkým
emisie zo zdrojov, ktoré zabezpečujú dodávku tepla pre bytovo-komunálnu sféru.
Stav ovzdušia v posudzovanom území je ovplyvnený existujúcimi veľkými a strednými zdrojmi
znečistenia ovzdušia mesta Bratislavy. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia v území je
sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a
poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu.
Hlavný podiel na znečisťovaní má chemický priemysel, energetika a automobilová doprava.
Významným druhotným zdrojom v meste je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od
meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu.
Najväčší znečisťovatelia v rámci mesta Bratislava podľa množstva emisií za rok 2010 (NEIS – veľké a
stredné zdroje):
Tuhé znečisťujúce látky:
- CM European power Slovakia, s.r.o., Bratislava
- SLOVNAFT, a.s., Bratislava
- VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., Bratislava
- PPC POWER, a.s., Bratislava
- Dalkia, a.s., Bratislava, zdroje v okrese BA 5
SO2:
- CM European power Slovakia, s.r.o., Bratislava
- SLOVNAFT, a.s., Bratislava
- Duslo, a.s., odštepný závod ISTROCHEM Bratislava
- Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava, Výhr. Juh
- BIONERGY, a.s., Bratislava
NOx:
- CM European power Slovakia, s.r.o., Bratislava
- SLOVNAFT, a.s., Bratislava
- PPC POWER, a.s., Bratislava
- Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava, Tepl. západ
- VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., Bratislava
- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Bratislava
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- Dalkia, a.s., Bratislava, zdroje v okrese BA 5
CO:
- SLOVNAFT, a.s., Bratislava
- VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., Bratislava
- Dalkia, a.s., Bratislava, zdroje v okrese BA 5
- Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava, Tepláreň II
Hluk
K negatívnym faktorom, ktoré pôsobia nepriaznivo a zhoršujú kvalitu životného prostredia, patria hluk
a vibrácie. Prípustná hodnota hluku od roku 1997 je 60 dB pre dennú dobu a 50 dB pre nočnú dobu.
Hluková záťaž sa v meste Bratislava prejavuje hlavne v priemyselných centrách, pozdĺž dopravných línií,
pozdĺž náletových plôch leteckých kužeľov, pri ťažbe surovín a pod.
Povrchové a podzemné vody
Zhoršenie kvality vôd je zapríčinené znečistením pochádzajúcim z troch hlavných zdrojov: z
poľnohospodárskej výroby, z priemyslu a z domácností. Zdrojom kontaminácie povrchových vôd
nebezpečnými a škodlivými látkami sú bodové a plošné zdroje, svoju úlohu môžu zohrávať aj
nepredvídané prírodné udalosti (extrémne búrkové dažde, povodne a pod.) Na kontaminácii vôd sa v
značnej miere podieľajú i antropogénne podmienené katastrofické udalosti, akými sú havárie v
železničnej a cestnej doprave, poruchy technologických zariadení v priemyselnej výrobe a pod.
Dôsledky zhoršenia kvality vôd (zvýšený obsah dusičnanov, prítomnosť pesticídov a ich zvyškov, ťažkých
kovov a patogénnych mikroorganizmov vo vodách) sa môžu prejaviť tak na ekologickej kvalite
aquatických systémov (napr. ich eutrofizácii v dôsledku zvýšených emisií nutrientov do vôd), ako i na
zhoršenom zdravotnom stave obyvateľstva.
Komplexný monitoring umožňuje hodnotiť kvalitu povrchových vôd podľa vybraného súboru
ukazovateľov kvality vody z hľadiska fyzikálneho, chemického a biologického. Metóda stanovenia
kvality vody predstavuje dlhodobý proces pozorovania, merania a hodnotenia vodného prostredia
ovplyvneného životnou úrovňou obyvateľstva.
Dominujúcim faktorom pri tvorbe zásob a kvality podzemných vôd je Dunaj so sústavou ramien.
Badateľný je však i vplyv Malého Dunaja, prítoky podzemnej vody zo susedných území, zrážky, výpar a
antropogénne faktory (závlahové a odvodňovacie kanály, hrádze a pod.).
Mesto Bratislava je v zmysle nariadenia vlády SR č. 249/2003 Z. z., prílohy č. 1 zaradené do zoznamu
zraniteľných oblastí. Za zraniteľné oblasti sa ustanovujú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých
odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je
koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1.
Na znečistení toku Dunaja sa podieľajú priemyselné a komunálne odpadové vody z bodových zdrojov
znečistenia, z plošných zdrojov je to najmä poľnohospodárska činnosť, ale potencionálnym zdrojom je
taktiež lodná doprava. Dunaj je ovplyvňovaný aj znečistením, ktorým sú zaťažené jeho prítoky, v
hornom úseku prítok Morava a v dolnom úseku prítoky Váh, Hron a Ipeľ. V oblasti Bratislavy sú to
predovšetkým komunálne vody z ČOV Petržalka v Bratislave, z priemyselných zdrojov odpadové vody
zo Slovnaftu a Istrochemu Bratislava. Na základe jednotlivých tried čistoty podľa základných
ukazovateľov sa Dunaj zaraďuje do II. triedy čistoty. Kvalita vody v Malom Dunaji závisí od kvality vody
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v Dunaji a od množstva vypúšťaných odpadových vôd z bodových zdrojov znečistenia. K najväčším
zdrojom znečistenia vôd v Malom Dunaji patrí Slovnaft a.s., ktorý vypúšťaním chladiacich odpadových
vôd zvyšuje koncentrácie nepolárnych extrahovateľných látok (NEL) a fenolov. Malý Dunaj je zaradený
do IV. triedy čistoty.
Znečistenie podzemných vôd je podmienené najmä charakterom využitia územia – husté osídlenie a
súvisiace komunálne zariadenia (ČOV, kanalizácia), priemyselné a poľnohospodárske areály, dopravné
koridory a uzly.
Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou
Stále viac vystupuje do popredia poškodenie pôd prírodnými procesmi a to hlavne následkom
intenzívnej antropogénnej činnosti. Hlavnými negatívnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú
poľnohospodársku výrobu a environmentálne funkcie sú zhutňovanie a acidifikácia pôd, neuvážené
rekultivácie pôd, najmä odvodňovanie, nadmerná chemizácia, divoké skládky, zvýšená veterná a vodná
erózia.
Ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného
obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania zabezpečuje zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Za faktory zraniteľnosti sú považované geologické aktivity (procesy), vrátane antropogénnych, ktoré
spôsobujú zníženie kvality jednotlivých prvkov geologického prostredia - zmena hladiny podzemnej
vody, prípadne hydrogeologického režimu; zmena vlhkosti hornín; zmena teploty horniny; zmena
morfológie povrchu terénu; seizmické alebo iné otrasy; mechanické a fyzikálne rozpájanie hornín;
chemické rozpúšťanie hornín vrátane vylúhovania tmelu; premiestňovanie rozvoľnených hornín
vodnou, veternou alebo inou silou; sedimentácia horninového materiálu vo vodnom alebo suchom
prostredí; ukladanie odpadov a iných človekom vytvorených, zmenených alebo premiestnených
materiálov; odkrytie horninového prostredia.
Odpadové hospodárstvo
Riešenie problematiky komunálneho odpadu má výrazný vplyv na zlepšenie stavu životného prostredia
a rast životnej úrovne obyvateľstva.
Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje v Bratislave Odvoz a likvidácia
odpadu a.s., ktorej jediným akcionárom je hlavné mesto SR Bratislava. V roku 2011 na území mesta
Bratislava spoločnosť OLO, a.s. na základe uzavretých zmluvných vzťahov uskutočnila zvoz 155 995 t
odpadu. Z toho bolo zmesového komunálneho odpadu 115 956,22 t, stavebného odpadu 6 604,55 t,
objemného odpadu 12 330,96 t, papiera 8 331,95 t, plastov 3 434,29 t, skla 5 849,66 t, kovy 186,34 t,
elektroodpad 449,29, biologicky rozložiteľný odpad 2 716,08 t a ostatné (batérie, žiarivky, pneumatiky)
136,09 ton. V roku 2011 vyzbierala spoločnosť OLO, a.s. 115 956,22 t zmesového komunálneho
odpadu, prostredníctvom kontajnerového zberu od občanov. Zvyškový odpad je termicky
zhodnocovaný v mestskej spaľovni vo Vlčom hrdle a 1 280,26 t odpadu bolo vyvezených na skládku.
Celkovo bolo ku konca roka 2011 na území Bratislavy rozmiestnených 39 870 nádob na zmesový
komunálny odpad, z toho 13 776 kontajnerov 1 100l, 4 583 nádob 240l a 21 934 nádob 120 l.
Spoločnosť OLO, a.s. vykonala v roku 2011 2 669 189 obslúh na zmesový komunálny odpad.
Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka
Zdravie je definované ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, je výsledkom vzťahov
medzi ľudským organizmom a sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi
životného prostredia, pracovného prostredia a spôsobom života.
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Zdravotný stav obyvateľstva je odzrkadlením vplyvov viacerých faktorov. Jedným z najvýznamnejších je
faktor vplyvu životného prostredia na zdravie obyvateľstva, ďalej zlý životný štýl a úroveň zdravotníckej
starostlivosti.
K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne,
životné a pracovné podmienky, patrí úmrtnosť - mortalita. Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí
však nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj veková štruktúra
obyvateľstva.
V celoslovenskom meradle pretrváva nepriaznivá vysoká úmrtnosť obyvateľstva v produktívnom veku.
Na choroby obehovej sústavy (CHOS) zomrelo v roku 2006 v SR 29 297 osôb (z toho bolo 53,8 % žien).
Podiel úmrtí na CHOS predstavuje dlhodobo dominantný podiel zo všetkých príčin smrti. Druhou
najčastejšou príčinou úmrtí obyvateľstva v prípade obidvoch pohlaví sú naďalej nádorové ochorenia.
Syntéza hodnotenia súčasných environmentálnych problémov posudzovanej lokality
Úroveň životného prostredia je jedným z faktorov, ktoré vplýva na zdravotný stav obyvateľov a
sprostredkovane aj na dĺžku života. Celková kvalita života z hľadiska miestnych obyvateľov je
integráciou faktorov rozoberaných v predošlých kapitolách.
Súčasný stav krajiny širšieho okolia posudzovanej lokality je ovplyvnený stresovými faktormi súvisiacimi
s osídlením, priemyslom, poľnohospodárstvom, tvorbou odpadov a dopravou. Tieto sa prejavujú nielen
ako bodové, líniové, či plošné zdroje znečistenia, ale aj ako líniové bariéry vo vzťahu k migrácii
živočíchov.
Napriek zníženiu priemyselnej výroby, zmene technológií, zlepšeniu technickej štruktúry dopravných
prostriedkov je i naďalej jedným z najvýraznejších environmentálnych problémov riešeného územia
kvalita ovzdušia a znečistenie povrchových vôd. Je to dané samotnou sídelnou štruktúrou
posudzovaného miesta, jeho urbanistickým rozvojom, stálej produkcii emisií z priemyselných podnikov.
Súčasné ekologické problémy územia sú dané stavom reálnych bariér v krajine a vyplývajú z existencie
stresových faktorov. Stresové faktory tvoria prvky súčasnej krajinnej štruktúry s najnižšou úrovňou
(stupňom) ekologickej stability. Patria medzi ne existujúce zastavané plochy, technické diela, líniové
stavby, veľkobloková orná pôda, dopravné komunikácie a podobne.
Najvýraznejším aspektom, ktorý ovplyvňuje kvalitu životného prostredia posudzovaného územia je
priemyselná výroba, automobilová doprava a železničná doprava, ktorej sprievodným javom je emisná
a hluková záťaž.
Ďalším nepriaznivým javom je intenzívna poľnohospodárska činnosť, ktorej dôsledkom je plošná
kontaminácia hnojivami a agrochemikáliami a zvýšená prašnosťou v mimovegetačnom období.
Pôvodné prírodné prostredie v záujmovom území je trvale poznačené antropogénnymi vplyvmi najmä
stavebnými prvkami, komunikáciami a priemyselnými objektmi.
Vplyvy navrhovanej činnosti boli podrobnejšie popísané a vyhodnotené v správe o hodnotení
navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch, Bratislava – Devínska Nová Ves“ a v záverečnom
stanovisku MŽP SR číslo 2515/2010-3.4/dp zo dňa 15.10.2010.
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IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických
Predpokladané vplyvy na životné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané činnosťami súvisiacimi s
realizáciou a prevádzkovaním navrhovanej činnosti. Samotná prevádzka navrhovanej činnosti nebude
mať negatívny vplyv na životné prostredie, ktorý by znížil kvalitu života obyvateľstva ako aj kvalitu
životného prostredia v danej lokalite.
IV.1 Vplyvy na obyvateľstvo
Vplyvy počas výstavby
Stavba bude realizovaná na základe stavebného povolenia. V ňom budú premietnuté všetky podmienky
realizácie tak, aby boli dodržané všetky platné legislatívne podmienky smerujúce k eliminácii
negatívnych vplyvov na obyvateľstvo.
V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Tento hlukom
a sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne ovplyvní lokalitu.
Tento dopad však bude minimálny a krátkodobý. Pri realizácii nevyhnutných opatrení nebude mať
významný vplyv mimo areál výstavby.
Pri realizácii stavby je treba dodržiavať všetky platné normy, predpisy a vyhlášky. Výkopové práce v
ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. Pred začatím výstavby je
potrebné overiť a vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami príslušných sietí. Pri všetkých
prácach počas výstavby je vybraný hlavný dodávateľ stavby, ktorý plní funkciu koordinátora z hľadiska
bezpečnosti v zmysle § 2 ods.1, nariadenia vlády č. 396/2006 Z z., ak neurčí na túto činnosť
bezpečnostného technika, je zodpovedný a povinný dodržiavať predpisy a zásady prevencie na
zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a s týmto oboznámiť pracovníkov pred začatím
výstavby. Realizácia stavebného objektu nie je z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
náročná. Zvýšenú pozornosť treba venovať vjazdu a výjazdu z oblasti staveniska pri styku s verejnou
premávkou, kedy bude dochádzať ku kolízií staveniskovej a verejnej dopravy. Pri vykonávaní
stavebných prác je nutné dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné v stavebníctve,
týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri stavebných prácach.
Stavebné práce a všetky zabudované materiály musia spĺňať všetky technicko-kvalitatívne podmienky,
čím bude zaručená bezpečnosť práce.
Dodávateľ stavebných prác je povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov, prípadne prakticky
ich zaučiť a to v rozsahu potrebnom na výkon ich práce, v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z.
o verejnom zdravotníctve a zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Pracovníci vykonávajúci stavebné práce musia spĺňať požiadavky na odbornú a zdravotnú spôsobilosť v
súlade s vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. časť 3 paragraf 9 odst.2.
Negatívne vplyvy je možné očakávať v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na príjazdových
komunikáciách počas výstavby areálu a to zvýšením sekundárnej prašnosti, emisií z dopravy a hluku.
Tieto vplyvy vzhľadom na situovanie navrhovanej činnosti a vzhľadom na predpokladaný objem
dopravy možno hodnotiť ako zanedbateľné.
Stavebné objekty navrhovanej činnosti budú budované v zmysle platných technických noriem, čí bude
zabezpečené vhodné a nezávadné pracovné prostredie pre pracovníkov, ktorí budú v prevádzke
pracovať.
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Vplyvy počas prevádzky
Z hľadiska obyvateľstva realizáciu investičného zámeru možno hodnotiť pozitívne, nakoľko sa vytvorí
niekoľko nových ponúk bytov, pracovných miest a služieb. Vhodnými stavebnými a vegetačnými
úpravami sa vytvorí esteticky pôsobivý prvok, čo pozitívne ovplyvní krajinný obraz lokality.
Všetky zariadenia v budovách musia mať certifikát SR, návod na obsluhu, návod na údržbu a záručný
list. Správca týchto zariadení bude povinný sa riadiť všeobecnými bezpečnostnými predpismi a návodmi
na obsluhu. Obsluhujúci personál, ktorý bude vykonávať údržbu, výmenu, opravy zariadení musí mať
oprávnenie pre túto činnosť. Z tohto pohľadu bude každý objekt vybudovaný tak, aby zodpovedal
všetkým požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov.
Rozhodujúce možné negatíve pôsobenie prevádzky na obyvateľstvo je nepriame prostredníctvom
znečistenia ovzdušia, vznikom a nakladaním s odpadmi a hlukom z automobilov.
Negatívne vplyvy počas prevádzky vyvolané nárastom dopravy na príjazdových komunikáciách ako aj
tvorbou emisií a hluku možno vzhľadom na navrhovanej činnosti a vzhľadom na predpokladaný objem
dopravy súvisiacej s prevádzkou navrhovanej činnosti rozsahom možno hodnotiť ako zanedbateľné.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa prejavia vo vzťahu k obyvateľstvu najmä priaznivé vplyvy v
oblasti socio-ekonomickej a to nárastom pracovných príležitostí.
Vplyvy na obyvateľstvo sú v prípade navrhovanej zmeny rovnaké ako v pôvodne posúdenej činnosti.
IV.1 Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pomery
IV.1.1 Horninové prostredie
Kontaminácia horninového prostredia počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti je len málo
pravdepodobná a to iba pri havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých bezpečnostných
predpisov nemalo dôjsť. Preto sa vplyv na horninové prostredie počas výstavby a normálnej prevádzky
navrhovanej činnosti hodnotí ako zanedbateľný. Vplyvy navrhovanej činnosti boli podrobnejšie
popísané a vyhodnotené v správe o hodnotení navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch,
Bratislava – Devínska Nová Ves“ a v záverečnom stanovisku MŽP SR číslo 2515/2010-3.4/dp zo dňa
15.10.2010.
IV.1.2 Nerastné suroviny
V dotknutom území ani v jeho okolí sa nenachádza žiadne ťažené ani výhľadové ložisko nerastných
surovín. Vplyvy sú nulové.
IV.1.3 Geodynamické javy a geomorfologické pomery
Vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické pomery sú nulové.
IV.2 Vplyvy na klimatické pomery
Vplyvy počas výstavby
Stavebné práce pri výstavbe budú vplývať na kvalitu ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v podobe
zvýšenej prašnosti a generovaných emisií z pohybu stavebných mechanizmov a nákladných
automobilov. Tieto vplyvy musia byť časovo obmedzené na dobu trvania stavebných prác a so
zachovaním nočného kľudu. Vplyv výstavby bude však krátkodobý, nepredpokladáme dlhodobú záťaž
stavebným ruchom v dotknutom území. Vplyvy na chod klimatických charakteristík so širším dopadom
nie je reálny.
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Vplyvy počas prevádzky
Etapa prevádzky znamená čiastočnú zmenu vo využívaní krajiny. V etape prevádzky, vzhľadom na
rozsah činnosti, možno očakávať mierne vplyvy na klimatické pomery vlastného riešeného územia.
Lokálne zmeny mikroklimatických pomerov súvisia so zmenami pomeru zastúpenia spevnených plôch,
budov a zelene. Lokálne sa zmení prúdenie vzduchu, ktoré bude ovplyvnené prekážkami stavieb. Zvýši
sa teplota vzduchu jednak nepriamym vplyvom zdrojov, ktoré budú predstavovať hlavne vlastné
stavebné objekty ale aj spevnené plochy cesty, ktoré sa prehrievajú rýchlejšie ako rastlý terén. Priebeh
klimatických charakteristík však bude oproti súčasnému stavu vyrovnanejší, najmä z hľadiska
nemenného prostredia. Vzhľadom k tomu, že odvod dažďových vôd bude kanalizačným systémom,
zníži sa výpar a tým vlhkosť vzduchu. Zmena klimatických charakteristík bude obmedzená teritoriálne
na hodnotený priestor a významne neovplyvní širšie záujmové územie.
Vplyvy na klimatické pomery sú v prípade navrhovanej zmeny rovnaké ako v pôvodne posúdenej
činnosti.
IV.2.1 Vplyvy na ovzdušie
Realizáciou navrhovanej činnosti vzniknú stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. Oproti súčasnému
stavu dôjde mierne k zvýšeniu tvorby emisií ZL.
Prírastok emisií z automobilovej dopravy v dotknutom území bude zanedbateľný a výrazne neovplyvní
kvalitu ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom. Prepravné potreby navrhovanej činnosti mierne
zvýšia intenzitu dopravy. Ohľadom na charakter navrhovanej činnosti bude zvýšenie intenzity dopravy v
danom území v minimálnom rozsahu. Predpokladané dopravné zaťaženie územia nákladnou dopravou,
ktoré vznikne po spustení navrhovanej činnosti sa predpokladá na úrovni priemerne 2 – 3 kamióny za
týždeň. Denný pohyb automobilov v rozsahu približne 1000 osobných automobilov obyvateľov a 4
dodávky denne so servisnými pracovníkmi, ktorý budú vykonávať servisné práce.
Činnosť je navrhovaná tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala vplyvy na ovzdušie a
neprekročila rámce stanovené legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia. Jej vplyv v celkovom kontexte
možno charakterizovať ako mierne negatívny, ale málo významný.
Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia – plynové kotolne budú slúžiť výhradne na vykurovanie
priestorov a výrobu teplej úžitkovej vody. Vplyv prírastku znečisťujúcich látok v ovzduší, ktorý vznikne
realizácií navrhovanej činnosti je v danom prostredí zanedbateľný.
Iné zdroje znečisťovania ovzdušia pri realizácií navrhovanej činnosti nevzniknú.
Vplyvy na ovzdušie sú v prípade navrhovanej zmeny rovnaké ako v pôvodne posúdenej činnosti.
IV.3 Vplyvy na vodné pomery
Predpokladá sa, že realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery
dotknutého územia a nebude mať výrazne negatívny vplyv na kvalitatívno-kvantitatívne pomery
povrchových a podzemných vôd. Vplyv možno hodnotiť ako mierne negatívny, ale zanedbateľný a
predstavuje skôr potenciálne riziká ohrozenia podzemných vôd v prípade havarijných únikov škodlivých
látok mimo zabezpečené priestory.
Pre prevádzku navrhovanej činnosti bude spracovaný havarijný plán preventívnych opatrení na
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia v zmysel
požiadaviek zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky
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MŽP SR č. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o
náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Vplyvy na vodné pomery sú v prípade navrhovanej zmeny rovnaké ako v pôvodne posúdenej činnosti.

IV.4 Vplyvy na pôdu
Plocha, na ktorej má byť umiestnená navrhovaná činnosť umiestnená, je vedená v zmysel LV ako orná
pôda a trvalé trávne porasty vinice. Realizácia činnosti si vyžiada trvalý záber pôdy v
poľnohospodárskom pôdnom fonde, preto je potrebné vyňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF podľa
zák. 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 v znení neskorších predpisov.
Napriek záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, možno konštatovať, že nová
výstavba nadväzuje na existujúce zastavané územie. Územie sa v súčasnosti nevyužíva na
poľnohospodárske účely. Parcely sú porastené prevažne trávami a krovinami a nie v súčasnosti nie sú
udržované. Vplyvy navrhovanej činnosti na pôdny fond možno hodnotiť ako negatívne a trvalé ale málo
významné.
Vplyvy na pôdu sú v prípade navrhovanej zmeny rovnaké ako v pôvodne posúdenej činnosti.
IV.5 Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Realizácia činnosti vyžiada výrub vzrastlých drevín, inventarizácia drevín bude súčasťou osobitného
povolenia na výrub drevín.
V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich
biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov.
Návrh zelene rešpektuje reguláciu územia podľa ÚPN hl. m. SR BA. V zmysle tejto regulácie je na
všetkých rozvojových plochách územia zabezpečený minimálny podiel zelene na rastlom teréne
s cieľom vytvorenia kvalitného mestského prostredia zodpovedajúceho významu lokality.
Vplyvy navrhovanej činnosti na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín ani na živočíchy a ich
biotopy sú nulové.
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy sú v prípade navrhovanej zmeny
posúdenej činnosti.

rovnaké

ako v pôvodne

IV.6 Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Vplyvy počas výstavby

Súčasná štruktúra krajiny priamo dotknutého záujmového územia a aj jeho širšieho okolia predstavuje
značne antropogénne pozmenenú krajinu. Realizácia zámeru tým ovplyvní charakter daného územia
z hľadiska funkčného aj estetického len čiastočne.
V priamo dotknutom území sa však zmení poľnohospodársky využívaný typ krajiny, dnes s prevahou
úhorov a menším zastúpením rozptýlenej drevinnej vegetácie a zvyškov rôznych „prírodných“
biotopov, na urbanizovanú krajinu s prevahou zastavaného územia a parkovo upravených plôch. Počas
výstavby sa teda bude priamo meniť tento charakter územia.
Z hľadiska estetiky realizácia zámeru významne ovplyvní krajinu a jej celkové vnímanie pri akomkoľvek
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uhle pohľadu v danom priestore. Daná lokalita priamo nadväzuje na ďalšie lokality rozširovania sa
mestskej časti Devínska Nová Ves, na ktorých výstavba prebiehala v minulých rokoch.
Nepriame vplyvy sú spojené s vlastnou stavebnou činnosťou, predovšetkým s hlukom a prašnosťou pri
stavebných prácach. Počas prevádzky sú vplyvy spojené so zvýšenou frekvenciou dopravy (hluk,
emisie), so znečisťovaním ovzdušia z neenergetických zdrojov (vykurovanie objektu), so znečisťovaním
vôd (splaškové a dažďové vody) a s nakladaním s odpadmi. Tieto vplyvy budú technickými opatreniami
znížené do úrovne stanovenej príslušnými legislatívnymi normami.
Vplyvy počas prevádzky
V etape počas prevádzky budú v danom krajinnom priestore trvale existovať urbanizované štruktúry,
ktoré vznikli počas výstavby. V danom krajinnom priestore sa budú prejavovať vplyvy vyplývajúce
z trvalej prítomnosti človeka v území, zastavaných plôch, zvýšeného dopravného ruchu a pod.
Realizácia zámeru trvale ovplyvní charakter daného územia (priamo dotknutej lokality) z hľadiska
funkčného.
Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz sú v prípade navrhovanej zmeny
rovnaké ako v pôvodne posúdenej činnosti.
IV.7 Vplyvy na dopravu
Územie, v ktorom sa nachádza navrhovaná činnosť má dobré napojenie na verejné komunikácie.
Zvýšené dopravné nároky si vyžiadajú budovanie nových dopravných napojení. Prírastok dopravy na
verejných komunikáciách bude vzhľadom na súčasnú intenzitu zanedbateľný.
Nárast zaťaženia dopravou vyvolaný realizáciou navrhovanej činnosti možno hodnotiť vzhľadom na
súčasnú intenzitu dopravy ako málo významný až zanedbateľný.
Vplyvy na dopravu sú v prípade navrhovanej zmeny rovnaké ako v pôvodne posúdenej činnosti.

IV.8 Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej
európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných
chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa
zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť nezasahuje ani do chránených
vodohospodárskych oblastí. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia a
ich ochranné pásma.
Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma sú v prípade navrhovanej zmeny rovnaké ako
v pôvodne posúdenej činnosti.
IV.9 Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho z prvkov RÚSES, preto realizácia navrhovanej činnosti
nebude mať negatívny vplyv na prvky RÚSES.
IV.10 Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Vzhľadom na doterajšie funkčné využitie územia a na charakter navrhovanej činnosti možno
charakterizovať vplyvy na urbánny komplex mesta ako pozitívne, aj keď málo významné.
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Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme sú v prípade navrhovanej zmeny
v pôvodne posúdenej činnosti.

rovnaké

ako

IV.11 Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Na území dotknutom realizáciou navrhovanej činnosti sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom
zozname pamiatok. Nepredpokladá sa priamy vplyv navrhovanej činnosti na pamiatkovo chránené
objekty.
IV.12 Vplyvy na archeologické náleziská
Na území dotknutom realizáciou navrhovanej činnosti sa nenachádzajú archeologické náleziská.
Nepredpokladá sa priamy vplyv navrhovanej činnosti na archeologické náleziská. V prípade, že sa
počas výstavby narazí na archeologické nálezisko, bude táto skutočnosť nahlásená na krajský
pamiatkový úrad a ďalej sa bude postupovať podľa ich pokynov.
IV.13 Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú paleontologické náleziská a významné
geologické lokality. Nepredpokladá sa priamy vplyv navrhovanej činnosti na paleontologické náleziská a
významné geologické lokality.
IV.14 Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Nepredpokladá sa priamy vplyv navrhovanej činnosti na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.
IV.15 Vplyvy na hlukovú situáciu
Vplyv na hlukovú situáciu okolitého územia posudzovanej činnosti bude mať najmä prevádzka dopravy
súvisiacej s dovozom a odvozom tovaru a služieb do navrhnutej výstavby. Odvoz odpadov ako aj
samotná manipulácia s odpadom v zariadení. Prírastok hluku z automobilovej dopravy v dotknutom
území však nebude významný v porovnaní so súčasným stavom. Z celkového hľadiska nie je predpoklad
významného negatívneho vplyvu činnosti na hlukovú situáciu okolia vzhľadom na umiestnenie
technologických zariadení v uzavretom objekte.
Tento vplyv možno hodnotiť ako dlhodobý lokálny ale zanedbateľný.
Vplyvy na hlukovú situáciu sú v prípade navrhovanej zmeny rovnaké ako v pôvodne posúdenej
činnosti.
IV.16 Komplexné posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými
právnymi predpismi
Výstavba objektu sa bude realizovať na základe projektovej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) v znení neskorších predpisov.
Územné rozhodnutie môže byť vydané lečn v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 123/2007 zo dňa 31.5. 2007.
Dokumentácia stavby, vrátane technologickej dokumentácie, na základe ktorej sa bude zámer
realizovať, bude obsahovať všetky požiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa zmiernili možné
nepriaznivé vplyvy.
Priame vplyvy a riziká budú znášať len pracovníci priamo zúčastnení na výstavbe. Všetky práce musia
byť zrealizované v súlade s STN a príslušných bezpečnostných predpisov.
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pracujúcich i verejný záujem vyžaduje, aby v návrhu zemných konštrukcií
bolo dbané na ustanovenia o bezpečnej realizácii zemných konštrukcií a prác uvedených v STN 73 3050
Zemné práce.
Dodávateľ bude na stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať: nariadenie vlády o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku č. 396/2006 Z. z., všeobecné platné
technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác.
Dodávateľ stavebných prác je povinný zabezpečiť v rozsahu potrebnom na výkon ich práce v súlade so
zákonom č. 355/2007 Z.z. o verejnom zdravotníctve a zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci.
Na časti územia dotknutej lokality sú stromy a kríky, ktoré bude potrebné odstrániť. V zmysle §47 ods.
(3) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa na výrub
stromov vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.
Realizátor stavby bude s odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe nakladať v zmysle platnej legislatívy o
odpadoch. V zmysle § 19 ods. 1, písm. d) zákona NR SR č. 409/2006 (223/2001 Z. z.) o odpadoch bude
tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie
inému.
Počas výstavby bude potrebné dodržiavať celý rad legislatívnych noriem, technických a technologických
predpisov a bezpečnostných noriem, z ktorých rozhodujúce sú citované v príslušných kapitolách
predkladanej správy o hodnotení.
V etape prevádzky budú z pohľadu možných vplyvov na životné prostredie (ovzdušie, voda, hluk,
odpady) a zdravie obyvateľstva dodržiavané predovšetkým platné právne predpisy vyplývajúce
z týchto základných zákonov:
Prevádzkovateľ objektu bude plniť povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle
zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a súvisiacich predpisov.
Využívanie podzemných vôd a tiež vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie upravuje zákon
NR SR č. 364/2002 Z.z. o vodách a zákon č. 230/2005 Z.z. o vodovodoch a kanalizáciách, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Počas prevádzky je potrebné nakladať s odpadom v zmysle zákona NR SR č. 409/2006 (223/2001 Z. z.)
o odpadoch.
Počas výstavby i prevádzky areálu treba rešpektovať Vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.
Popísané vplyvy predstavujú málo významné riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia
obyvateľov. Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia predovšetkým v socio-ekonomickej sfére
vytvorením nových pracovných miest. Pozitívnym prínosom je tiež revitalizácia a humanizácia
zanedbaného územia.
Vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti budú mať charakter dlhodobý a trvalý, ale z celkového
pohľadu pozitívny. Prípadné negatívne vplyvy sa prejavia len v rámci územia navrhovanej činnosti,
prípadne na obslužných komunikáciách a neprekročia rámce stanovené právnymi predpismi v oblasti
ochrany životného prostredia.
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Celkové vplyvy z hľadiska ich významnosti sú v prípade navrhovanej zmeny rovnaké ako v pôvodne
posúdenej činnosti.
IV.17 Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie
Riziká pri prevádzke je možné eliminovať dôsledným dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. Dôležité sú podmienky požiarnej ochrany a prístup k objektom v prípade použitia
požiarnej techniky po spevnených prístupových plochách.
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a jej technické riešenie nie je pri dodržaní právnych
požiadaviek reálny predpoklad vzniku havárií s negatívnym vplyvom na životné prostredie.
Potenciálne riziká poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia počas prevádzky navrhovanej
činnosti je možné špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu a to únik škodlivých látok do
prostredia, havárie, výbuchu plynu, požiaru a nebezpečenstva dopravných kolízií.
Vzhľadom k tomu k vzniku havárie môže dôjsť len po zlyhaní technických zábran pôsobením vonkajších
činiteľov alebo obzvlášť neopatrnou a nezodpovednou manipuláciou, pohybom strojov a vozidiel v
areáli. Riziká technického pôvodu je možné eliminovať pri dodržaní všetkých prevádzkových,
organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov.
Pre prevádzku navrhovanej činnosti spracovaný havarijný plán preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia v zmysel požiadaviek
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP
SR č. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o
náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Prevádzkové riziká sú v prípade navrhovanej zmeny rovnaké ako v pôvodne posúdenej činnosti.
Neboli identifikované ďalšie možné významné riziká spojené s realizáciou činnosti v skúmanom
území.
IV.18 Hodnotenie zdravotných rizík
Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery závažnosti záťaže ľudskej populácie vystavenej
zdraviu škodlivým faktorom životných podmienok a pracovných podmienok a spôsobu života s cieľom
znížiť zdravotné riziká.
Navrhovaná činnosť nepredstavuje nebezpečnú výrobnú prevádzku, ktorá by významne zaťažovala
životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadových vôd, neprimeranými nárokmi na energie,
vodu, zásobovanie plynom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravie ľudí.
Priame zdravotné riziká počas výstavby a prevádzky budú znášať len pracovníci obsluhy zariadení.
Prevádzka je navrhnutá tak, aby nemohlo dôjsť k priamemu ohrozeniu zdravia a života pracovníkov
a obyvateľov a bol dodržaný zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov.
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti môžu vplývať na zdravie zamestnancov zvýšené
hladiny hluku, počas výstavby. V rámci prevádzky bude vykonaná objektivizácia faktorov pracovného
prostredia, tak aby boli identifikované pracoviská zaťažené zvýšeným hlukom, chemickými faktormi
prípadne inými faktormi. Na identifikovaných pracoviskách budú pracovníci vybavený osobnými
ochrannými prostriedkami, aby bol vplyv na ich zdravie minimalizovaný.
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Realizáciou navrhovanej činnosti pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov sa
nepredpokladá také ovplyvňovanie životného prostredia, ktoré by mohlo zhoršiť zdravotný stav
obyvateľstva.
Zdravotné riziká vyvolané realizáciou zámeru hodnotíme ako minimálne.
Zdravotné riziká sú v prípade navrhovanej zmeny rovnaké ako v pôvodne posúdenej činnosti.
IV.19 Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej
európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných
chránených území prírody. Územie v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa
zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť nezasahuje ani do chránených
vodohospodárskych oblastí. Navrhovaná činnosť nezasahuje žiadny z prvkov regionálneho územného
systému ekologickej stability.
Vplyvy na chránené územia sú v prípade navrhovanej zmeny rovnaké ako v pôvodne posúdenej
činnosti.
IV.20 Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Vplyvy navrhovanej činnosti nepresahujú štátne hranice.
IV.21 Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť s prihliadnutím na súčasný stav životného
prostredia v dotknutom území
S prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mohli
výrazne negatívne ovplyvniť súčasný stav životného prostredia.
Vplyvy, ktoré by mohli výrazne negatívne ovplyvniť súčasný stav životného prostredia sú v prípade
navrhovanej zmeny rovnaké ako v pôvodne posúdenej činnosti.
IV.22 Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Neboli identifikované ďalšie možné významné riziká spojené s realizáciou činnosti.
Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti sú v prípade navrhovanej zmeny
rovnaké ako v pôvodne posúdenej činnosti.
IV.23 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na
životné prostredie
Realizácia navrhovanej činnosti sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a technologickými predpismi
a normami. Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru práce – stavebné práce, výškové práce, práca
s plynovými, elektrickými zariadeniami, stavebnými a dopravnými mechanizmami. V tomto smere sú
riziká obdobné ako pri každej stavebnej činnosti.
V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Preto
k čiastočnému narušeniu pohody a kvality života príde v etape realizácie najmä hlukom, prachom a
emisiami z dopravy. Toto narušenie bude len lokálne - dopravné trasy, stavenisko. Tento dopad nebude
mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľov.
Priame zdravotné riziká vznikajú v etape výstavby len v súvislosti s vlastnou stavebnou činnosťou.
Jedná sa predovšetkým o nebezpečie úrazu pri doprave a manipulácii s materiálom, pri stavebných,
najmä výškových prácach, pri práci s elektrickými zariadeniami, a pod. Tieto riziká je možné eliminovať
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len pracovnou disciplínou a dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom k tomu, že
realizácia investičného zámeru bude len vo vyhradenom priestore, nemôžu vzniknúť reálne zdravotné
riziká ani iné dôsledky na obyvateľstvo.
Pri posudzovaní rizík vyplývajúcich z prevádzky treba analyzovať bezpečnostný systém prevádzky.
Z neho vyplýva riziko dlhodobého vypadnutia elektrického prúdu, dlhodobého vypadnutia prívodu
energetického zdroja. Je to však riziko minimálne a z hľadiska vplyvov na životné prostredie
krátkodobé a zanedbateľné.
Navrhovateľ neplánuje využitie parkovísk pre odstavenie vozidiel dopravujúcich látky škodiace vodám,
jedy, chemikálie, výbušniny, resp. iné látky s nebezpečnými, alebo rizikovými vlastnosťami. Malá
odstavná plocha bude slúžiť na odstavenie mechanizácie a parkovanie osobných aut zamestnancov
a pracovných návštev. Touto skutočnosťou sa riziko havárií výrazne znižuje. Možným rizikom
znečistenia je tiež znečistenie povrchu únikom ropných látok na parkoviskách. Tento scenár je
minimalizovaný technickými opatreniami.
Priame zdravotné riziká počas prevádzky budú znášať len pracovníci obsluhy zariadení. Riziká sú
spojené s prevádzkou vlastných zariadení. Vzhľadom na charakter činnosti a na podmienku plnenia
prísnych hygienických predpisov riziká sú minimálne. Všetky používané zariadenia musia byť ale
konštruované tak, aby nemohlo prísť k priamemu ohrozeniu života, alebo zdravia pracovníkov.
S poruchami zariadení a havarijnými stavmi nie sú spojené prípadné zdravotné riziká, ktoré by znášali
obyvatelia. S týmito rizikami sa počíta už pri konštrukcii zariadení. Súčasné požiadavky na zariadenia sú
také, že systémy na vznik havarijného stavu spojeného s poruchou na vlastnom technickom zariadení
alebo na prívodoch reagujú automaticky.
Vzhľadom na charakter činnosti, pracovné postupy a materiálové vstupy a výstupy z činnosti negatívny
dopad na obyvateľov nemôže nastať ani pri manipulácii a preprave odpadu. Nakladanie s odpadmi v
celom procese bude smerovať k tomu, aby z prepravy, skladovania, úpravy a vlastného zneškodňovania
odpadov, nevznikli účinky ktoré by mohli narušiť pohodu a kvalitu života obyvateľov.
Pri prevádzke, údržbe a oprave zariadení a rozvodov je potrebné dodržať ustanovenia príslušných
noriem a bezpečnostných predpisov a vyhlášok pre rozvody jednotlivých médií.
Pre realizáciu navrhovanej činnosti je potrebné dôsledné dodržiavanie platných technologických,
bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a platnej legislatívy.
Pri montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s
príslušnými právnymi predpismi.
Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie sa navrhujú opatrenia uvedené v
nasledujúcich kapitolách.
IV.24 Opatrenia z hľadiska ochrany horninového prostredia
Počas realizačných prác je potrebné zabezpečiť zníženie rizika havárií vozidiel a parkovať vozidlá na
zabezpečených plochách, aby nedošlo k úniku možných kontaminantov do horninového prostredia.
IV.25 Opatrenia na ochranu zdravia ľudí
Pri prevádzke činnosti dodržať ustanovenia zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci.
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IV.26 Odpady
Držiteľ odpadov je povinný odpady vznikajúce pri činnosti zhromažďovať a triediť podľa druhov a
nakladať s nimi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. Pri zhromažďovaní väčšieho množstva
nebezpečných odpadov ako 1 t/rok, požiadať o udelenie súhlasu podľa §97 ods. 1, písm. g) na
zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu.
IV.27 Pôda, podzemné vody
Na elimináciu nepriaznivých vplyvov činnosti sa odporúča:
- Vypracovať havarijný plán podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhl. MŽP SR č. 100/2005 Z.z.
- Zabezpečiť všetky miesta výskytu škodlivých látok havarijnými súpravami.
Pred začatím jednotlivých etáp skrývkových prác vyriešiť spôsob manipulácie so zeminami tak, aby sa
na minimum obmedzila tvorba depónií. V prípade, že sa humusová zemina z depónií nebude ihneď
odvážať na miesta rekultivácií, bude potrebné ich prikrytie, aby sa zabránilo tvorbe prašnosti a vývoju
ruderálnej vegetácie.
Pred začatím zemných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných
inžinierskych sietí, aby nedošlo ku ich poškodeniu.

IV.28 Obyvateľstvo
Odporúča sa eliminovať nepriaznivé vplyvy počas prípravy činnosti, resp. zmierniť ich zvýšenou
technologickou disciplínou, vylúčením pracovnej činnosti počas dní pracovného pokoja a počas
večerných a nočných hodín.
IV.29 Radónové riziko
Prítomnosť radónu v prostredí je prirodzená a nemá nepriaznivé zdravotné dopady na obyvateľstvo.
Navrhovaná činnosť neovplyvní z tohto hľadiska množstvo radónu v prostredí. V prípade preukázaní
prieniku radónu do pracovného prostredia, budú vykonané potrebné opatrenie, aby sa zamedzilo
vplyvu na pracovníkov prevádzky.
IV.30 Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala
Nulový variant je stav, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala a predstavuje územie v súčasnosti.
Posudzované plochy nie sú z fytocenologického ani botanického hľadiska významnou, resp. hodnotnou
lokalitou. Vzhľadom na charakter biotopu priamo na riešené územie nie sú viazané žiadne významné
druhy živočíchov. V dotknutom území je vegetácia výrazne ovplyvnená antropogénnou činnosťou,
súčasné druhové a priestorové zloženie je výsledkom dlhodobých procesov a odrazom vplyvu človeka
na životné prostredie. Súčasný stav krajiny širšieho okolia posudzovanej lokality je ovplyvnený
stresovými faktormi súvisiacimi s osídlením, priemyslom, poľnohospodárstvom, tvorbou odpadov a
dopravou. Tieto sa prejavujú nielen ako bodové, líniové, či plošné zdroje znečistenia, ale aj ako líniové
bariéry vo vzťahu k migrácii živočíchov. Napriek zníženiu priemyselnej výroby, zmene technológií,
zlepšeniu technickej štruktúry dopravných prostriedkov je i naďalej jedným z najvýraznejších
environmentálnych problémov riešeného územia tvorba odpadov, znečistenie povrchových a
podzemných vôd a kvalita ovzdušia.
Ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila, by lokalita dočasne zostala využívaná tak, ako v súčasnosti.
Je tu poľnohospodársky využívaná plocha (trvalé trávne porasty), ktorá ale pre svoju atraktivitu bude aj
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v takomto prípade v centre záujmu investorov.
Nie je reálne predpokladať, že by sa ďalší vývoj
územia odvíjal od súčasného využitia. Vzhľadom na platný územný plán mesta Bratislavy je predpoklad
rozvoja lokality v smere funkčného využitia stanoveného územným plánom. V takomto prípade je
možno na základe environmentálnych kritérií hodnotiť nulový variant ako podobný navrhovanému
variantu, ktorý napĺňa podmienky platnej územnoplánovacej dokumentácie.
IV.31 Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími
relevantnými strategickými dokumentmi
Umiestnenie navrhovanej činnosti v danej lokalite je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR
Bratislavy s účinnosťou od 1.9.2007.
IV.32 Alternatívne stavebné a technologické riešenie
Pri hodnotení vplyvov bolo porovnávané navrhované riešenie so situáciou, keby sa navrhované
zariadenie nerealizovalo. Navrhované zariadenie má predovšetkým pozitívne socio-ekonomické
(zamestnanosti) a taktiež jeho situovanie v blízkosti automobilky, ktorá bude jedným z hlavných
zákazníkov, bude mať pozitívny prínos. Sprievodné negatívne vplyvy súvisiace s výstavbou a prevádzkou
navrhovanej činnosti nepredstavujú významné riziko ohrozenia životného prostredia a jeho zložiek.
Preto je realizácia navrhovanej činnosti z hľadiska životného prostredia bez vážnejších negatívnych
dopadov.
Vzhľadom na platný územný plán mesta je predpoklad rozvoja lokality v smere funkčného využitia
stanoveného územným plánom. V súčasnosti už v okolí lokality, na ktorej sa plánuje realizácia
navrhovanej činnosti prebieha stavebná činnosť, ktorou sa budujú nové prevádzky v zmysle územného
plánu hlavného mesta Bratislava.
Vzhľadom na atraktivitu územia a tiež na určenie územnoplánovacou dokumentáciou je reálny
predpoklad, že aj v prípade, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala, bol by predložený obdobný
návrh, ktorý by rešpektoval podmienky územného plánu.
Navrhovaná činnosť definovaná v tomto zámere spĺňa požiadavku na minimalizáciu vplyvov na životné
prostredie. Z hľadiska objektovej skladby a technického riešenia pôjde o obytný súbor s úplnou
objektovou skladbou a vybavením pre požadovaný účel.
Popísané vplyvy predstavujú z objektívneho hľadiska málo významné až zanedbateľné riziko ohrozenia
životného prostredia a zdravia obyvateľov.
Navrhovaná činnosť má pozitívne socio-ekonomické vplyvy (zamestnanosť).
Sprievodné negatívne vplyvy súvisiace s prevádzkou navrhovanej činnosti nepredstavujú významné
riziko ohrozenia životného prostredia a jeho zložiek. Antropogénna záťaž, ktorá bude súvisieť s
navrhovanou činnosťou bude predstavovať minimálne zaťaženie, ale len v jej bezprostrednom okolí bez
významného vplyvu na životné prostredie. Vzhľadom na minimálne (hluk, doprava, emisie ZL, záber
pôdy) zásahy a vplyvy na životné prostredie a pozitívne socio-ekonomické vplyvy (zamestnanosť) je
prevádzkovanie navrhovanej činnosti optimálne.
Z uvedeného hľadiska je možné konštatovať, že realizácia navrhovanej činnosti nebude mať taký vplyv,
ktorý by vytvoril novú preťaženú lokalitu, t.j. takú, kde sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s
dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia.
Realizácia navrhovanej zmeny bude mať rovnaké vplyvy, ako pôvodne posúdená činnosť.
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V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
Zmena navrhovanej činnosti je v Bratislavskom kraji, na území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese
Bratislava IV, v katastrálnom území Bratislava Devínska Nová Ves. Ide o zmenu navrhovanej činnosti
posúdenej podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod názvom „Obytný súbor Slnečný vrch,
Bratislava – Devínska Nová Ves“, na ktorú bolo vydané záverečné stanovisko Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 2515/2010-3.4/dp zo dňa 15.10.2010. Na stavbu bolo vydané
mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves rozhodnutie o umiestnení stavby č. DNV 201211/1667/UR/21/Gš zo dňa 07.11.2012, právoplatné dňa 14.12.2012, predlžované 10.09.2014. Zmena
navrhovanej činnosti spočíva v dispozičných zmenách jednotlivých objektov, v zmene počtu
parkovacích stojísk a v zmene výmery celkovej úžitkovej plochy a jej jednotlivých funkcií, ako aj
v logickom a vecnom členení obytného súboru na jednotlivé časti ako samostatné celky v území.
Členenie obytného súboru na jednotlivé časti (A,B,C,D,E) umožní etapovitú výstavbu jednotlivých
objektov a celkov.
Obytný súbor Slnečný vrch je riešený v jednotlivých častiach, logicky a vecne členených ako samostatné
celky v území. Časti C,D a E tvoria objekty s funkciou bývania a občianskej vybavenosti, časti A a B
tvoria objekty pre bývanie. Skladba objektov pozostáva z bytových domov s piatimi až deviatimi
nadzemnými podlažiami, jedným ustúpeným podlažím a dvomi až štyrmi podzemnými podlažiami.
Priestory občianskej vybavenosti sú situované v samostatných viac podlažných objektoch, a v podnoži
objektov bytových domov. V podzemných podlažiach sú navrhnuté najmä priestory statickej dopravy.
V rámci výstavby obytného súboru Slnečný vrch budú vybudované plochy poloverejnej a verejnej
zelene, drobná architektúra, pešie komunikácie, účelové komunikácie sprístupňujúce odsadené objekty
a plochy statickej dopravy na pozemku investora.
Parametre predstavujúce zmenu navrhovanej činnosti sú zrejmé z nasledovných tabuliek:
Parametre pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch, Bratislava – Devínska
Nová Ves“ podľa záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
2515/2010-3.4/dp zo dňa 15.10.2010:
Obytné budovy - byty
Budovy pre obchod a/alebo služby
Budovy pre administratívu
Celková podlahová plocha
Garáže
Parkoviská
Parkoviská spolu

65717
2240
5530
73487
915
243
1158

Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Počet stojísk
Počet stojísk
Počet stojísk

Parametre zmeny navrhovanej činnosti „OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA - DEVÍNSKA
NOVÁ VES“:
Obytné budovy - byty
Obytné budovy - prechodné ubytovanie
Budovy pre obchod a/alebo služby
Budovy pre administratívu
Celková podlahová plocha
Garáže
Parkoviská kryté pod objektami
Parkoviská kryté na teréne

55512
9943
6172
1319
72946
749
84
51
71

Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Podlahová plocha v m2
Počet stojísk
Počet stojísk
Počet stojísk

Parkoviská na teréne
Parkoviská spolu

208
1092

Počet stojísk
Počet stojísk

Z vyššie uvedených údajov je zrejmé, že zmenou navrhovanej činnosti dôjde k miernemu poklesu
celkovej výmery podlahovej plochy o 541 m2 (zo 73487 m2 na 72946 m2) a k miernemu zníženiu počtu
parkovacích stojísk o 66 (z 1158 na 1092 stojísk).
Navrhovaná činnosť – výstavba obytného súboru, s ohľadom na jej hmotovo-priestorovú štruktúra a
v nej uvažovanú prevádzku, je situovaná na pozemku, nachádzajúcom sa v pozícii rozvojovej plochy v
súlade s „Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy“.
Realizáciou komplexu bytových budov dôjde k vytvoreniu integrujúcej štruktúry, s vnesením funkcií,
zodpovedajúcim požiadavkám vyplývajúcich z platnej územnoplánovacej dokumentácie.
Polohovo aj výškovo je stavba koordinovaná s navrhovanou celkovou zástavbou a infraštruktúrou.
Umiestnenie stavby je zrejmé z priloženej grafickej časti.
Realizácia navrhovanej zmeny bude mať rovnaké vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, ako
pôvodne posúdená činnosť
VI. Prílohy
1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa
číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia
Činnosť bola posudzovaná podľa zákona pod názvom „Obytný súbor Slnečný vrch, Bratislava – Devínska
Nová Ves“, na navrhovanú činnosť bolo vydané záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 2515/2010-3.4/dp zo dňa 15.10.2010

2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo
vzťahu k okolitej zástavbe
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Funkčné využitie územia navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch, Bratislava – Devínska Nová
Ves“, na ktorú bolo vydané záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 2515/2010-3.4/dp zo dňa 15.10.2010.
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VI.3 Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti:
SPRIEVODNÁ SPRÁVA „OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES“, Stupeň PD:
Zadanie stavby, prikladané k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, miesto stavby: Bratislava
–
m.č.
Devínska Nová Ves, parc. číslo 2279/27, 2279/29, 2296/36 k.ú. Devínska Nová Ves, Investor:
Slnečný
vrch,
s.r.o., Račianska 69, 831 02, Generálny projektant: R.A.U. s.r.o., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, November
2018

VII. Dátum spracovania
Bratislava, 20.12.2018

VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľov oznámenia

Ing. arch. Martin Bumbál

Ing. Patrick Lutter

IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa

Ing. Jaroslav Paulický, konateľ Slnečný vrch, s.r.o.
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