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I

ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

I.1 Názov
Bavint, s.r.o.
I.2 Identifikačné číslo (IČO)
IČO: 35 725 994
I.3 Sídlo
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
I.4 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné
navrhovateľa

údaje oprávneného zástupcu

Oprávneným zástupcom navrhovateľa je:
Ing. Michal Demčák, Jozef Šimek, Ing. Rastislav Valovič PhD.
Bavint, s.r.o.,
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 577 88 191
e-mail: bratislava@pentarealestate.com
I.5 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné údaje kontaktné údaje kontaktnej
osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto
na konzultácie
Kontaktnou osobou je:
Ing. Jaroslav Šipoš
PENTA Real Estate
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 577 88 461
e-mail: sipos@pentarealestate.com
Miestom na konzultácie, na základe telefonickej dohody, alebo e-mailom s oprávneným
zástupcom navrhovateľa je: Bavint, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

II

NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava
Zmena navrhovanej činnosti sa týka navrhovanej činnosti, ktorá je v Bratislavskom kraji, na
území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese Bratislava III v mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto.
Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov, ktoré bolo ukončené Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia
SR č. 4606/2013-3.4/sp zo dňa 16.10.2013.
Následne bolo príslušným stavebným úradom vydané územné rozhodnutie o umiestnení
stavby, stavebné povolenia a stavba sa začala. Podstatná časť stavebných objektov už bola
skolaudovaná a je v prevádzke.
Dňa 31.5. 2016 navrhovateľ, spoločnosť Bavint, s.r.o. predložila príslušnému orgánu
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktorej predmetom bola zmena len stavebného
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objektu SO 03 PH Parkovací dom ktorý bol riešený v pôvodnom návrhu a bolo vydané
právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
MŽP SR, ako príslušný orgán vykonal zisťovacie konanie o zmene navrhovanej činnosti a
vydal Rozhodnutie č. 5743/2016-1.7/rs zo dňa 30.8.2016.

ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

III

III.1 Umiestnenie navrhovanej činnosti
Stavba je umiestnená v území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese Bratislava III,
v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Riešené územie je vymedzené nasledovne:
- z východu ulicou Račianska
- z juhu a západu ulicou Kominárska
- zo severu ulicou Škultétyho

PARCELY RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Doterajší stav
Číslo

Podiel

Por.
číslo

KN-C
parcela

Celková
výmera

1

11476/28

2855 m2

5382

2

11476/30

88 m2

5382

3
4

11476/31
11476/145

696 m2
103 m2

Záber
parcely

5382
5382

5

11476/140

681 m2

5382

6

11476/189

55 m2

5382

7

11476/141

284 m2

5382

8

11476/144

112 m2

5382

9

11476/182

147 m2

5382

10

11476/159

13 m2

5382

11

11476/158

13 m2

5382

12

11476/157

13 m2

5382

13

11476/156

13 m2

5382

14

11476/155

13 m2

5382

Plocha riešeného územia

Vlastník podľa LV

LV

Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR
Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR
Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR
Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR
Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR
Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR
Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR
Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR
Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR
Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR
Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR
Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR
Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR
Bavint, s.r.o., Digital Park II,
Bratislava, PSČ 851 01, SR

4372.7

m2
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Einsteinova 25,
Einsteinova 25,
Einsteinova 25,
Einsteinova 25,
Einsteinova 25,
Einsteinova 25,
Einsteinova 25,
Einsteinova 25,
Einsteinova 25,
Einsteinova 25,
Einsteinova 25,
Einsteinova 25,
Einsteinova 25,
Einsteinova 25,

Čit.

Men.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kultúra

Zastavaná plocha
a nádvorie
Zastavaná plocha
a nádvorie
Zastavaná plocha
a nádvorie
Zastavaná plocha
a nádvorie
Zastavaná plocha
a nádvorie
Zastavaná plocha
a nádvorie
Zastavaná plocha
a nádvorie
Zastavaná plocha
a nádvorie
Zastavaná plocha
a nádvorie
Zastavaná plocha
a nádvorie
Zastavaná plocha
a nádvorie
Zastavaná plocha
a nádvorie
Zastavaná plocha
a nádvorie
Zastavaná plocha
a nádvorie
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PARCELY DOTKNUTÉ VÝSTAVBOU
Napojenie na existujúce inžinierske siete
1

21995

708 m2

1

2

22001/1

66164 m2

5567

Hlavné
mesto
Slovenskej
republiky
Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava,
PSČ 814 99, SR
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne
námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR

1

1

Zastavaná plocha
a nádvorie

1

1

Zastavaná plocha
a nádvorie

III.2 Opis technického a technologického riešenia, vrátane požiadaviek na
vstupy a údajov o výstupoch
III.2.1 Opis technického a technologického riešenia
III.2.1.1

Pôvodne posudzovaný stav

Navrhovaná činnosť bola posudzovaná vo väzbe na prílohu č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kapitoly č. 2, položky č. 14, kapitoly č. 9,
položky 16a), a 16b). Vzhľadom na prekročenie prahovej hodnoty parkovacích stojísk
v položke 9/16b)A bolo potrebné absolvovať povinné hodnotenie.
Účelom bola výstavba komplexu pozemných stavieb s potrebným počtom parkovacích miest.
V rámci komplexu s prevládajúcou funkciou bývania boli navrhované i obchodné priestory,
parkovacia garáž, povrchové parkovisko a objekt trafostanice.
Navrhovanou činnosťou bola stavba a prevádzka obytného súboru pozemných stavieb
slúžiacich predovšetkým ako bytové domy s potrebným počtom parkovacích miest.
Urbanistický plán bol rozdelený na dve zóny. Prvá zóna pozostávajúca z objektu
parkovacieho domu (PH) bola orientovaná do Račianskej ulice, druhá zóna obsahujúca
objekty bytových domov (B01 – B09) zaberala centrálnu polohu pozemku. Tieto dve zóny
oddeľoval park, ktorý bol situovaný paralelne s Račianskou ulicou. Objekt PH pozostával zo
šiestich nadzemných podlaží, parteru s občianskou vybavenosťou a piatimi podlažiami
parkovísk. Objekty B01 – B09 boli situované v centrálnej časti pozemku a pozostávali
zo vyvýšeného podlažia a z piatich až siedmich obytných podlaží. Posledné podlažia
bytových domov B02, B03, B05, B07, B08 boli navrhované ako ustúpené. Ustúpené
podlažia, takzvané penthousy mali severnú, východnú a západnú orientáciou fasád.
Na základe výsledkov rokovaní navrhovateľa so zástupcami mestskej časti bol návrh
parkovacieho domu modifikovaný tak, že v objekte bol prehodnotený podiel občianskej
vybavenosti a následne na 2. a 3. nadzemnom podlaží bola doplnená administratívna
plocha. Administratívna plocha bola orientovaná do Račianskej ulice a bola prístupná
z parteru parkovacieho domu. Zohľadnením technických a konštrukčných požiadaviek pre
navrhované plochy administratívy, došlo aj k úprave celkovej výšky objektu.
Celý komplex bol navrhovaný ako obytný súbor s prevládajúcou funkciou bývania.
Občianska vybavenosť bola navrhovaná v objekte parkovacieho domu v nadväznosti na
Račiansku ulicu a v objekte B07, v nadväznosti na vnútorné námestie obytného komplexu.
Novovzniknutému obytnému súboru dodávali vysokú kvalitu mestského prostredia, verejný
park v severnej časti, poloverejné oddychové priestory pódií a centrálna pešia zóna
s námestím.
Navrhované riešenie bolo predkladané v dvoch základných variantoch. Základné
urbanisticko-architektonické a stavebno-technické riešenie bolo v obidvoch navrhovaných
variantoch v zásade rovnaké. Podstatné rozdiely boli v spôsobe zabezpečenia tepla
v objektoch.
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Variant č. 1 – odovzdávacie stanice tepla
V objektoch sa uvažovalo s napojením rozvodov na jestvujúci horúcovodný rozvod
privedeného do nových zdrojov tepla – odovzdávacie stanice tepla (OST). Nové zdroje tepla
OST, boli osadené v 1.PP v miestnostiach OST v objektoch B02, B04, B06 a B08.
Variant č. 2 – plynové kotolne
Zabezpečenie tepla sa uvažovalo prostredníctvom plynových kotolní. Technické miestnosti
kotolní boli umiestnené v objektoch v objektoch B02, B04, B06 a B08 v 1.PP.
Alternatívne bol riešený len objekt B06, ktorý bol navrhnutý v dvoch alternatívach
a v modifikácii, pričom rozdiel spočíval len v počte podlaží :
- alt. A - objekt bol navrhovaný v nižšej podlažnosti t.j. 12NP (nadzemných podlaží),
- alt. B – objekt bol navrhovaný vo vyššej podlažnosti t.j. 14NP,
- modifikácia objektu B06 – objekt bol navrhovaný ako 7+1/2NP.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Celková plocha pozemku podľa geometrického plánu
Z toho zastavaná plocha navrhnutými objektmi
(prienik stavby s terénom v úrovni prízemia)
Podlažná plocha /alternatíva A/
Podlažná plocha /alternatíva B/
Plocha podzemných parkovacích garáží
Plocha nadzemných parkovacích garáží
Celková podlažná plocha, vrátane logii a terás /alternatíva A/
Celková podlažná plocha, vrátane logii a terás /alternatíva B/
Počet bytov /alternatíva A/
Celková obytná plocha /alternatíva A/
Počet bytov /alternatíva B/
Celková obytná plocha /alternatíva B/
Počet bytov /modifikované riešenie/
Plocha občianskej vybavenosti
Plocha občianskej vybavenosti /modifikácia parkovacieho domu/

24.921 m2
6.739,11 m2
34.004 m2
35.259 m2
12.695 m2
7.495 m2
54.190 m2
55.445 m2
333
22.290 m2
348
23.294 m2
308
1.325 m2
1.775 m2

Poznámka: podlažné plochy modifikovaného riešenia neboli v tomto stupni projektovej
dokumentácie vyčíslené.
Navrhnuté alebo upravované spevnené plochy a komunikácie na teréne 8.910,49 m2
z toho plochy na rastlom teréne
7.075,15 m2
z toho plochy na streche pódia
1.835,34 m2
Navrhnutá plocha zelene
z toho zeleň na teréne
z toho zeleň na streche pódia
z toho zeleň nad podzemnou garážou

9.402,58 m2
5.545,50 m2
3.691,30 m2
165,78 m2

Celková plocha zelene (koeficient zelených plôch)
6.735,78 m2
/vrátane koeficientu zápočtu zelene pre výšku substrátu nad 1,0m k=0,5 a nad 0,5m k=0,3
Počet požadovaných parkovacích miest spolu /alternatíva A objektu B06/:
Z toho parkovacie miesta pre imobilných:
Počet požadovaných parkovacích miest spolu /modifikácia objektu B06/:
Z toho parkovacie miesta pre imobilných:

738 miest
33 miest
738 miest
33 miest

Počet požadovaných parkovacích miest spolu /alt. B objektu BO6 a modifikácia PH/:767
miest.
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Z toho parkovacie miesta pre imobilných:

34 miest

POČET NADZEMNÝCH PODLAŽÍ (nadzemné podlažia + ustúpené podlažie + vstupné
podlažie):
Objekt B01: 5+0+1 podlaží
Objekt B02: 6+1+1 podlaží
Objekt B03: 5+1+1 podlaží
Objekt B04: 6+0+1 podlaží
Objekt B05: 6+1+1 podlaží
Objekt B06: 11+0+1 podlaží /alternatíva A/
Objekt B06: 13+0+1 podlaží /alternatíva B/
Objekt B06: 7+0+1 podlaží /modifikované riešenie /
Objekt B07: 5+1+1 podlaží
Objekt B08: 6+1+1 podlaží
Objekt B09: 7+0+1 podlaží
Parkovací dom :
5+0+1 podlaží
Podzemné garáže PG 1-4: 2 podzemné podlažia
Urbanistické riešenie
Urbanistický koncept zástavby pozemku bol navrhnutý v súlade s podmienkami
územnoplánovacej informácie ako aj podmienkami ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy. Na
predmetnom pozemku bol navrhnutý súbor desiatich objektov (bytové domy B01-B09
a parkovací dom PH), kompozične ortogonálne usporiadaných na pomyselnej osovej spojnici
medzi Kominárskou a Škultétyho ulicou.
Urbanistická schéma bola rozdelená na dve zóny. Prvá zóna pozostávala z objektu
parkovacieho domu (PH) a bola orientovaná do Račianskej ulice, druhá zóna s objektmi
bytových domov (B01 – B09) zaberala ostatnú časť pozemku. Tieto dve zóny oddeľoval
lineárny park, ktorý bol situovaný paralelne s Račianskou ulicou. Budova PH sledovala
charakter budov pozdĺž Račianskej ulice a jej veľkosť a výraz bol podmienený vytvoreniu
bariéry na ochranu obytných priestorov druhej zóny pred hlukom spôsobeným dopravou na
Račianskej ulici.
Objekty B01 – B09 boli orientované kolmo na Račiansku ulicu a boli umiestnené
šachovnicovo v centrálnej časti pozemku, aby bola dosiahnutá optimálna vzdialenosť medzi
objektmi.
Výšková úroveň navrhovaných objektov obytného súboru rešpektovala okolitú zástavbu
a výškovo-kompozičné princípy v území. Objekt B06 výškovo korešpondoval s bytovými
domami sídliska „Februárka“ na Račianskej ulici. Objekt výškou reagoval na existujúcu
zástavbu na Račianskej – sídlisko Jozefa Cígera Hronského a tiež na zámer obytného
súboru Nové Slovany vybudovať oproti objektu B 06 výškovú dominantu.
Novo navrhované bytové domy ako aj objekt parkovacieho domu mali uvažované vstupy z
úrovne okolitého terénu. Bytové domy boli umiestnené na pódiu, ktoré prekrývalo dve
podlažia podzemných parkovísk. Strechy pódií boli navrhované ako zelené strechy a boli
využívané ako poloverejné priestory pre obyvateľov navrhovanej zástavby. Ich bezbariérový
prístup, funkčné a optické prepojenie bolo zabezpečené prostredníctvom svahovania a
širokých terénnych rámp, ktoré prekonávali výškový rozdiel medzi úrovňou rastlého terénu
a úrovňou pódia. Parkové úpravy zelených striech pódia boli založené na kombinácií
chodníkov, zelene, detských ihrísk, lavičiek a voľných priestorov, ktoré prinášali do územia
možnosť kvalitného strávenia voľného času.
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Architektonické riešenie
Objekty B01 – B09 boli situované v centrálnej časti pozemku a pozostávali zo vstupného
podlažia a z piatich až siedmich obytných podlaží. Posledné podlažia bytových domov B02,
B03, B05, B07, B08 boli navrhované ako ustúpené. Objekt B06 bol navrhovaný so vstupným
podlažím a alternatívnymi riešeniami počtu obytných podlaží. Architektúra obytných domov
B01-B09 mala typický výraz kompaktných bytových stavieb, založený na striedaní plných
plôch s presklenými okennými otvormi na severnej, východnej a západnej fasáde. Južné
fasády objektov boli doplnené o priebežné loggie. Bytové domy boli prepojené pódiom, ktoré
tvorilo strechu podzemných garáží.
Architektúra samostatne stojaceho parkovacieho domu bola charakteristická dynamickým
tvarom základnej hmoty a jasným materiálovým výrazom opláštenia fasády parkovacieho
domu. Objekt parkovacieho domu pozostával z piatich nadzemných parkovacích podlaží
a ustúpeného parteru v smere k Račianskej ulici.
Stavebno – technické riešenie
Konštrukčné riešenie celého objektu bolo navrhnuté zo štandardných materiálov.
Železobetónový nosný skelet bol doplnený keramickým nenosným výplňovým murivom
a štandardnými výplňami okenných a dverných otvorov.
Konštrukčný systém jednotlivých objektov bol prispôsobený možnosti zohľadnenia etapizácie
vo výstavbe. Podzemné garáže boli stavebne vzájomne dilatované objektovou dilatáciou
medzi 1. a 2. etapou, a rovnako medzi 3. a 4. etapou výstavby. Objekt parkovacieho domu
tvoril samostatný dilatačný celok.
BYTOVÉ DOMY B 01 – B 09
Objekty bytových domov B01–B05 a B07-B09 mali 6-8 nadzemných podlaží. Objekt B06 bol
navrhnutý v dvoch alternatívach a v modifikácii, pričom rozdiel spočíva len v počte podlaží:
- alternatíva A - objekt je navrhovaný v nižšej podlažnosti t.j. zvýšený parter a 12 NP,
- alternatíva B – objekt je navrhovaný vo vyššej podlažnosti t.j. zvýšený parter a 14 NP,
- modifikácia objektu B06 – objekt je navrhovaný ako znížený parter 7+1/2NP.
Predpokladaná konštrukčná výška typického bytového podlažia bola 3,02 m. Objekty boli
v rámci suterénu vzájomne prepojené podzemnými garážami.
Zvislý nosný systém bytových domov bol navrhnutý ako železobetónový stenový systém.
Železobetónové boli priečne medzibytové deliace steny a steny stužujúceho jadra. V rámci
prízemia a suterénu by bola časť stien nahradená stĺpmi.
Zvislý nosný systém garáži bol navrhnutý ako železobetónový stĺpový systém, doplnený
o železobetónové stenové stužujúce prvky prechádzajúcich do základov z bytových domov.
Strechu nad parkovacími podlažiami tvorila nosná železobetónová stropná doska so
strešným plášťom diferencovaným podľa účelu, pre ktorý bol navrhnutý. Pochôdzne časti
strechy boli navrhnuté v skladbe s povrchovou úpravou pre pohyb peších. Pre účely zelenej
strechy bol navrhnutý vegetačný substrát hr. 0,5m. Hydroizolácia striech bola navrhnutá ako
fóliová.
Povrchové úpravy objektu boli riešené vnútornými a vonkajšími omietkami, kombinované s
obkladmi. Podlahy boli navrhnuté podľa použitia ako betónové napr. s epoxidovým náterom
(garáž), drevené a keramické (byty), s umelým kameňom (spoločné priestory).
SPODNÁ STAVBA
Vzhľadom na charakter objektov bola spodná stavba riešená ako železobetónová
monolitická nosná konštrukcia. Kombinovaný bol systém železobetónového skeletu
a stenový systém, podľa požiadaviek na otvorenosť dispozície. Spodná hrana základovej
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špáry pri objektoch podzemných garáží PG1 až PG 4 sa nachádzala 0,35 m nad najvyššou
úrovňou hladiny podzemnej vody. Pôdorysný rozmer podzemných garáži bol PG1,2 64x49m
a 93x50m. V suteréne sa predpokladala konštrukčná výška 2,8m a 3,0m. Celkovo mali
podzemné garáže dve podzemné podlažia. Dilatačné schémy garáži boli zdvojeným
systémom zvislých nosných prvkov rozdelené tak, aby rešpektovali predpokladané fázy
výstavby komplexu. Pri časovom odstupe budovania jednotlivých etáp, boli podzemné
podlažia uzatvorené dočasnými konštrukciami na zabezpečenie užívateľnosti a bezpečnosti
vybudovanej etapy.
Izolácie proti zemnej vlhkosti v suterénoch boli navrhnuté asfaltové modifikované pásy
s funkciou protiradónovej ochrany. Ako ochrana hydroizolácie pred poškodením bola
navrhnutá nopová fólia.
ZAKLADANIE
Vzhľadom na výsledky inžiniersko-geologického prieskumu (IGP) bolo zakladanie domov na
železobetónových základových doskách hrúbky 0,6m s lokálnym zosilnením pod stĺpmi
a jadrami, v kombinácií s pilótami. Vzájomným spolupôsobením bol vytvorený doskovopilótový základ.
PARKOVACÍ DOM
Na základe výsledkov rokovaní navrhovateľa so zástupcami mestskej časti bol návrh
parkovacieho domu modifikovaný tak, že v objekte bol prehodnotený podiel občianskej
vybavenosti a následne na 2. a 3. nadzemnom podlaží bola doplnená administratívna
plocha. Administratívna plocha bola orientovaná do Račianskej ulice a bola prístupná
z parteru parkovacieho domu. Zohľadnením technických a konštrukčných požiadaviek pre
navrhované plochy administratívy, došlo aj k úprave celkovej výšky objektu.
Objekt garážového domu mal 6 nadzemných podlaží, s predpokladanou konštrukčnou
výškou typického podlažia 2,27 m, okrem prízemia (1. nadzemného podlažia), ktoré malo
konštrukčnú výšku 4,37 m. Predpokladaná konštrukčná výška podlažia občianskej
vybavenosti bola 3,72 m, v prípade administratívy 3,07m. Dom bol tvorený troma
samostatnými dilatačnými celkami, navzájom prepojenými prejazdmi. Maximálne rozmery
domu boli 93,75x17,9m.
Zvislý nosný systém domu bol navrhnutý ako železobetónový stĺpový systém, doplnený
o železobetónové stenové stužujúce prvky vo forme schodiskových jadier, komunikačnej
rampy a samostatných deliacich stien. Predpokladali sa stĺpy rozmeru 250x500mm,
stužujúce steny o hrúbke 250mm. Stropné dosky boli navrhované monolitické,
železobetónové, bodovo podopreté s rozpätím polí 7,2 x 7,5 m a predpokladanou hrúbkou
220 mm. Dosky boli doplnené o hlavice, znižujúce deformácie dosky a lokálne prepichnutie
dosiek.
Vnútorné nenosné steny boli navrhnuté z keramických tvárnic, ktoré boli pre funkciu deliacich
stien navrhnuté z tvárnic s požadovanými akustickými a protipožiarnymi vlastnosťami.
Prenajímateľné priestory boli dispozične uvažované ako holopriestory s pripravenými
prípojkami inžinierskych sietí. Všetky ostatné časti by boli dodávkou nájomcu priestoru.
Fasáda parteru objektu PH bola navrhnutá ako veľkoformátová presklená v kombinácii
s plnými časťami fasády tvorenými výplňovým murivom, zateplením a fasádnou úpravou.
Teplotechnicky bol priestor parteru odizolovaný na základovej doske a pod stropom 1. NP.
Povrchová úprava priestorov parkovacích podlaží bola priznanými železo betónovými
konštrukciami s pružnou povlakovou hydroizoláciou podláh v protišmykovom vyhotovení.
SADOVNÍCKE A TERÉNNE ÚPRAVY
Po ukončení stavebnej činnosti by boli v riešenom území zrealizované terénne a parkové
úpravy. Územie malo byť doplnené novými stromami a kríkmi v udržiavaných plochách
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trávnika. Po ukončení stavebných úprav na Račianskej ulici sa uvažovalo s doplnením
líniovej zelene v stromoradí pozdĺž ulice.
Celková koncepcia riešenia územia bola navrhovaná tak, aby boli umožnené sadovnícke
úpravy nového priestoru a to komplexnými úpravami plôch na rastlom teréne ako aj na
strechách podzemných objektov.
V záujmovom území boli riešené plochy:
• plochy verejnej zelene – líniový park
• plochy poloverejnej zelene prislúchajúcej k objektom na pódiách
• centrálna pešia zóna s námestím
• výsadby stromov pri parkoviskách
DOPRAVNÉ RIEŠENIE
Cieľom dopravno-urbanistického riešenia bol návrh optimálneho dopravného režimu
navrhovaného obytného súboru s prevažujúcou bytovou funkciou. Návrh riešenia
dopravných vzťahov spočíval vo vyriešení vonkajších dopravných vzťahov automobilovej i
pešej dopravy a vnútornej organizácie vzťahujúcej sa na dopravnú obsluhu v rámci vlastného
objektu. Samostatnú časť tvorilo riešenie problematiky statickej dopravy.
Návrh dopravy v plnej miere zohľadňoval etapizáciu výstavby a podmieňoval ňou vytváranie
dopravných nadväzností na okolité ulice. Koncepcia trasovania a napojenia bola navrhnutá
tak, aby bola zabezpečená dostupnosť statickej, pešej a cyklistickej dopravy a rovnako aj
zásahových vozidiel.
Plánovaná výstavba „Obytného súboru Škultétyho ulica“ by bola realizovaná v priestore
medzi Račianskou ul. a bývalým koľajiskom železničnej stanice Bratislava - Filiálka. Priame
dopravné napojenie areálu bolo uvažované z Račianskej ulice prostredníctvom Kominárskej
a Škultétyho ulice. Hlavná distribúcia dopravy do okolia by prebiehala cez križovatku č. 612
Račianske mýto a č. 332 Račianska - Kominárska ulica. Okrem týchto dvoch svetelne
riadených uzlov by boli priťažené novou dopravou z obytného súboru aj priľahlé neriadené
uzly na trase Račianskej radiály. Jedná sa o križovatky Račianskej radiály s Kraskovou a
Šuňavcovou ulicou. Račianska radiála plní funkciu mestskej zbernej komunikácie funkčnej
triedy B2, kategórie MZ 23/50 s obslužnou preferenciou E-MHD a z toho dôvodu bolo nutné
vytvoriť v križovatkách s ľavým odbočením čo najdlhšie čakacie úseky, nakoľko podľa
Dopravnej štúdie sa ľavé odbočenie by sa nedalo výhľadovo realizovať v rámci jedného
cyklu.
OBSLUHA A NAPOJENIE ÚZEMIA NA MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU
Územie obytného súboru na Škultétyho ul. je obsluhované električkovou MHD zo zastávky
Ursínyho a križovatky Račianske mýto. Územie sa nachádza v pešej dostupnosti do 10 min.
od hlavných dopravných uzlov Račianske a Trnavské mýto, ktoré umožňujú ďalšie možnosti
využívania MHD.
PEŠIE TRASY A CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Hlavné pešie trasy sú napojené na hlavnú mestskú radiálu Račiansku ulicu. Kominárskou
ulicou sa predpokladalo pešie napojenie na Trnavské mýto.
Hlavné verejné pešie trasy v území boli definované severojužnou spojnicou, prepájajúcou
Račiansku ulicu s vnútroareálom Obytného súboru - Škultétyho ulica. Opticky by bola táto
trasa riešená ako predĺženie Kraskovej ulice.
Východno - západne prepojenie medzi Škultétyho a Kominárskou ulicou by tvorila
komunikácia na východnej hranici územia. Oba spomenuté trasy by boli zároveň
uspôsobené na vjazd zásahových vozidiel.

- 10 -

Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Krížová schéma by umožnila pešie prepojenie navrhovaných verejných a poloverejných
priestorov, ktoré by sa nachádzali na pódiách podzemných garáží. Bezbariérový prístup,
funkčné a optické prepojenie bolo zabezpečené prostredníctvom svahovania a širokých
terénnych rámp, ktoré prekonávali výškový rozdiel medzi úrovňou okolitého terénu a úrovňou
pódia. V severovýchodnej časti areálu prepájal pešie trasy verejný lineárny park.
Riešenie cyklistickej dopravy v širšom území bolo predmetom ďalších rokovaní s dotknutými
orgánmi a organizáciami, kde by bolo potrebné zhodnotiť všetky dostupné technické
a organizačné možnosti. Vnútroareálové komunikácie pre cyklistov boli riešené ako
bezkolízne a v každom objekte bolo uvažované so súkromnými stojiskami pre bicykle. Pre
potreby občianskej vybavenosti, boli v priamej nadväznosti vybudované verejne stojiska pre
bicykle.
STATICKÁ DOPRAVA
Statická doprava bola rozdelená na parkovanie na teréne, parkovanie v podzemných
garážach PG1- PG4 a v parkovacom dome PH orientovaného do Račianskej ulice. Riešenie
statickej dopravy v plnej miere zohľadňovalo kapacitné potreby pre jednotlivé etapy výstavby.
Pre kapacitné potreby statickej dopravy bolo uvažované s vybudovaním dočasného
parkoviska prístupného zo Škultétyho ulice. Následne pri budovaní 2.etapy obytného súboru
by bolo toto parkovisko rozšírené na požadovanú kapacitu. Dočasné parkovisko by bolo
počas 3. etapy výstavby trvale nahradené parkovacím domom, ktorý by slúžil aj pre ostané
etapy výstavby.
Terénne parkovanie bolo riešené pozdĺž Kominárskej a Škultétyho ulice. Dobudovanie
terénneho parkoviska na Škultétyho ulici bolo uvažované až v 3.etape výstavby spolu
s celkovou rekonštrukciou tejto ulice.
Vnútro areálové terénne parkovisko by bolo prístupné z Kominárskej ulice.
Podzemné parkovanie pre objekty B01 - B02 bolo riešené samostatnou podzemnou garážou
PG1, prístupnou vjazdom z Kominárskej ulice.
Podzemné parkovanie pre objekty B03 a B04 bolo riešené dobudovaním podzemnej garáže
PG2, a to rozšírením PG1.
Pre objekty B05 - B06 by bola podzemná garáž PG3 prístupná samostatným vjazdom zo
Škultétyho ulice.
Podzemné parkovanie pre objekty B07, B08 a B09 bolo riešené dobudovaním podzemnej
garáže PG4, a to rozšírením PG3.
NÁVRH RIEŠENIA DOPRAVY
Nakoľko sa stavba mala realizovať v etapách, tomu zodpovedalo aj dopravné riešenie.
K 1. a 2. etape výstavby sa z celkového dopravného riešenia mala zrealizovať riadená
styková križovatka ulice Račianskej a Kominárskej a „zaslepenie“ prejazdu električkovej trate
v mieste Kraskovej ulice. Súčasne by bolo prístupné dočasné parkovisko zo Škultétyho ulice
s 1. a 2. etapou. Súčasne s 3. etapou zámeru by bolo realizované kompletné dopravné
riešenie Račianskej aj Škultétyho ulice.
Riešené územie obytného súboru Škultétyho ul. by bolo napojené na Račiansku ul. v dvoch
miestach z Kominárskej a Škultétyho ulice. Zrekonštruovala by sa existujúca Škultétyho ul.
s pravým odbočením Račianskej ul. s funkčnou triedou C3, kategórie MOK 7/40. Existujúca
Kominárska ul. by slúžila po zrekonštruovaní pre napojenie osobných parkovacích stojísk
a podzemných parkovacích stojísk v obytnom súbore. Technické parametre zodpovedali f. tr.
C2 MO 8/40. Po obidvoch stranách komunikácie sa t. č. parkovalo, čo znefunkčňovalo jej
parametre; jej faktické zobojsmernenie si vyžiadalo redukciu parkovacích miest v profile.
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Celkovo možno konštatovať, že v rámci výstavby obytného súboru išlo vždy o rekonštrukcie
existujúcich komunikácií.
Rekonštrukcia križovatky Račianska – Kominárska ulica
• rozšírenie Račianskej ulice o samostatný ľavý odbočovací pruh do Kominárskej ulice
zo smeru od Kraskovej ulice – riadenie cestnou dopravnou signalizáciou,
s možnosťou protismerného otáčania
• vytvorenie pešieho priechodu a priechodu pre cyklistov cez Račiansku ulicu
• zrušenie prejazdu cez električkovú trať – ľavého odbočenia z Račianskej do
Kraskovej ulice
• zrušenie ľavého odbočenia z Kraskovej do Račianskej ulice
• dopravné značenie
Rekonštrukcia Račianskej ulice úsek Kraskova – Legerského ulica
•

vytvorenie kontinuálneho dopravného dvojpruhu – v zmysle umiestnenej stavby
„Polyfunkčný obytný súbor Slovany Bratislava – I. etapa“ (DS – Projekt, s. r. o. –
07/2006) v šírke dvoch dopravných pruhov 3,00 + 0,50 m

•

vytvorenie pravého odbočovacieho dopravného pruhu z Račianskej do Škultétyho
ulice formou „by passu“ na základe vopred stanovených podmienok.

Rekonštrukcia Kominárskej ulice
• vytvorenie nového pravého dopravného odbočovacieho pruhu z Kominárskej ulice do
Račianskej v smere von z mesta a osamostatnenie ľavého dopravného
odbočovacieho pruhu v smere do mesta,
• predĺženie pešieho priechodu a vytvorenie paralelného priechodu pre cyklistov
v križovatke na Kominárskej ulici,
• nové parkovacie miesta v mieste vjazdu na parkovisko Obytného súboru Škultétyho,
• dopravné značenie

III.2.1.2

Prvá zmena navrhovanej činnosti

Požiadavky spoločnosti a trhové podmienky sa za čas od vydania rozhodnutia v povinnom
hodnotení zmenili. Na tieto podmienky navrhovateľ reagoval a preto pripravil dokumentáciu
pre zmenu stavby pred dokončením.
Dokumentácia v porovnaní s navrhovanou činnosťou, ktorá bola predmetom povinného
hodnotenia menila len stavebný objekt SO 03 PH Parkovací dom.
Urbanistický koncept zástavby pozemku bol navrhnutý v súlade s podmienkami ÚPN
hlavného mesta SR Bratislavy. Na predmetnom pozemku bol v 1.fáze navrhnutý súbor
štyroch bytových objektov B01-B04, kompozične ortogonálne usporiadaných na pomyselnej
osovej spojnici medzi Kominárskou a Škultétyho ulicou. Objekty 2.fázy B05-B09 v tejto
kompozičnej schéme pokračovali a izolovali sa do Račianskej ulice.
Objekt SO 03 PH - Zmena parkovacieho domu PH na Polyfunkčný dom B10 bol situovaný
rovnobežne s Račianskou ulicou, v časti pozemku, kde sa Škultétyho ulica napája na
Račiansku. Navrhovaný Polyfunkčný dom B10 nahradil parkovací dom, ktorý bol riešený v
pôvodnom návrhu (vydané právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie).
URBANISTICKÉ VÄZBY A OKOLITÁ ZÁSTAVBA
Z južnej časti územie Obytného súboru – Škultétyho 2.fáza susedí s navrhovanou
podzemnou železničnou stanicou, ktorá by sa mala stať súčasťou projektu prepojenia
železničných koridorov pod názvom TEN-T. Realizáciu tohto projektu a s ním spojenou
rekonštrukciou a doplnením verejnej dopravnej infraštruktúry v bezprostrednom okolí,
územie obytného súboru získa priame dopravné napojenie nadregionálneho významu.
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Projekt TEN-T rovnako uvažoval s dobudovaním nadzemných objektov a zurbanizovaním
priestoru súčasnej vlakovej stanice Bratislava - Filiálka. Celková koncepcia mala priniesť
bývalému priemyselnému územiu v širšom centre mesta, nový a plnohodnotný mestský
charakter.
Obytný súbor – Škultétyho v plnej miere rešpektoval tento zámer a nadväzoval na koncepciu
verejných peších a dopravných trás v území. Obytný súbor v spojitosti s komplexom bude
vytvárať a podporovať nové urbanistické osi. Koncepcia zelených plôch bude vytvára
upokojený verejný a poloverejný priestor a mal podporovať zurbanizovanie celého bývalého
priemyselného územia.
Na južnej a západnej strane pozemku novonavrhovanej výstavby bol situovaná rozsiahly
skladový objekt, niekoľko menších prevádzok a zástavba rodinných domov. Administratívna
budova (objekt VTS-Real) bola orientovaná do Račianskej ulice a nachádzala sa v severnej
časti pozemku.
Spomínané objekty s pozemkami neboli vo vlastníctve investora a neboli súčasťou riešeného
územia.
Na pozemku zo severnej strany od Škultétyho ulice bola plánovaná výstavba rezidenčného
projektu „Nové Slovany“.
Tieto podmienky boli základným vstupom pri vytváraní nového urbanistického návrhu.
Urbanistická schéma pôvodného návrhu s objektom Parkovacieho domu PH bola rozdelená
na dve zóny. Prvá zóna pozostávala z objektu Parkovacieho domu PH a bola orientovaná do
Račianskej ulice, druhá zóna s objektmi bytových domov (B01 – B09) zaberala ostatnú časť
pozemku. SO 03 PH - Zmena parkovacieho domu PH na Polyfunkčný dom B10 – jeho
umiestnenie v území, túto schému dodržala.
Objekt
sledoval charakter budov pozdĺž Račianskej ulice, jeho veľkosť a výraz bol
podmienený vytvoreniu bariéry na ochranu obytných priestorov druhej zóny pred hlukom
spôsobeným dopravou na Račianskej ulici.
Výšková úroveň navrhovaného
definované v stupni DUR.

objektu rešpektovala výškovo-kompozičné

parametre

Vstupy do objektu boli orientované do Račianskej ulice, objekt bol taktiež prístupný zo strany
verejného parku, ktorý oddeľoval SO 03 PH - Zmena parkovacieho domu PH na Polyfunkčný
dom B10 od objektov 1. a 2.fázy (B01 – B09).
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Objekt SO 03 PH - Zmena parkovacieho domu PH na Polyfunkčný dom B10 bol situovaný
rovnobežne s Račianskou ulicou. Pozostával zo šiestich nadzemných a dvoch podzemných
podlaží.
Architektúra objektu svojimi výrazovými prostriedkami nadväzovala na objekty B01 - B09,
niesla výraz kompaktnej stavby, ktorý bol založený na striedaní plných plôch s presklenými
okennými otvormi na severnej, západnej a južnej fasáde. Východná fasáda objektu bola
doplnená o priebežné loggie. Dynamickosť kompozície fasády doplňovali nepravidelne
rozmiestnené okenné otvory na fasádach.
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ OBJEKTU
Na fasáde SO 03 PH - Zmena parkovacieho domu PH na bytový dom B10 bola uvažovaná
omietková fasáda v tónoch béžovej farby, ktorá bola použitá na všetkých objektoch
Obytného súboru Škultétyho.
Zábradlia loggií a ostatné zámočnícke výrobky boli uvažované z uzatvorených profilov resp.
pásoviny s protikoróznou úpravou.
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Na východnej fasáde objektu v kontakte s loggiami boli navrhované zasklené steny.
Severná, západná a južná fasáda bola artikulovaná rastrom francúzskych a štandardných
okien, okolo ktorých boli navrhnuté šambrány v tónoch béžovej farby, materiál a farebný
odtieň bol zhodný z metalickými časťami objektov B01 – B09. Parter objektu bol riešený
v kombinácii zasklenných stien s príslušnými akustickým a teplotechnickými parametrami,
doplnený o tienenie (v častiach s občianskou vybavenosťou) a omietaných plôch.
Všetky navrhované výplne otvorov by spĺňali normové,
parametre.

teplotechnické a bezpečnostné

Spevnené plochy boli navrhované v betónovej dlažbe. Mobiliár dopĺňal atypické sedenie
a osvetlenie. Sadové úpravy boli uvažované vo forme kríkových skupín a solitérov.
DISPOZIČNO-PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE
SO 03 PH - Zmena parkovacieho domu PH na bytový dom B10 bol navrhovaný
s prevládajúcou funkciou bytov, ktoré by boli na 2np – 6np. V parteri objektu bola
navrhovaná polyfunkcia. Objekt mal dve podzemné podlažia, kde sa nachádzalo podzemné
parkovanie objektu, technologické a skladové priestory bytov – kobky.
Objekt by bol prístupný z úrovne okolitého terénu, vstupné priestory boli doplnené
o základné technické vybavenie a recepciu, hlavné vstupy do objektu boli uvažované
z Račianskej ulice.
Dispozične bol objekt navrhnutý ako pavlačový dom. Jednotlivé byty by boli prístupné
z pavlače, ktorá bola navrhnutá pozdĺž fasády orientovanej do Račianskej ulice a zároveň
takto vytvárala od ulice akustickú bariéru medzi bytmi a Račianskou ulicou. Vertikálnu
komunikáciu zabezpečovala dvojica nezávislých, symetricky umiestnených komunikačných
jadier, prepojených v úrovni podzemnej garáže.
Štruktúra bytov bola navrhnutá podľa požiadaviek investora. Byty boli navrhnuté ako
jednoizbové, dvojizbové a trojizbové. Dispozície bytov boli navrhnuté s jasným členením
priestorov v optimálnych proporciách, s diferencovaním dennej a nočnej časti.
Podzemná parkovacia garáž by bola prístupná samostatným vjazdom zo Škultétyho ulice.
Z každej úrovne parkovacej garáže by bol možný prístup k výťahom a schodištiam.
V podzemných podlažiach garáži bolo okrem parkovania navrhované umiestnenie
technických a technologických miestnosti a miestnosti domového vybavenia.
KONCEPCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV
Dizajn a kvalita verejných priestorov, ktoré boli primárnym elementom predkladaného návrhu
kontinuálne nadväzujú na 1. a 2. fázu Obytného suboru Škultétyho - verejný park
v severojužnom smere (navrhovaný v časti medzi objektami B05, B06 a objektom SO 03 PH
- Zmena parkovacieho domu PH na bytový dom B10).
Stavebno – technické riešenie
Architektonický a hmotový koncept bol založený na ortogonálnom princípe. Princíp
kompozície jednoduchých geometrických foriem vytváral jasne čitateľný vnútorný priestor
celého obytného súboru.
Konštrukčné riešenie celého objektu bolo navrhnuté zo štandardných materiálov.
Železobetóny nosný systém bol doplnený keramickým nenosným výplňovým murivom
a štandardnými výplňami okenných a dverných otvorov.
Objekt B10 by mal šesť nadzemných podlaží.
Navrhovaná konštrukčná výška typického podlažia bola 3,00 m. Objekt mal navrhnuté dve
podzemné podlažia parkovacích garáží..
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Rozmery objektu SO 03 PH - Zmena parkovacieho domu PH na bytový dom B10
91,47 m x 11,20 m
Rozmery pôvodného objektu PH
93,3 x 19,5m
Pre potreby výškového vytýčenia budúcej stavby bola stanovená absolútna nulová výška na
139,20 m n.m. Bvp.
NADZEMNÁ ČASŤ OBJEKTU:
Obvodové a nosné konštrukcie
Navrhovaná hrúbka železobetónových nosných stien bola 220 - 250 mm. S murovanými
stenami sa uvažovalo ako výplňovým murivom. Stropné dosky sa navrhovali monolitické,
železobetónové, líniovo podopreté stenami, s rozpätím polí od 5,00m do 7,75 m (systém
rešpektuje dispozíciu bytov). Navrhnutá hrúbka stropnej dosky bola 220 mm.
Zvislé nosné prvky plynulo prechádzali do spodnej časti stavby tj.podzemnej garáže.
Nosná konštrukcia striechy bola navrhnutá ako monolitická železobetónová doska. Strešný
plášť bol navrhnutý s ohľadom na požiadavky tepelnej a hydroizolačnej funkcie strechy.
Hydroizolácia striech bola navrhnutá ako fóliová hydroizolácia.
Obvodové konštrukcie by boli tepelné izolované materiálmi na báze minerálnej vlny.
V skladbe strešných vrstiev bolo uvažované použitie extrudovaného polystyrénu. Skladby
obvodového plášťa vrátané tepelných izolácii medzi podzemnou a nadzemnou časťou
objektu boli navrhované na požiadavky akustiky, teplotechniky a technológie fasádneho
prevetrávaného systému. Skladby obvodového plášťa sledovali sprísnené parametre normy
STN 73 0510-2:23012. Predsadené loggie by boli osádzané systémom prerušenia
tepelného mostu napr. Isokorb.
Výplne otvorov boli navrhnuté okenné a balkónové konštrukcie z plastových systémov s
prerušeným tepelným mostom, a vnútorné dverné konštrukcie boli drevené alebo hliníkové
podľa účelu, funkcie a miesta použitia (bytové, chodbové, technické miestnosti, požiarne
atď). Povrchové úpravy objektov by boli riešené vnútornými a vonkajšími omietkami,
kombinované s obkladmi. Podlahy boli navrhnuté podľa použitia ako betónové napr. s
epoxidovým náterom (garáž), drevené a keramické (byty), s umelým kameňom (spoločné
priestory).
Na zabezpečenie akustickej pohody sa navrhovali fasádne výplne v požadovaných
parametroch nepriezvučnosti fasády. Na základe hygienických požiadaviek sa v nočných
hodinách navrhovalo akusticky utlmené vetranie.
VNÚTORNÉ KONŠTRUKCIE
Vnútorné nosné železobetónové steny tvorili aj deliace steny medzi jednotlivými bytovými
jednotkami.
Vnútorné nenosné steny boli navrhnuté z keramických tvárnic. Nenosné steny, ktoré plnili
funkciu deliacich medzi bytových stien boli navrhnuté z tvárnic s požadovanými akustickými
a protipožiarnymi vlastnosťami. Vnútorné nenosné steny boli navrhnuté z keramických
tvárnic s požadovanými hrúbkami podľa funkcie a účelu. (hygienické priestory, inštalačné
šachty). Rovnako technická infraštruktúra, ktorá by mohla prenášať svojim uchytením
vibrácie do konštrukcií by bola pružne uchytená. Predsadené konštrukcie sa navrhovali ako
sadrokartónové.
Všetky podlahy bytových jednotiek sa navrhovali ako plávajúce na zamedzenie kročajového
hluku.
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Rovnaký princíp bol uplatnený aj v schodiskových priestor, na schodiskových
prefabrikovaných ramenách a medzipodestách. Na zamedzenie šírenia vibrácii do priľahlých
konštrukcií, tvorili výťahové šachty samostatný dilatačný celok.
PODZEMNÁ GARÁŽ
Obvodové a nosné konštrukcie
Vzhľadom na charakter objektov by bola spodná stavba riešená ako železobetónová
monolitická nosná konštrukcia. Kombinovaný by bol systém železobetónového skeletu
a stenový systém, podľa požiadaviek na otvorenosť dispozície.
V suteréne bola navrhnutá svetlá výška 2,5m. Celkovo mal objekt dve podzemné podlažia.
Povrchová úprava priestorov parkovacích podlaží by bola priznanými žb konštrukciami
s pružnou povlakovou hydroizoláciou podláh v protišmykovom vyhotovení. Izolácia proti
zemnej vlhkosti v suterénoch bola navrhnutá ako kryštalická s funkciou protiradónovej
ochrany.
Zvislý nosný systém garáži bol navrhnutý ako železobetónový stĺpový systém, doplnený
o železobetónové stenové stužujúce prvky prechádzajúcich do základov z bytových domov.
Navrhované boli stĺpy rozmeru 300x500mm, stužujúce steny o hrúbke 220mm.
Stropné dosky boli navrhnuté monolitické, železobetónové, bodovo podopreté, s
predpokladanou hrúbkou 220 mm. Dosky by boli doplnené o hlavice, znižujúce deformácie
dosky a lokálne prepichnutie dosiek. Stropná doska nad 1.pp podzemných garáží bola
dimenzovaná na hrúbku 0,4m s predpokladaným zaťažením vegetáciou.
Pochôdzna časť strechy bola navrhnutá v skladbe s povrchovou úpravou pre pohyb peších.
Pre účely zelenej strechy bol navrhnutý vegetačný substrát o minimálnej hrúbke 2m.
VNÚTORNÉ KONŠTRUKCIE
Vnútorné nenosné steny boli navrhnuté z keramických tvárnic. Nenosné steny, ktoré plnia
funkciu deliacich akustických stien boli navrhnuté z tvárnic s požadovanými akustickými a
protipožiarnymi vlastnosťami. Vnútorné nenosné steny boli navrhnuté z keramických tvárnic
s požadovanými hrúbkami podľa funkcie a účelu. (hygienické priestory, inštalačné šachty).
Technická infraštruktúra, ktorá by mohla prenášať svojim uchytením vibrácie do konštrukcií
by bola pružne uchytená. Predsadené konštrukcie boli navrhované ako sadrokartónové.
Deliace priečky kobiek boli navrhnuté ako montovateľné, z ľahkých metalických elementov.
Povrch garáží bby bol z pružnej resp. tvrdej povlakovej izolácie podľa miesta použitia.
Podlahy by spĺňali zodpovedajúce protišmykové a bezpečnostné parametre. Vjazdová
exteriérová rampa do podzemnej garáže by bola vo vyhotovení drážkovaného betónu. Na
začiatku a konci vjazdovej rampy sa navrhoval žľab s napojením na ORL.
DOPRAVNÉ RIEŠENIE bolo bez zmeny.
V opísanom rozsahu bola táto zmena navrhovanej činnosti predmetom zisťovacieho konania
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov. MŽP SR, ako príslušný orgán vykonal zisťovacie konanie o zmene
navrhovanej činnosti a vydal Rozhodnutie č. 5743/2016-1.7/rs zo dňa 30.8.2016.
K tejto zmene stavby pred dokončením vydalo Hlavné mesto SR Bratislava listom č. MAGS
OUIC 45544/16-282361 zo dňa 8.3.2017 súhlasné záväzné stanovisko.
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III.2.1.3

Pedkladaná zmena navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť bola pôvodne predmetom povinného hodnotenia pod názvom „Obytný
súbor Škultétyho ulica, Bratislava“, ktoré bolo ukončené Záverečným stanoviskom MŽP SR
č. 4606/2013-3.4/dp zo dňa 16.10.2013.
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vydala Rozhodnutie č ÚKaSP-2013-14/2729/MYM-19
zo dňa 30.7.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 3.9.2014, ktorým bola stavba územne
umiestnená.
Ďalej boli jednotlivé objekty Obytného súboru Škultétyho ulica, Bratislava, pripravované
samostatnými konaniami v zmysle stavebného zákona.
Mestská časť Bratislava-Nové mesto vydala stavebné povolenie na stavbu „Obytný súbor –
Škultétyho ul., Bratislava – Nové Mesto“ č ÚKaSP-2015/1644/MYM-92; zo dňa: 31.8.2015;
právoplatné od: 22.10.2015 na objekty:
SO 03 Obytný súbor Škultétyho ulica, 3. etapa, v rozsahu:
SO03 B05
B05 Bytový dom
SO03 B06
B06 Bytový dom
SO03 PG
Podzemná garáž
SO03 PH
Parkovací dom
Stavba sa začala a časť stavebných objektov bola zrealizovaná už daná do užívania
kolaudačným rozhodnutím č. 496/2018/UKSP/DANE-29; zo dňa: 04.6.2018; právoplatné od
25.6.2018.
To platí pre objekty
SO 03 Obytný súbor Škultétyho ulica, 3. etapa:
SO03 B05
Bytový dom
SO03 B06
Bytový dom
SO03 PG
Podzemná garáž
V súčasnosti je pripravovaná dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením, ktorá sa
týka len objektu pôvodne označeného ako SO 03 PH, neskôr pri prvej zmene navrhovanej
činnosti ako B10 bytový dom.
Dokumentácia pre zmenu navrhovanej činnosti mení objekt parkovacieho domu na
Polyfunkčný objekt B10.
NAVRHOVANÉ URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Urbanistický koncept zástavby pozemku je navrhnutý v súlade s podmienkami
územnoplánovacej informácie ako aj podmienkami ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy
Na predmetnom pozemku investora je navrhnutý Polyfunkčný objekt B10 tak, aby boli v
maximálnej miere využité danosti okolitej zástavby a pozemku, ktorý je rovinatý.
Objekt je umiestnený v súlade s predchádzajúcou zástavbou Obytného súboru – Škultétyho.
Zárovň kompozične dopĺňa zástavbu pozdĺž Račianskej ulice.
Objem rešpektuje pomyselnú uličnú čiaru a blokovú zástavbu v okolí, reaguje na okolitú
zástavbu. Návrh citlivo pracuje s odstupovými vzdialenosťami od existujúcich objektov.
Urbanistické väzby a okolitá zástavba
Objekt je orientovaný súbežne s Račianskou ulicou, čím nadväzuje na koncepciu verejných
peších a dopravných trás v území a v spojitosti s novovzniknutou zástavbou v území
podporuje nové urbanistické osi.
Hlavné vstupy do objektu sú situované z Račianskej ulice. V parteri objektu sú situované
služby a občianska vybavenosť.
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NAVRHOVANÉ ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Cieľom projektu je vytvoriť atraktívne bývanie v širšom centre mesta s výbornou občianskou
vybavenosťou.
Navrhovaný investičný zámer sa skladá zo samostatne stojaceho polyfunkčného domu. Je
nepravidelného ortogonálneho tvaru s priamou fasádou z Račianskej ulice a s ustupujúcou
hmotou z južnej a severnej strany.
Pozostáva z 8-mich podlaží, pričom najvyššie podlažie je z časti ustúpené. Na vstupnom
podlaží, sú situované prevádzky občianskej vybavenosti, druhé podlažie sú administratívne
priestory, zvyšné podlažia sú obytné.
Architektúra nesie výraz kompaktného polyfunkčného objektu, vizuálne nadväzujúceho na
okolitú zástavbu, Je založený na striedaní plných plôch s presklenými okennými otvormi.
Východná fasáda je doplnená o priebežné loggie. Dynamickosť kompozície fasády doplňujú
nepravidelne rozmiestnené okenné otvory na fasádach.
Objekt má v rámci dvoch podzemných podlaží zabezpečené parkovanie vlastníkov bytov,
návštevníkov ako aj zamestnancov.
Objekt má pôdorysne rozmery 88,15 x 14,45m.
Podlažia s bytmi sú dispozične riešené obojstranne orientovanými jednotkami.
Do Račianskej ulice sú orientované byty s menšou výmerou (prevažne 1kk a 1,5kk)
Do vnútrobloku sú orientované väčšie byty (2kk a 3kk)
Každý byt má exteriérový priestor vo forme loggie. Návrh fasády rešpektuje a nadväzuje na
existujúce objekty projektu Pri Mýte.
PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY
Veľký dôraz je kladený na riešenie nespevnených plôch, ktoré dotvára kvalitu daného
projektu. Nespevnené plochy projekt uvažuje verejné, ktoré budú prirodzene nadväzovať na
nespevnené plochy predchádzajúcich fáz projektu Rezidencie pri Mýte a budú rešpektovať aj
okolité projekty.
Súčasťou celkového riešenia územia je aj priestor medzi existujúcimi objektami komplexu
„Pri Mýte“ a navrhovaným Polyfunkčným objektom B10 ako aj priestor priľahlých verejných
priestranstiev. Plochy týchto priestorov sú prevažne tvorené zeleňou, trávnatými plochami
a stromami na násypoch ako aj spevnenými plochami peších komunikácií. V rámci objektu
sa počíta aj s osadením mobiliáru ako lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle.
Podrobnejšie riešenie a špecifikácia prvkov drobnej architektúry bude riešená v ďalších
stupňoch projektovej dokumentácie.
SADOVÉ ÚPRAVY
Navrhované verejné priestory sú riešené systémom programových celkov a peších
spevnených plôch, vychádzajúcich z osadenia objektu a existujúcich objektov a priestorov
medzi nimi. Reagujú na ich prevádzkové vzťahy. Navrhovaná výsadba
vychádza
z charakteru verejných priestorov. Vytvára kultúrne životné prostredie, prispieva
k mikroklimatickej komfortnosti, dopĺňa očakávanú intimitu priestorov. Rešpektuje existujúce
inžinierske siete a nekoliduje s navrhovanými, v rámci reálnosti osadenia drevín
a rešpektovania bezpečnostných noriem.
Terénnymi úpravami sa urovnajú dotknuté plochy, a vytvoria terénne modelácie vzhľadom na
kompozičné zámery architektonického návrhu. Plochy určené pre vybudovanie vegetačných
úprav budú vysadené navrhovanou kombináciou trávnikov, trávobylinných zmesí, kríkov
a stromov.
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Základné charakteristiky objektu
Objekt rieši plochy zelene zahrnuté v riešenom investičnom zámere. Jedná sa o areálovú a
sprievodnú vegetáciu s estetickou, ekologickou a izolačnou funkciou.
Popis funkčného riešenia
Plochy medzi objektami sú uvažované ako okrasné so sprievodnou vegetáciou plniace
prevádzkovú funkciu. Priestory sú komponované tak, aby boli bezpečné a bol zabezpečený
celoročný efekt so snahou minimalizovať objem údržby.
Popis technického riešenia
Do plochy je navrhovaná výsadba zelene pozostávajúca zo stromov s ukotvením, kríkových
porastov, plôch trávobylinných zmesí a trávnika. Výsadby krov budú tvarované na
požadovanú výšku a voľne rastúce.
Kry navrhujeme vysadiť formou zahustených výsadieb 3- 5 ks /1 m². Tieto výsadby je
potrebné následne namulčovať pomocou mulčovacej kôry. Plochy trávobylinných zmesí
budú nasievané 10-30g/1 m² a vysádzané z kontajnerov 90x90cm v hustote 5 – 10/1 m². .
Na plochách sadových úprav, kde nie sú navrhované výsadby stromov alebo kríkov, a ktoré
zároveň neslúžia na účely pešej komunikácie alebo rekreácie, je potrebné založiť trávniky
drnovaním.
Založenie trávnikov
Trávniky budú založené ukladaním trávnikovej mačiny. Pred založením trávnikov bude
plocha pripravená v rámci zemných prác, upravená hrabaním, vláčením a valcovaním.
Plochy po uložení mačiny je potrebné následne zavalcovať a zavlažiť. Zálievka musí byť
pravidelná.
Spôsob údržby
Po výsadbe, v predjarnom období je potrebné vykonať rez listnatých kríkov zakrátením
výhonov o 1/3 – 1/2 ich dĺžky mierne šikmo nad očkom. Vysadené kríky a stromy je potrebné
udržiavať v bezburinnom stave, aj keď sú namulčované, je potrebné, aby boli odstránené
agresívne buriny, ktoré sa rozširujú náletom. Podobne je potrebné udržiavať aj trávniky.
Po prvej kosbe je potrebný postrek proti dvojklíčnym burinám.
Trávniky budú odovzdané užívateľovi po 1.kosbe.
Polievanie vysadených stromov, kríkov a trávnikov v závislosti na počasí :
stromy 50 l/ ks za 1 týždeň
kríky 10 l/ ks za 1 týždeň
trávniky 10 l/ 1 m² za 1 týždeň
Projekt navrhuje údržbu sadových úprav 12 mesiacov po odovzdaní užívateľovi.
Údržbu objektov sadových úprav musí vykonávať odborná firma.
DOPRAVNÉ RIEŠENIE
Širšie dopravné vzťahy a súčasný stav v území
Z pohľadu dopravných vzťahov ide o zapojenie objektu na existujúci komunikačný systém.
Riešené územie je dopravne ohraničené existujúcimi komunikáciami Račianska a Škultétyho
ulica.
Dopravne je objekt zo severnej strany napojený na Škultétyho ulicu. Zásobovanie prevádzok
v parteri sa predpokladá z východnej strany objektu. Vstup do podzemnej garáži je taktiež
navrhnutý zo severnej strany.
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Račianska radiála plní funkciu mestskej zbernej komunikácie funkčnej triedy B2, kategórie
MZ 23/50 s obslužnou preferenciou E-MHD.
Obsluha a napojenie územia na mestskú hromadnú dopravu
Územie, ktorého súčasťou je objekt B10 bude obsluhované električkovou MHD zo zastávky
Ursínyho a križovatky Račianske mýto. Územie sa nachádza v pešej dostupnosti do 10 min.
od hlavných dopravných uzlov Račianske a Trnavské mýto, ktoré umožňujú ďalšie možnosti
využívania MHD.
Pešie trasy a cyklistická doprava
Hlavné pešie trasy sú napojené na hlavnú mestskú radiálu Račiansku ulicu. V mieste
križovatky Račianska – Škultétyho bol vybudovaný peší a cyklistický prechod.
Pešie trasovanie je taktiež navrhnuté v nadväznosti na Obytný súbor Škultétyho a umožňujú
prepojenia s Kominárskou ulicou, Trnavským Mýtom,.
Riešenie cyklistickej dopravy v širšom území bolo predmetom rokovaní s dotknutými orgánmi
a organizáciami.
V riešenom území Račianskej ulice v úseku od Kominárskej po Legerského ulicu je trasa
vedená značením sčasti po obidvoch stranách ulice a čiastočne vytvorením pruhu na
chodníkoch. Na Kominárskej ulici je cyklotrasa vedená po oboch stranách komunikácie
vodorovným značením. Na Račianskej ulici pred riešeným objektom je novovybudovaná
obojsmerná cyklotrasa s pokračovaním k projektu Urban Residence.
Vnútroareálové komunikácie pre cyklistov sú riešené ako bezkolízne a v
uvažované so súkromnými stojiskami pre bicykle.

objekte je

STATICKÁ DOPRAVA
Statická doprava je riešená parkovacími miestami v podzemnej garáži pod objektom
a miestami na Škultétyho ulici. Vo vzťahu k statickej doprave je potrebné nad nápočet
potreby statickej dopravy nahradiť aj 47 parkovacích miest, čo vychádza z počtu skutočne
vybudovaných a reálne zrušených parkovacích miest z predošlých etáp projektu Obytný
súbor Škultétyho.
Nápočet statickej dopravy podľa STN 73 6110/Z2
ODSTAVNÉ STOJISKÁ

30

POČET
PM/JEDNOTKA
1

POČET PM
KRÁTKODOBÉ
0,0 p.m.

POČET PM
DLHODOBÉ
30,0 p.m.

do 60m2

49

1

0,0 p.m.

49,0 p.m.

3-izbové

do 90m2

17

1,5

0,0 p.m.

25,5 p.m.

4-izbové

nad
90m2

2

2

0,0 p.m.

4,0 p.m.

BYTY

VÝMERA

POČET JEDNOTIEK

1,5-izbové

do 60m2

2-izbové

SPOLU

98

SPOLU ODSTAVNÝCH STOJÍSK - Oo

108,5 p.m.
0,0 p.m.
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PARKOVACIE STOJISKÁ
ADMINISTRATÍVA

POČET
PM/JEDNOTKA

POČET PM
KRÁTKODOBÉ

POČET PM
DLHODOBÉ

44

4

-

11,0 p.m.

472 m2

25

4,7 p.m.

-

POČET
PM/JEDNOTKA

4,7 p.m.
POČET PM
KRÁTKODOBÉ

11,0 p.m.
POČET PM
DLHODOBÉ

POČET / VÝMERA

Čistá úžitková plocha

944 m2

Zamestnanci
Plocha
prístupná
návštevy

pre

SPOLU
SLUŽBY A OBCHODY

POČET / VÝMERA

Čistá úžitková plocha

477 m2

Zamestnanci

16

4

-

4,0 p.m.

Návštevníci do 1 hod

48

10

4,8 p.m.

-

Návštevníci do 2 hod

24

5

4,8 p.m.

-

SPOLU

9,5 p.m.

4,0 p.m.

SPOLU PARKOVACÍCH STOJÍSK - Po

14,3 p.m.

15,0 p.m.

N = 1.1 x Oo + 1.1 x Po x
Kmp x Kd
Oo

108,5 p.m.

Po

29,2 p.m.

Kmp

0,8

Kd
Zastupiteľnosť

0,8
80% z krátkodobých parkovacích miest
administratívy

13 p.m.

POTREBA PM PODĽA STN

141

Počet zrušených PM zo Škultétyho ul.

4

CELKOVÁ POTREBA PM SPOLU /so započítanou zastupiteľnosťou/
* Z toho 4% miest pre
invalidov
NAVRHOVANÝY POČET PARKOVACÍCH MIEST

132
6 p.m.

Počet exteriérových parkovacích miest

1

Počet parkovacích miest v podzemnej garáži

179

SPOLU NAVRHOVANÝ POČET PM

180

Rozdiel medzi potrebnými a navrhovanými PM

48

DOPRAVNO-KAPACITNÉ POSÚDENIE
K investičnému zámeru „Obytný súbor Škultétyho“ bolo spracované dopravno-kapacitné
posúdenie aj s následnou aktualizáciou (Alfa 04 s.r., 06/2013). Predkladaný dokument sa
zaoberal posúdením napojenia investície Obytný súbor Škultétyho na Račiansku ul. a
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zohľadnil aj susednú investíciu Urban Residence. Posúdenie bolo vypracované prevažne
tabuľkovou formou v súlade s TP 10/2010.
V súčasnosti sú realizované všetky odporúčania a investície do infraštruktúry vyplývajúce
z dopravnej štúdie. Výsledky dopravno-kapacitného posúdenia sú vyhovujúce, pričom
navrhovaným investičným zámerom Polyfunkčného objektu B10 sa výrazne znižuje počet
parkovacích miest. Pôvodne mal parkovací dom 296 stojísk. Polyfunkčný objekt B10 bude
mať 180 parkovacích miest. Príspevok k intenzite dopravy v porovnaní s pôvodným
návrhom riešenia bude významne menší.
Porovnanie
Lokalizácia zmeny navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje zmenu funkčného využitia lokality, ale len
čiastočnú zmenu riešenia jedného z objektov komplexu. Lokalita a teda aj dotknuté
územie sa z tohoto pohľadu nemení.
Celková plocha pozemku podľa geometrického plánu sa zmenou navrhovanej činnosti
nezmení. Dotknuté parcely budú v katastrálnom území Nové mesto bez zmeny.
Zmena parametrov podľa prílohy č. 8 k zákonu
Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť, ktorá bola predmetom povinného hodnotenia
podľa zákona č. 24/2006 Z.z., ukončeného Záverečným stanoviskom Ministerstva životného
prostredia SR č. 4606/2013-3.4/sp zo dňa 16.10.2013.
Navrhovaná činnosť bola posudzovaná vo väzbe na prílohu č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kapitoly č. 2, položky č. 14, kapitoly č. 9,
položky 16a), a 16b). Vzhľadom na prekročenie prahovej hodnoty parkovacích stojísk
v položke 9/16b)A bolo potrebné absolvovať povinné hodnotenie.
Zaradenie navrhovanej činnosti podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie podľa správy o hodnotení
Položka podľa Prílohy č. 8
Variant č. 1 - horúcovod
Variant č. 2 – plyn. kotolne
Alt. A
Alt. B
Alt. A
Alt. B
Kapitola č. 2, položka č. 14
Priemyselné zariadenia na vedenie pary, Viď. popis v kapitole II.8.2
Viď. popis v kapitole II.8.2
plynu, ....
Kapitola č. 9, položka č. 16a)
podlažná plocha
podlažná plocha
Pozemné stavby alebo ich súbory
34 004 m2
35 259 m2
34 004 m2
35 259 m2
Kapitola č. 9, položka č. 16b)
parkovacích stojísk
parkovacích stojísk
Statická doprava
738
767
738
767
Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona sa pre
realizáciu odporúčal variant č. 1, ktorý predstavuje nižšiu záťaž z pohľadu znečistenia
ovzdušia. Zároveň sa odporúčal realizovať výstavbu bytového domu B06 v alternatíve A
12NP, alebo modifikácii objektu B06 7+1/2NP, ktoré sú porovnateľné.
V súčasnom znení zákona navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 k zákonu
rovnako.
Vecná zmena spočíva v rozdielnom využití jednej pozemnej stavby v rámci súboru
v počte parkovacích stojísk.
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Rozsah zmeny podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie sa dotkne týchto položiek:
Položka podľa Prílohy č. 8
Pôvodné riešenie
Predkladaná
Rozdiel
zmena
Polyf. obj. B10
1
2
4
5= 4-2
Kapitola č. 2, položka č. 14
horúcovod
Bez zmeny
Bez zmeny
Priemyselné zariadenia na vedenie
pary, plynu, ....
Kapitola č. 9, položka č. 16a)
35 259 m2
34 523 m2
-736 m2
(porovnanie NP)
z toho asi
z toho
Pozemné stavby alebo ich súbory
2
2 v B10
2
7
100
m
6364
m
(Podlahová plocha v m )
v PH (B10)

Kapitola č. 9, položka č. 16b)
Statická doprava

stojísk

767

656 stojísk

-111 stojísk

z toho 180 v B10

Pôvodný objekt parkovacieho domu bol 6-podlažný, nepodpivničený a mal pôdorysné
rozmery 93,3x19,5 m.
Polyfunkčný objekt B10, ktorý je predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je
navrhovaný ako 7 podlažný+ ôsme ustúpené podlažie. Objekt má pôdorysné rozmery 88,15
x 14,45m.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenšenie podlahovej plochy nadzemných podlaží
o 736 m2. Porovnané sú nadzemné podlažia vzhľadom k tomu že pôvodný návrh
parkovacieho domu mal len nadzemné podlažia.
ZÁKLADNÉ KAPACITNÉ ÚDAJE STAVBY
Plocha riešeného územia

4 373 m2

Zastavaná plocha
Hrubá podlažná plocha podzemných podlaží
Hrubá podlažná plocha nadzemných podlaží

1131 m2
5359 m2
8651m2

Čistá úžitková plocha nadzemná

7720 m2

Plocha zelene spolu
Plocha zelene na rastlom teréne
Plocha zelene nad podzemnými konštrukciami

1 139 m2
351 m2
788 m2

Plocha spevnených plôch

2 039 m2

Počet nadzemných podlaží
Počet podzemných podlaží

7+1
2

Objem stavby

28 459 m3

Počet bytových jednotiek

98

Počet obyvateľov
Počet zamestnancov

213
61

Statická doprava – návrh parkovacích miest
Návrh parkovacích miest v podzemnej garáži
Návrh parkovacích miest na teréne

180
179
1
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III.2.2 Požiadavky na vstupy
Vstupy v etape výstavby
Na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti nebude rovnako ako pri pôvodnom riešení
potrebný záber poľnohospodárskej pôdy. Záber lesných pozemkov tiež nie je potrebný.
Pre výstavbu objektov bude potrebné zabezpečiť stavebný materiál rôzneho druhu
(kamenivo, štrk, piesok, cement, betónové dlažby, betónové konštrukčné prvky, keramické
výrobky, železo, strešné krytiny, izolácie, drevo, plastové výrobky, sklo, elektrické vedenia a
káble a iné stavebné hmoty a materiály).
Zdrojmi týchto materiálov budú štandardné ťažobné a iné dodávateľské organizácie, resp.
pôjde o obchodné výrobky zo zdrojov mimo posudzovaného územia, ktorých prísun si
zabezpečí samotná organizácia zabezpečujúca stavbu.
Výstavba podľa zmeny navrhovanej činnosti bude riešená prevažne domácimi kapacitami
a materiálmi nachádzajúcimi sa na domácom trhu.
Vstupy v etape prevádzky
Prevádzka daného objektu si nebude vyžadovať prísun špecifických surovín. Vlastná
prevádzka bude potrebovať základné vstupy, najmä:
- Elektrickú energiu
- Vodu
- Zemný plyn
Pôvodne posudzované riešenie
V prípade realizácie objektov podľa pôvodne posudzovanej navrhovanej činnosti by bolo
potrebné zabezpečiť elektrickú energiu, vodu, teplo a plyn..
Variant 1 - Bilancia pôvodne predpokladaných nárokov na zásobovanie energiami
CELKOVÉ KAPACITNÉ ÚDAJE OBYTNÉHO SÚBORU - ŠKULTÉTYHO
PITNÁ VODA
Denná spotreba vody
145 905 l/deň
Max. hodinová spotreba vody
19 150,04 l/hod
Ročná spotreba vody
53 061,12 m3/rok
KANALIZÁCIA
Splaškové odpadové vody
Splaškové odpadové vody ročne

5,32 l/s
52 668 m3/rok

Vody z povrchového odtoku
Vody z povrchového odtoku ročne

198,3 l/s
11 065 m3/rok

VYKUROVANIE / TUV
Potreba tepla
Ročná spotreba tepla celkovo

2813 kW
4115,16 MWh /rok

ELEKTRICKÁ ENERGIA
Celkový inštalovaný príkon Pi
Balancovaný príkon Ps /koeficient 0,8/

4040 kW
1857 kW

Variant 2 - Bilancia predpokladaných nárokov na zásobovanie energiami
Prevádzková spotreba médií bude vo Variante 2 rovnaká s rozdielom v predpokladanej
spotrebe plynu pre plynové kotolne.
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Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
Podľa zmeny navrhovanej činnosti sú kapacitné údaje obytného súboru pre druhú fázu
takéto:
PITNÁ VODA
Ročná spotreba vody
Potreba vody pre požiarne účely Qpo =3 x 1,1 =
Potreba vody pre požiarne účely – vonkajší nadzemný hydrant Qpo

30 159 m3/rok
3,3 l/s
18 l/s

z toho ročná spotreba vody pre B10

12 642 m3/rok

KANALIZÁCIA
Splaškové odpadové vody
Splaškové odpadové vody ročne
Zaolejovaná kanalizácia ročne

2,03 l/s
30 159 m3/rok
1.002 m3/rok

z toho ročné odpadové vody pre B10

6 913 m3/rok

Dažďové odpadové vody VPO
z toho ročné odpadové vody pre B10

3931 m3/rok
12 642m3/rok

VYKUROVANIE / TUV
Ročná potreba tepla celkovo
z toho ročná potreba tepla pre B10

1.950 kWh
530 kWh

ELEKTRICKÁ ENERGIA
Celkový inštalovaný výkon pre 2.fazu
Celkový prepočítaný výkon pre 2.fazu
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie
z toho ročná spotreba el.energie pre B10
Maximálný súčastný inštalovaný príkon Ps

Pi 2531 kW
Pp 775 kW
970 MWh/rok
419 MWh/rok
186kW

Porovnanie predpokladaných základných vstupov pre prevádzku celého súboru :
Vstupy
Pôvodný návrh
Predkladaná
zmena

Rozdiel

Ročná spotreba vody (m3/rok)
Celková ročná potreba tepla (MWh / rok)
Celková ročná spotreba el. energie (MWh/rok)

+6 913
+447
+223

53 061,12
4115,16
4 040

59 974,12
5 021,7
4 263

Základné vstupy v podobe predpokladanej ročnej spotreby vody, tepla a elektrickej energie
sú mierne vyššie.
Mierne vyššia spotreba vody, tepla a elektrickej energie je spôsobená zmenou objektu
s prevahou funkcie bývania. Zvýšenie však predstavuje nárast od 5% do 13%, čo vzhľadom
na rozdielnu podrobnosť riešenia a vzhľadom na celok Obytného súboru Škultétyho ulica,
Bratislava, nie je významné.
Zásobovanie vodou
Pôvodne posudzované riešenie
SO 12 VEREJNÝ VODOVOD – ZOKRUHOVANIE KOMINÁRSKA A RAČIANSKA ULICA
Na základe jednaní a vydanej územno-technickej informácie BVS a.s., zo dňa 15.1.2013
pod číslom 45187a/2012/4020/Ing.La bola výstavba Obytného súboru Škultétyho
podmienená prepojením vodovodov na Kominárskej a Škultétyho ulici s jeho
rekonštrukciou na profil DN 200 s napojením na Račiansku ulicu.
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V rámci výstavby 1.etapy Obytného súboru Škultétyho bol zrekonštruovaný vodovod DN
100 v Kominárskej ulici na profil DN 200 – riešené v rámci objektu SO 46. Po
zrekonštruovaní tohoto vodovodu by sa na vodovod DN 200 v Kominárskej ulici napojil
nový vodovod DN 200.
Vodovod DN 200 sa mal novovybudovať v dĺžke 250,0m.
Na trase navrhovaného vodovodu by sa vysadili odbočky pre napojenie vodovodných
prípojok projektovaných bytových domov obytného súboru:
• DN 200/150 – pre napojenie vodovodnej prípojky DN 150 - SO 13.1
• DN 200/100 - pre napojenie vodovodnej prípojky DN 100 - SO 13.3
• DN 200/150 - pre napojenie vodovodnej prípojky DN 150 - SO 13.4
V rámci výstavby 1.etapy Obytného súboru Škultétyho by bol zrekonštruovaný vodovod
DN 100 v Škultétyho ulici na profil DN 200 a dobudované zokruhovanie s vodovodom DN
200, navrhovanom medzi Kominárskou a Škultétyho ulici.
Vodovod DN 200 by sa vybudoval rekonštrukciou existujúceho vodovodu DN 100 v
celkovej dĺžke 140 m.
Na nový vodovod v malo prepojiť existujúce potrubie DN 100 v dolnej časti Škultétyho
ulice.
Pre stavbu „Nové Slovany“, navrhovanú na susednom pozemku sa na vodovode DN 200
v Škultétyho ulici vysadila odbočka DN 200/150 pre budúcu vodovodnú prípojku pre toto
územie. Za odbočkou by sa osadilo šupátko DN 150 so zemnou súpravou. Materiál
verejného vodovodu bol navrhnutý z rúr z tvárnej liatiny DN 200, PN 10. Na vodovode sa
osadia podzemné požiarne hydranty DN 80.
SO 13 VODOVODNÉ PRÍPOJKY
SO 13.3 VODOVODNÁ PRÍPOJKA 3.ETAPA
Pre bytové domy B05, B06 a Parkovací dom (PH) bola navrhnutá nová vodovodná
prípojka DN 150, ktorá by sa napojila na rekonštruovaný vodovod DN 200 v Škultétyho
ulici (SO 12). Vodovodná prípojka by zabezpečovala potrebu vody pre hygienická účely
a pre protipožiarne zabezpečenie stavby.
Na vodovodnej prípojke by sa v chodníku vybudovala vodomerná šachta, v ktorej by sa
osadili dve vodomerové zostavy: - vodomer združený DN 10 na prípojke DN 150 pre
domy B05 a B06
- vodomer DN 50 na prípojke DN 80 pre Parkovací dom.
SO 14 AREÁLOVÉ ROZVODY VODY
SO 14.3 AREÁLOVÉ ROZVODY VODY, 3.ETAPA
Pre bytové domy B05, B06 a Parkovací dom bola navrhnutá nová vodovodná prípojka
DN 150, ktorá sa napojila na navrhovaný vodovod DN 200 (SO 12). Za vodomernou
šachtou sa na vodovodnú prípojku napojil areálový vodovod. Materiál potrubia
areálového vodovodu bol navrhnutý z rúr PE D100, PN 10 D90-160. Areálový vodovod je
navrhnutý v dvoch vetvách. Prvá vetva mala privádzať pitnú vodu do bytových domov
B05 a B06. Druhá vetva mala privádzať vodu do Parkovacieho domu. Na vodovodnej
vetve pre objekty B05 a B06 by sa na potrubí osadil nadzemný požiarny hydrant DN 150.
Za hydrantom bol areálový vodovod potrubí PE D110 pokračovať k objektom B 05 a B06.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
Zmena oproti pôvodnému návrhu je v zmene funkcie objektu z parkovacieho domu (PH) na
polyfunkčný dom s významným podielom bývania (B10). Kapacity a dimenzie inžinierskych
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sietí, ktoré boli navrhnuté v pôvodnom objekte sú postačujúce pre Polyfunkčný dom B10
a teda nedôjde k ich navýšeniu.
Zásobovanie elektrickou energiou
Pôvodne posudzované riešenie
Napojenie Obytného súboru na eklektickú sieť bolo podmienené vybudovaním nových
distribučných trafostaníc a preložením existujúcich objektov TS.
Základné údaje:
Napäťová sústava: VN 3 AC, 50Hz, 22kV/IT
Ochrana pred dotykom živých a neživých častí podľa STN 33 3201/2004
Ochrana pre dotykom živých častí kapitola 7:
- ochrana krytom
- ochrana zábranou
- ochrana prekážkou
- umiestnením mimo dosahu
Ochrana pred dotykom neživých častí kapitola 9:
- uzemňovacie sústavy
Ochranné pásmo: 1 m na obidve strany od VN káblového vedenia
Napäťová sústava: NN 3 PEN, AC-50Hz 230/400 V, TN-C
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41/2007
411. Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania
411.2 Požiadavky na základnú ochranu(ochranu pred priamym dotykom)
Príloha A
A1 – Základná izolácia živých častí
A2 – Zábrany alebo kryty
Príloha B – Prekážky a umiestnenie mimo dosah
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie
411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
415 Doplnková ochrana
415.1 Prúdové chrániče
415.2 Doplnkové ochranné pospájanie
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54
Meranie odberu el. energie v elektromerových rozvádzačoch, umiestnených na verejne
prístupnom mieste – v elektromerných miestnostiach – rieši projekt vnútorných rozvodov
elektro.
SO22.1

PRÍPOJKA VN PRE TRAFOSTANICU TS1

Budovanie VN prípojky pre trafostanicu TS1 napájajúcej nové bytové domy bolo riešené v 1.
etape výstavby. Napojenie bolo navrhované z existujúcej linky č. 425 z káblového úseku
medzi TS č. 0278-000 a TS č. 0990-000. Linka by bola rozrezaná a pomocou dvoch VN
káblov bola by predĺžená k navrhovanej trafostanici TS1 – PSO 22.1. Prípojka – dva VN
káble boli trasované po okraji staveniska smerom k navrhovanej trafostanici.
Napojenie kioskovej trafostanice z distribučnej sústavy 22 kV bolo navrhované káblovou
slučkou 2xNA2XS(F)2Y 3x1x 240 mm2, realizovanou, ako odbočka z vyššie spomenutej VN
linky.
SO22.2

PRÍPOJKA VN PRE TRAFOSTANICU TS2, PIONIERSKA ULICA

Dotknutý stavebný objekt bol riešený v 3. etape výstavby. Predmetom stavebného objektu
bolo vytiahnutie nových prívodných vedení z rozvodne 110/22kV TR Pionierska. Z rozvodne
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bolo navrhované vyústiť trojicu vedení. Dva káble z rozvodne RZ Pionierska by boli zaústené
do plánovanej TS2 – PSO 22.2. Tretí kábel by bol vedený v súbehu s ostatnými
navrhovanými. Bol zaslepený na konci pretlaku Račianskej ulice.
Realizáciu nového vedenia VN projekt navrhoval realizovať káblom NA2XS(F)2Y 3x1x 240
mm2. V rozvodni 110/22kV TR Pionierska bola existujúca priestorová rezerva pre zapojenie
vyššie definovanej prípojky a prípravy rozšírenia VN rozvodov.
SO22.3

PRELOŽKA VN ŠKULTÉTYHO ULICA

Pri rekonštrukcii a rozšírení cesty na Škultétyho ulici bola nutná preložka existujúcej VN linky
č. 425.
V rámci vybudovania prekládky bolo navrhnuté trafostanicu TS 1 presmerovať na nový
rozšírený rozvod VN nasledovne:
-

Existujúca TS č. 0990-000 bola napojená z VN vedenia medzi TS č. 0482-000 a TS
č. 0348-000. Linku č. 425 navrhol prespojkovať ako priame prepojenie medzi TS č.
0482-00 a TS č. 0348-000.

-

Trafostanica TS1 a existujúca TS č. 0990-000 by boli napojené na novovybudovaný
rozvod z RZ Pionierska.

Trasa prekládky VN vedenia bola vedená popri zrekonštruovanej a rozšírenej Škultétyho
ulici. Prekládka VN vedenia by nespôsobila obmedzenie možnosti pripojenia pre budúce
investičné zámery v lokalite.
SO22.4

PRELOŽKA TS 278-000

Existujúca murovaná trafostanica slúžiaca pre napojenie existujúceho distribučného NN
rozvodu bytových domov na druhej strane Račianskej ulice. Dve odberné miesta napojené
priamo z trafostanice boli presmerované na prekladanú trafostanicu, ktorá bola súčasťou
PSO 22.2 Trafostanica TS2. Odberné miesto – rozvádzač verejného osvetlenia a zmena
spôsobu napojenia bola súčasťou stavebného objektu verejného osvetlenie – rieši iná PD.
Odberné miesto spoločnosti VTS Real a prekládka merania boli súčasťou SO 39.2.
Prekladaná trafostanica TS č. 0278-000 bola súčasťou kioskovej dvojtransformátorovej
distribučnej stanice, z ktorej jedna časť by slúžila pre napojenie existujúcich odberateľov na
Račianskej ulici a druhá časť pre nových odberateľov v plánovanej obytnej zóne.
V trafostanici bola zachovaná možnosť pripojenia nových odberateľov, prípadne prepojenia
na nový NN rozvod budúcich investičných zámerov v lokalite.
SO 23 AREÁLOVÉ DISTRIBUČNÉ ROZVODY
SO 23.3

AREÁLOVÉ DISTRIBUČNÉ ROZVODY NN, 3. ETAPA

Z trafostanice TS2 – PSO 22.2 by boli vyvedené NN káblové vedenia smerom k bytovým
domom B05, B06 a k parkovaciemu domu. Rozvod bol navrhovaný ako vzájomne prepojenú
slučku schopnú samostatnej prevádzky so zálohovým prepojením v prípade poruchy.
Káblové vedenia boli ukončené v samostatne stojacich pilierových rozpojovacích a istiacich
skriniach. Umiestnenie pilierových skríň bolo navrhované na verejne prístupnom mieste.
Osadenie skrine bolo možné aj do fasády objektu za predpokladu dodržania podmienky a to
možnosti vymeniteľnosti skrine v prípade poruchy bez zásahu do fasády. Na fasáde
dotknutého bytového domu bolo nutné pripraviť otvor – niku zodpovedajúcej veľkosti pre
možnosť osadenia rozpojovacej skrine.
3. etapa distribučných káblových rozvodov bola prepojená káblovým vedením z 2. etapy cez
rozpojovaciu skriňu.
Káblový rozvod NN bol navrhovaný káblami jednotného prierezu 1-NAYY-J 4x240 mm2,
ktoré slučkované v poistkových rozpojovacích skriniach typu SR a sú zokruhované.
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Uzemnenie navrhovaných skríň bolo zemnou páskou pripojenou na spoločnú uzemňovaciu
sieť TS a verejného osvetlenia.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
Zmena oproti pôvodnému návrhu je v zmene funkcie objektu z PH na Polyfunkčný objekt
B10. Kapacity a dimenzie inžinierskych sietí, ktoré boli navrhnuté v pôvodnom objekte sú
postačujúce pre Polyfunkčný objekt B10 a teda nedôjde k ich navýšeniu.
Zásobovanie teplom
Pôvodne posudzované riešenie
Navrhovaná činnosť bola predkladaná v dvoch variantoch. Varianty sa v zásade odlišovali
spôsobom vykurovania objektov:
Variant č. 1 – odovzdávacie stanice tepla (napojenie na horúcovod)
Variant č. 2 – plynové kotolne
VARIANT Č. 1 – odovzdávacie stanice tepla
HORÚCOVOD, PREDĹŽENIE A NAPOJENIE KOMINÁRSKA
Horúcovod - predĺženie a napojenie Kominárska riešil návrh horúcovodnej prípojky pre
Obytný súbor - Škultétyho v Bratislave. Horúcovod by napájal štyri tlakovo nezávislé
odovzdávacie stanice (TNOS), ktoré by zásobovali teplom jednotlivé objekty pre potreby
vykurovania, vetrania a prípravy TÚV. Horúcovod mal byť napojený na existujúcu sústavu
centralizovaného zásobovania teplom (SCZT), ktorú prevádzkuje Bratislavská teplárenská,
a.s.
VARIANT Č. 2 – plynové kotolne
Kotolňa K1 by slúžila pre objekt B01 a B02. umiestnená bola v objekte B02. Kotolňa K2 by
slúžila objektom B03 a B04, umiestnená v B04. Kotolňa K3 bola určená pre objekty PH, B05
a B06. Umiestnenie v B06. Kotolňa K4 slúžila pre objekty B07, B08 a B09. Umiestnená bola
v B08. V kotolniach sú navrhnuté kondenzačné kotle.
V objektoch sa uvažovalo s vlastným zdrojom tepla – plynové teplovodné kotolne. Nové
zdroje tepla (kotolne), by boli osadené v 1.PP vo vyhradených miestnostiach v objektoch
B02, B04, B06 a B08.
Kotolňa K3 1090kW by slúžila pre objekt B05, B06 a PH, bola navrhnutá v 1.PP objektu
B06. V kotolni boli navrhnuté 2 kondenzačné kotle BUDERUS Logano GB 402 -545-8 o
tepelno príkone 2*545kW a max. tepelnom výkone 2*519kW = 1038kW. Max. hodinová
spotreba ZP = 2*55,0m3/hod = 110,0m3/hod..
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
Zmena oproti pôvodnému návrhu je v zmene funkcie objektu z PH na Polyfunkčný objekt
B10. Kapacity a dimenzie inžinierskych sietí, ktoré boli navrhnuté v pôvodnom objekte sú
postačujúce pre Polyfunkčný objekt B10 a teda nedôjde k ich navýšeniu.
Nároky na dopravu
Pôvodne posudzované riešenie
Na zhodnotenie nárokov na dopravu bola spracovaná spoločnosťou Alfa 04, a.s. Bratislava
Dopravno-inžinierska štúdia, ktorá bola súčasťou správy o hodnotení a bola jej Prílohou č. 2.
Dopravná prognóza bola spracovaná pre štyri časové horizonty štyroch fáz rozvoja investície
obytný súbor Kominárska ul. – Račianska ul., teda roky 2015, 2016, 2017, 2019 a pre časový
horizont roku 2025.
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ZÁVERY ŠTÚDIE
Rozvoj územia, zmeny v spôsobe využívania osobných automobilov a stále rastúce
požiadavky na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky prinášajú so sebou nové
požiadavky na dopravný systém mesta.
Predkladaná štúdia sa zaoberala dopravne obsluhovaným územím Nového mesta v dotyku
Račianskej ulice medzi križovatkami Račianske mýto a križovatka prof.Čabelku (Pionierska)
v kontexte širších vzťahov. Jedná sa o významný dopravný ťah o časť stredného
dopravného okruhu v dotyku s vnútorným dopravným okruhom a o Račiansku radiálu, ktorá
spája východ mesta s ostatnými časťami. Račianska radiála zároveň privádza dopravu z
okresu Pezinok do Bratislavy.
Územie by bolo aj naďalej obsluhované nie len automobilovou dopravou, ale aj mestskou
hromadnou dopravou električkovou, autobusovou a trolejbusovou. Obytný komplex bol na
pešiu dostupnosť k dvom významným prestupovým uzlom a to Račianske mýto a Trnavské
mýto. Pripravovaný obytný komplex bol v dobrej dochádzkovej vzdialenosti k staniciam ŽSR
Predmestie, Vinohrady a plánovaná Filiálka.
V dopravnej prognóze bol uvažovaný najnepriaznivejší scenár vývoja a to skutočnosť, že
dynamická doprava vygenerovaná investíciou bude v území celkom nová, pridaná k doprave
základnej. Z reálneho života vieme, že tomu tak celkom nie je. Nová investícia vygeneruje
určitý objem novej dopravy, ale zároveň aj časť dopravy, ktorá v súčasnosti územím
prechádza ako tranzitná za rovnakými funkciami ako v budúcnosti poskytne pripravovaná
investície, sa prerozdelí. Z tranzitnej dopravy cez územie sa zmení na dopravu zdrojovú
cieľovú do územia. Tieto vozidlá možno počítať ako dopravnú rezervu modelu.
Dokumentácia predkladala dopravnú prognózu v štyroch fázach rozvoja, v piatich časových
horizontoch. Priťaženie dotknutej siete bolo prirodzene rôzne čo do fázy aj dennej špičkovej
hodiny.
Z výsledkov posúdenia výkonnosti jednotlivých križovatiek bolo zrejmé, že:
Križovatka Račianske mýto nevyhovovala ani pre súčasný stav a ani pre výhľad do roku
2025. Priťaženie investíciou by nepredstavoval dramatický nárast intenzít na vstupoch ktoré
sú už v súčasnosti preťažené. Najväčšie priťaženie v križovatke bolo na pravom odbočení zo
Šancovej, kde tvorilo priťaženie v popoludňajšej špičke v roku 2019 až 31%, pričom toto
odbočenie bolo dostatočne kapacitné. Druhým najzaťaženejším vstupom od investície bolo
pravé odbočenie z Račianskej na Šancovú, ktoré bolo priťažené 12%. Ostatné vstupy v
križovatke boli priťažené max 6 %-mi. Križovatka bola už v tom čase preťažená, pričom
nedostatočná kapacita bola badateľná na všetkých vstupoch do križovatky. Z toho dôvodu
nebolo možné zvýšiť kapacitu križovatky zmenou signálneho plánu (presunutím času
zeleného signálu zo vstupu s dostatočnou kapacitou na vstup s deficitom v kapacite). Taktiež
nebolo reálne možné rozšíriť v križovatke niektorý zo vstupov, resp. zrušiť niektoré
smerovanie v križovatke. Vzhľadom k uvedenému, riešenie ponechávalo križovatku v
súčasnom tvare a stave riadenia s konštatovaním, že investícia dramaticky nepriťažuje
investíciu a pravdepodobne jediné možné riešenie zvýšenia kapacity križovatky je
mimoúrovňové vedenie niektorých smerov.
Križovatka prof.Čabelku (Račianska – Jarošova – Pionierska) kapacitne nepostačovala na
intenzity prognózované pre výhľadové roky a ani pre súčasné intenzity dopravy. V tom
období boli badateľné kongescie vznikajúce v jednotlivých špičkách, pričom v križovatke boli
len veľmi obmedzené možnosti rozšírenia jednotlivých vstupov.
Z posúdení bolo však vidno určité rezervy v kapacite, najmä v popoludňajšej špičke na
vstupe od Jarošovej ul. Využitím tejto rezervy sa dá posilniť vstup od Pionierskej a od
Račianskej v smere z Rače. Takúto úpravu by bolo potrebné v budúcnosti preveriť aj v
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skutočnej premávke vzhľadom na to, že Jarošova ul. bola v smere do križovatky
jednopruhová a až v tesnej blízkosti križovatky sa rozširovala na posudzovaný počet pruhov.
bolo teda možné, že po úprave signálneho plánu by rad čakajúcich vozidiel siahal až k
uvedenému rozšíreniu. V tom prípade by aj na tomto vstupe vznikala kongescia.
Napojenie areálu Slovany bolo navrhnuté na Račiansku ul. v dvoch bodoch, prostredníctvom
križovatky Račianska – Kominárska a Račianska – Škultétyho, pričom v križovatke
Račianska – Škultétyho by bolo realizované iba pravé odbočenie na Račiansku.
Križovatka Račianska – Kominárska by bola riadená CDS v koordinácii s križovatkou
Račianske mýto s absolútnou preferenciou E-MHD. Z toho dôvodu bolo nutné vytvoriť v
križovatke dostatočne dlhé čakacie úseky na zvládnutie čakajúcich vozidiel aspoň v dĺžke
dvoch cyklov (kapacitné posúdenie v kapitole č. 3 počítalo s max. dĺžkou pruhu na ľavom
odbočení od Rače cca 42 m, ale v rámci jedného cyklu). Pri dimenzovaní dĺžky max. vzdutia
bolo teda potrebné počítať s dvojnásobnou dĺžkou vypočítaného pruhu, čiže na ľavom
odbočení z Račianskej ul. min 84 m. Vstup od Kominárskej bol vedľajším vstupom a vozidlá
čakajúce na signál voľno majú dostatočný priestor na vzdutie (bolo však taktiež vhodné, aby
mali priestor aspoň podľa tabuľkového posúdenia, čiže cca 20 m).
Okrem novej riadenej križovatky Račianska – Kominárska bolo nutné riešiť aj riadené
otáčanie v križovatke Račianska – Legerského. Táto križovatka však bola plne dynamicky
riadená s trvale zaradenou hlavnou fázou a zaraďovaním ostatných fáz na základe
podmienok vopred stanovených. Aj v tomto prípade bolo vhodné navrhnúť dĺžku čakacieho
úseku pre ľavé odbočenie (a otáčanie) z Račianskej v dostatočnom rozsahu tak, aby
čakajúce vozidlá nesiahali do priameho pruhu. Pri odporúčaní dĺžky pruhu pre ľavé
odbočenie z Račianskej berieme do úvahy okrem kapacitného posúdenia križovatky (kapitola
č. 3) aj simulačné posúdenie, v ktorom maximálny počet čakajúcich vozidiel na ľavom
odbočení dosiahol až hodnotu 9-12 (postupný príchod električiek z jedného smeru aj z
druhého smeru). Z toho dôvodu dokumentácia navrhovala tento pruh v maximálnej možnej
dĺžke (cca 100 m).
Pri hodnotení dĺžky pruhu pre pravé odbočenie z Račianskej na Škultétyho ul. štúdia
konštatovala, že pravé odbočenie bude neriadené, križujúce iba peší priechod. Potrebnú
dĺžku čakacieho úseku sa navrhovalo pre tento prípad v minimálnej hodnote 20 m. Intenzity
dopravy na pravom odbočení boli vo výhľade v hodnote do 120 voz/h, čo predstavovalo asi 2
vozidlá za minútu. Z toho dôvodu štúdia nepredpokladala výraznejšie zdržanie a rady
čakajúcich vozidiel na pravom odbočení z dôvodu dávania prednosti chodcom.
Odporúčania do ďalších stupňov PD boli nasledovné:
Križovatka Račianska – Kominárska
- navrhnúť dostatočné množstvo detektorov na zistenie vznikajúcich kongescií a ich zníženie;
- preveriť možnosť pridania signálu riadený odchod zo zastávky Ursínyho v smere do centra
(vzhľadom k možnosti upchávania Račianskej ul. autami odbočujúcimi vľavo na Kominársku
ul. v prípade príjazdu dvoch a viac električiek z rôznych smerov /a tým nezaradenia ľavého
odbočenia a otáčania v dĺžke viac ako dva cykly/ by možno bolo vhodnejšie riešenie určiť,
kedy môže električka odchádzať zo zastávky. Toto riešenie je však potrebné prehodnotiť a
skonzultovať s DPB);
Križovatka Račianska – Legerského
- navrhnúť dostatočné množstvo detektorov na zistenie vznikajúcich kongescií a ich zníženie;
Výsledky dopravnej prognózy, posúdenie výkonnosti navrhovaného riešenia a návrh riadenia
cestnou dopravnou signalizáciou dokladované v predchádzajúcich kapitolách preferujú ako
optimálne riešenie v súčasnom stupni poznania a v súčasnom stupni prípravy investícií v
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území úpravy v križovatke Račianska – Kominárska, Račianska – Legerského a obmedzenia
v križovatke Račianska - Kraskova. Takéto riešenie kapacitne napojí dotknuté územie a
križovatky vyhovejú. Pripravovaná investícia nezaťaží hlavné križovatky (Račianske mýto a
križ. Prof.Čabelku) zásadným spôsobom a neovplyvní výrazne ich výkonnosť.
Navrhované technické riešenie v jednotlivých fázach umožnilo dopravnú obsluhu investície a
zlepšenie existujúcej situácie v území v križovatkách Račianska – Kominárska a Račianska –
Legerského.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
Vymedzenie riešeného územia z pohľadu dopravných vzťahov sa týka širšie ohraničeného
územia, zohľadňujúceho dopravné nároky na zapojenie obytného súboru na existujúci
komunikačný systém. Riešené územie je dopravne ohraničené existujúcimi komunikáciami
Račianska, Kominárska a Škultétyho ulica. Dopravné napojenia a suvisiace stavebné objekty
boli riešené v samostatnej časti dokumentácie E3 príprava územia 2.fáza.
NAVRHOVANÉ DOPRAVNÉ RIEŠENIE
V 2. fáze výstavby je navrhované rozšírenie Račianskej ulice medzi križovatkami Škultétyho
a Legerského. Na rekonštrukciu križovatky Legerkého - Račianska naväzuje úprava prejazdu
cez električkovú trať, vybudovanie prechodu pre peších a úprava Kominárskej ulice. Úpravy
Škultétyho ulice sa budú týkať jej rozšírenia, príprava vjazdu do parkovacieho domu a do
podzemnej garáže na vlastnom pozemku.
Dopravné úpravy podrobne riešia objekty SO32.2 Rekonštrukcia križovatky Račianska
Legerského ulica , SO33.3 Cestná svetelná signalizácia 2.etapa a SO35 úprava Škultétyho
ulica. Objekty sú predmetom samostatnej časti PD E.3 OBYTNÝ SÚBOR ŠKULTÉTYHO –
MIMOAREÁLOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA A PRÍPRAVA ÚZEMIA 2.fáza.
Návrh riešenia dopravy pre 2.fázu výstavby (2.etapa rekonštrukcie Račianskej ulice ) bol
dopravno- kapacitne posúdený f.Proj-sig, dokument DIP 1.fáza 11/2013. Výsledky DIP sú
vyhovujúce.
ZADNÁ KOMINÁRSKA ULICA
Uvažované dopravné predlženie Kominárskej ulice smerom ku Škultétyho ulici je uvažované
v časti medzi Kominárskou ulicou a parcelou č. 11476/2. Ulica bude rekonštruovaná na profil
MO7/40 a bude predmetom samostatnej PD. Navrhované dopravné riešenie rešpektuje a
umožňuje dopravné prepojenie v území, ktoré sú uvažované výhľadovo alebo majú vydané
právoplatné územné rozhodnutie.
OBSLUHA A NAPOJENIE ÚZEMIA NA MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU
Územie obytného súboru na Škultétyho ul. 2.fáza bude obsluhované električkovou MHD zo
zastávky Ursínyho a križovatky Račianske mýto. Územie sa nachádza v pešej dostupnosti
do 10 min. od hlavných dopravných uzlov Račianske a Trnavské mýto, ktoré umožňujú
ďalšie možnosti využívania MHD.
PEŠIE TRASY A CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Hlavné pešie trasy sú napojené na hlavnú mestskú radiálu Račiansku ulicu. Kominárskou
ulicou sa predpokladá pešie napojenie na Trnavské mýto. V mieste križovatky Račianska –
Škultétyho vznikne novonavrhovaný peší a cyklistický prechod.
Hlavné verejné pešie trasy v území sú definované severojužnou spojnicou, prepájajúcou
Račiansku ulicu s vnútro-areálom Obytného súboru - Škultétyho ulica. Opticky bude táto
trasa riešená ako predĺženie Kraskovej ulice.
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Východno -západne prepojenie medzi Škultétyho a Kominárskou ulicou tvorí v 2fáze
komunikácia na východnej hranici územia. Oba spomenuté trasy sú zároveň uspôsobené na
vjazd zásahových vozidiel.
Krížová schéma umožňuje pešie prepojenie navrhovaných verejných a poloverejných
priestorov, ktoré sa V severovýchodnej časti areálu prepojí pešie trasy verejný lineárny park.
Riešenie cyklistickej dopravy v širšom území bolo predmetom rokovaní s dotknutými orgánmi
a organizáciami.
V riešenom území Račianskej ulice v úseku od Kominárskej po Legerského ulicu je trasa
vedená značením sčasti po obidvoch stranách ulice a čiastočne vytvorením pruhu na
chodníkoch. Na Kominárskej ulici je cyklotrasa vedená po oboch stranách komunikácie
vodorovným značením. Na Račianskej ulici pred parkovacím domom je navrhovaná
obojsmerná cyklotrasa s výhľadovým pokračovaním v projekte Nové Slovany.
Vnútroareálové komunikácie pre cyklistov sú riešené ako bezkolízne a v každom objekte je
uvažované so súkromnými stojiskami pre bicykle.
STATICKÁ DOPRAVA
Statická doprava 2.fázy výstavby pre bytové domy B05 – B09 a SO 03 PH - Zmena
parkovacieho domu PH na Polyfunkčný dom B10 je delená na parkovanie na teréne pozdĺž
Škultétyho ulice, parkovanie v podzemných PG2 a podzemnej garáži objektu B10. Kapacitné
požiadavky sú uvedené v tabuľke v priloženej dokumentácii.
Nároky na pracovné sily
Pôvodne posudzované riešenie
Predpokladaný počet pracovníkov počas výstavby bol asi 100 až 150 pracovníkov. Skutočné
nasadené kapacity spresnil dodávateľ stavby do zahájenia prác, zohľadňujúc predpokladaný
postup.
Prevádzka objektov bude zabezpečená 10 pracovníkmi, ktorí budú vykonávať stálu obsluhu
objektov. Podstatná časť služieb údržby bude zabezpečená dodávateľsky.
V riešenej alternatíve A, sa predpokladalo, že v bytoch bude priestor pre asi 986 obyvateľov
a v prenajímateľných priestoroch bude v službách pracovať asi 30 pracovníkov.
V riešenej alternatíve B, sa počítalo s navýšením počtu bytov nárast na asi 1027 obyvateľov.
V prenajímateľných priestoroch by v službách pracovalo rovnako asi 30 pracovníkov.
V riešenej modifikácii projektu požadovanej mestskou časťou 7+1 podlaží, sa znížením počtu
bytov predpokladal úbytok počtu obyvateľov na asi 914. V prenajímateľných priestoroch by
v službách pracovalo rovnako asi 30 pracovníkov.
Doplnením občianskej vybavenosti v modifikovanom parkovacom dome by vzrástol celkový
počet pracovníkov na 51.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
V tomto stupni prípravy možno predpokladať, že nároky na pracovné sily v etape prevádzky
budú porovnateľné s pôvodným návrhom. Vzhľadom na zmenu objektu s prevahou
občianskej vybavenosti a parkovania na prevažne bytový dom sa zvýši predpokladaný počet
obyvateľov v bytoch v celom komplexe z pôvodných 553 asi na 685 obyvateľov.
V bytovom dome podľa zmeny navrhovanej činnosti bude 98 bytov a asi 213 obyvateľov.
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Porovnanie požiadaviek na vstupy
Vstupy v etape výstavby predstavujú materiálové a energetické vstupy na stavbu. Zdrojmi
týchto materiálov budú štandardné ťažobné a iné dodávateľské organizácie ktorých prísun si
zabezpečí zhotoviteľ stavby. Výstavba navrhovaného zámeru bude riešená prevažne
domácimi kapacitami a materiálmi nachádzajúcimi sa na domácom trhu. Vzhľadom na
porovnateľný objem stavby bude na výstavbu podľa zmeny navrhovanej činnosti potrebné
porovnateľné množstvo stavebných materiálov a energetických vstupov.
Zmenou navrhovanej činnosti sa nezmení charakter činnosti (pozemné stavby). Zmení sa
štruktúra z hľadiska účelu, ktorá ale z hľadiska predpokladaných vstupov v etape výstavby
nemá významne iný vplyv na životné prostredie v porovnaní s pôvodným riešením.
Vzhľadom na väčší obostavaný priestor sa zväčší potreba materiálových vstupov asi o 1/3.
Potreba vstupov pre prevádzku vlastného objektu, ktorý je predmetom zmeny, z hľadiska
druhu je mierne vyššia, no z hľadiska celku nie je významne rozdielna. V porovnaní
s pôvodným návrhom je mierne vyššia predpokladaná spotreba vody, elektrickej energie a
tepla.

III.2.3 Údaje o výstupoch
III.2.3.1

Predpokladané výstupy počas výstavby

Pôvodne posudzovaný návrh
PREDPOKLADANÉ ODPADY V ETAPE PRÍPRAVY ÚZEMIA
Na riešenom území sa v čase spracovania správy o hodnotení nachádzali objekty oplotení,
menšie betónové plochy, torzá múrov a objekt trafostanice č. 0278-000. Pred výstavbou
vlastných objektov boli tieto drobné betónové objekty a objekt trafostanice zbúrané.
Príprava územia k realizácii predmetného investičného zámeru si vyžiadala stavebné zásahy
do jestvujúceho stavebného fondu resp. technických zariadení lokality:
- úprava povrchov chodníkov a komunikácií
- odstránenie jestvujúcich múrikov a oplotení
- zrušenie resp. prekládku jestvujúcich I.S.
- odstránenie nefunkčnej, v súčasnosti zasypanej vodomernej šachty
- odstránenie (prekládka) jestvujúceho objektu transformačnej stanice TS 278
Búracie práce boli realizované štandardným spôsobom t.j. postupným rozoberaním, pri
súčasnom odpratávaní jednotlivých častí konštrukcií a pri vylúčení prác nad sebou. Stavebné
konštrukcie neboli strhávané (napr. použitím lán, pák a zdvihákov) a na ich likvidáciu nebola
použitá trhavina.
Demolácie drobných objektov boli riešené samostatnou projektovou dokumentáciou na
odstránenie stavby.
PREDPOKLADANÉ ODPADY POČAS VÝSTAVBY VLASTNÝCH OBJEKTOV
Počas výstavby vlastných objektov vzniknú odpady. V zmysle zákona o odpadoch mal
pôvodca tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúknuť
na zhodnotenie inému.
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Rozhodujúca časť odpadov by bola z týchto druhov odpadov:
Predpokladané odpady z výstavby
Katalógové
číslo
150101
150106
170101
170102
170103

Kat. Názov odpadu

Nakladanie Predpokladané
s odpadom množstvo

O
O
O
O
O

R5
D1
R5
D1
D1

100 kg
100 kg
100 t
10 t
50 kg

D1

10 t

R1, R13
R5
R13
R4, R14
R13
D1
R13

5t
1t
1t
1t
200 t
180 t
5t

D1
D1

200 kg
1t

170107

O

170201
170203
170302
170405
170506
170904
200201

O
O
O
O
O
O
O

Obaly z papiera a lepenky
Zmiešané obaly
Betón
Tehly
Obkladačky, dlaždice, keramika
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc
a keramiky iné ako uvedené v 170106
Drevo
Plasty
Bitúmenové zmesi
Železo
Výkopová zemina
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
Biologicky rozložiteľný odpad

200306
20 03 99

O
O

Odpad z čistenia kanalizácie
Komunálne odpady inak nešpecifikované

Neznečistená výkopová zemina by bola odvážaná zo staveniska ale bude použitá v rámci
stavby. V prípade prebytku výkopovej zeminy mala byť priebežne odvážaná zo staveniska na
zemník (napr. v Podunajských Biskupiciach – Ančeta), ktorého poloha bola určená do
zahájenia výstavby resp. na dopravné stavby Bratislavského kraja.
Predpokladaný
objem prebytku zeminy z výkopov bol asi 19 075 m3.
Predpokladaná hmotnosť sutí (okrem výkopovej zeminy): 314,5 t
z toho :
1. etapa (fáza) výstavby
114,50 t
2. etapa (fáza) výstavby
65,00 t
3. etapa (fáza) výstavby
40,00 t
4. etapa (fáza) výstavby
95,00 t
Príprava a ochrana výkopov pre založenie novonavrhovaných objektov by si vyžiadala
zrealizovanie hrubých terénnych úprav (HTÚ). Prebytočná výkopová zemina vznikajúca
realizáciou HTÚ a pri realizácii základov a spodných stavieb obytného súboru bude
priebežne odvážaná zo staveniska (stavenísk) na zemník, ktorého polohu určí realizátor
prác, do zahájenia výstavby resp. na dopravné stavby Bratislavského resp. Trnavského
kraja. Možnosť využitia časti plochy 4. etapy výstavby pre krátkodobé deponovanie zeminy
bolo podmienené súhlasom investora stavby. So zeminou by bolo nakladané i počas
realizácie spevnených plôch, pri pokládke novonavrhovaných resp. prekladaných a rušených
I.S a počas realizácie technickej infraštruktúry mimo plochy v majetku investora.
Zneškodňovanie nebezpečných odpadov sa malo riešiť v rámci súhlasu na nakladanie
s nebezpečným odpadom organizácie, pri ktorej činnosti budú vznikať.
Odpady boli zabezpečené v zmysle § 19 ods. 1 písm. b (v tom čase platného znenia
zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z.) pred nežiaducim únikom či odcudzením.
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Dodávateľ stavebných prác, ako pôvodca odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti v rámci
tejto akcie zodpovedal za ich zneškodňovanie alebo využitie a pri nakladaní s odpadmi je
povinný dodržiavať §19 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. /vedenie evidenčného listu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. na
predpísanom tlačive, zabezpečil oddelené zhromažďovanie odpadov podľa druhov a ich
zneškodňovanie alebo zhodnocovanie/
Presné množstvo vzniknutých odpadov počas výstavby bude dokumentované pri
kolaudačnom konaní.
Množstvá odpadov predstavovali odborný odhad. Počas výstavby vzniknú odpady, ktoré
možno v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
zatriediť predovšetkým do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií (v tom čase
platné znenia).
Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ,
v spolupráci s investorom stavby, predloží ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo
stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho
odpadu.
NAKLADANIE S ODPADMI POČAS PREVÁDZKY
Produkované odpady by boli odovzdávané na zhodnocovanie, alebo zneškodňovanie firmám
oprávneným na vykonávanie týchto činností (OLO a.s., Eko – Salmo s.r.o., A.S.A Slovensko,
s.r.o.).
V obytnom súbore sa predpokladal vznik týchto druhov odpadov:
- obalový materiál
- komunálny odpad
- odpad pri výmene svetelných zdrojov, elektrických a elektronických zariadení a pod.
Pomer triedenia, intervaly odvozov by boli upravené podľa reálnych podmienok prevádzky
objektu. Odvoz a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov by zabezpečil
prevádzkovateľ objektu prostredníctvom zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení na
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
Okrem odpadu z obalov a komunálneho odpadu vzniknú počas prevádzky budov odpady
napr. pri výmene nefunkčných svetelných zdrojov, po skončení životnosti elektrických
a elektronických zariadení (výpočtová technika, monitory, tlačiarne, telekomunikačná
technika
a pod.). Tieto odpady by na základe dohodnutých zmlúv prevádzkovateľa
odovzdávané špecializovaným firmám ktoré mali oprávnenie na likvidáciu týchto odpadov,
prípadne zaoberajúcich sa vyzískavaním využiteľných materiálov (striebro, meď, selén a
pod.) z týchto predmetov.
Na základe predpokladu počtu obyvateľov zamestnancov a návštevníkov v objekte sa
predpokladalo, že ročne vznikne asi 250 až 270 ton komunálnych odpadov.
Prevádzkovateľ pred zahájením prevádzky uzatvorí zmluvy s odberateľom odpadov, ktorí
mali pre túto činnosť oprávnenie a mohli zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie
uvedených druhov odpadu. Nebezpečné odpady by zabezpečila firma s oprávnením na
takúto činnosť.
Predpokladaná vyťažiteľnosť: 30 až 40 % (sklo, papier, plasty).
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Predpokladané odpady ktoré by vznikali počas prevádzky objektu
Katalóg. Názov druhu odpadu
číslo
13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody
20 01 01 Papier a lepenka
20 01 02
Sklo
20 01 38
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39
Plasty
20 01 40
Kovy
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad
20 03 01 Zmesový komunálny odpad
20 03 03 Odpad z čistenia ulíc
20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované

Kategória
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O

K termínu kolaudácie investor zabezpečí platné zmluvy so subjektmi oprávnenými na
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi o zabezpečení odberu, prepravy a zneškodnenia
všetkých v objekte vznikajúcich odpadov.
Uskladňovanie kom. odpadov by bolo do typizovaných kontajnerov na komunálny odpad.
Predpokladaná kubatúra kom. odpadov bola asi 3 062 400 l/ročne
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
Pri každej stavbe, bez ohľadu na to, či bude realizovaná podľa pôvodne hodnoteného
riešenia alebo podľa predkladanej zmeny navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie
hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov
v priestore staveniska. Tento vplyv je však lokálny a časovo obmedzený na dobu výstavby.
Stavebné postupy si nevyžiadajú takú technológiu, ktorá by spôsobila nebezpečie vzniku
iných negatívnych dopadov na obyvateľov v existujúcich obytných zónach v etape výstavby.
Doprava materiálu na stavenisko bude po existujúcich dopravných trasách. Intenzita dopravy
počas výstavby nebude predstavovať významnú zmenu ani z hľadiska súvisiaceho zaťaženia
hlukom z dopravy.
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.
Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov:
• nákladné automobily
87 - 89 dB(A)
• zhutňovacie stroje
83 - 86 dB(A)
• nakladače zeminy
86 - 89 dB(A)
Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej
hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Možno
predpokladať, že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu 90 – 95
dB(A). Tento hluk sa nedá odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom premenlivosť
polohy nasadenia strojov a konfiguráciu terénu. Tým vzniká potreba ochrany exponovaných
pracovníkov.
Pri realizácii inžinierskych sietí bude výkopová zemina, po uložení sietí, nahrnutá späť do
rýh.
Počas výstavby vlastných objektov vzniknú odpady. V zmysle zákona o odpadoch je
pôvodcom ten, na koho je vydané stavebné alebo demolačné povolenie. Pôvodca ďalej
zodpovedá za správne zaradenie odpadu a za odovzdanie odpadu osobe oprávnenej
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nakladať s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a teda tento odpad
zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.
Uprednostnené bude materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas
výstavby (17 01 07) napr. prostredníctvom mobilného drviaceho zariadenia. Tie odpady,
ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom
o odpadoch, t.j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie.
S odpadmi vznikajúcimi počas výstavby sa bude nakladať v súlade s §77 zákona
o odpadoch. Vzniknuté odpady sa budú zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných
nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu max.
12 za sebou nasledujúcich mesiacov.
Bude vedená evidencia o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady,
ktoré vzniknú počas odstránenia stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej
dokumentácii.
V zmysle zákona o odpadoch bude pôvodca tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti,
alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.
Je reálny predpoklad, že podstatnú časť stavebných odpadov bude možné priamo využiť na
stavbe, alebo ponúknuť inému na ďalšie využitie (tehly, betón, drevo...).
Rozhodujúca časť odpadov z vlastnej výstavby objektov možno odhadnúť rovnako ako
v pôvodnom riešení.
Po ukončení stavebných prác bude potrebné orgánu štátnej správy v odpadovom
hospodárstve predložiť doklad o spôsobe zhodnocovania resp. zneškodňovania odpadov,
ktoré vzniknú počas odstránenia stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má
udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. na zneškodňovanie
odpadov.
S odpadmi vznikajúcimi počas prípravy, ale aj realizácie stavby, sa musí nakladať v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva a to predchádzanie vzniku odpadu, príprava na
opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie a až následne zneškodňovanie odpadu.
Nebezpečné odpady – ich zneškodnenie vykoná oprávnená organizácia, ktorá bude
vybraná na základe výberového konania. Táto predloží rozhodnutia orgánov štátnej správy
v odpadovom hospodárstve platné v čase realizácie stavby a doklad o spôsobe zhodnotenia,
resp. zneškodnenia a mieste uloženia nebezpečného odpadu.
Neznečistená výkopová zemina nebude odvážaná zo staveniska, ale môže byť použitá
v rámci stavby §1 ods. 1 písm. h). V prípade prebytku výkopovej zeminy bude priebežne
odvážaná zo staveniska na zemník (napr. v Podunajských Biskupiciach – Ančeta), ktorého
poloha bude určená do zahájenia výstavby resp. na dopravné stavby Bratislavského kraja.
Ak zemina nebude do ukončenia stavby použitá v rámci objektov povolenej stavby, musí byť
s ňou mimo tejto stavby nakladané ako s odpadom, pričom jej ďalšie zhodnotenie musí byť
prednostne na terénne úpravy, resp. rekultiváciu.
Príprava a ochrana výkopov pre založenie novonavrhovaných objektov si vyžiada
zrealizovanie hrubých terénnych úprav (HTÚ). Prebytočná výkopová zemina vznikajúca
realizáciou HTÚ a pri realizácii základov a spodných stavieb bude priebežne odvážaná zo
staveniska (stavenísk) na zemník, ktorého polohu určí realizátor prác, do zahájenia výstavby
resp. na dopravné stavby Bratislavského resp. Trnavského kraja. So zeminou bude
nakladané i počas realizácie spevnených plôch, pri pokládke novonavrhovaných resp.
prekladaných I.S. Zemina z výkopov pre položenie resp. preloženie prípojok I.S. bude
použitá na spätný zásyp (nie obsyp) pokiaľ projektant príslušnej odbornej profesie nestanoví
ináč. Zemina pre záverečné terénne a sadové úpravy bude zabezpečovaná dovozom.
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Vzhľadom na charakter a množstvo vzniknutých odpadov, na ich zhromažďovanie bude na
stavenisko pristavený veľkokapacitný kontajner, ktorý bude priebežne odvážaný.
Vo všetkých prípadoch sa jedná o zhromažďovanie vytriedených produkovaných odpadov, s
ich následným odvozom v zmysle zmluvných vzťahov s jednotlivými špecializovanými
organizáciami.
Druhotné suroviny sa budú zhromažďovať na stavenisku utriedené podľa druhov
a zabezpečené pred poveternostnými vplyvmi a možným odcudzením. Prostredníctvom
oprávnenej organizácie bude zabezpečené ich zhodnotenie - recykláciou.
Neznečistená výkopová zemina sa využije na terénne úpravy okolo staveniska §1 ods. 1
písm. h)), v prípade jej „nespotrebovania“ v rámci danej stavby môže byť zmysle § 99 odst.
1 , písm.b4) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch až po vyjadrení príslušného orgánu štátnej
správy v odpadovom hospodárstve použitá na terénne úpravy na iných stavbách investora.
V prípade, že množstvo produkovaných nebezpečných odpadov presiahne 1 tonu/ročne,
investor ako pôvodca odpadu musí v zmysle § 97 odst. 1 písm. g) Zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch požiadať o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu
odpadu.
Odpady budú zabezpečené v zmysle § 14 ods. 1 písm. b zák. č. 79/2015 Z. z. pred
nežiaducim únikom či odcudzením.
Investor preberá v zmysle § 77 zákona o odpadoch všetky povinnosti pôvodcu odpadov
vznikajúcich pri stavebnej činnosti.
Porovnanie
Možno predpokladať, že pri realizácii objektov podľa zmeny navrhovanej činnosti, budú
výstupy čo do druhu porovnateľné. Možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie
ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Vzhľadom
na porovnateľný objem stavebných prác, možno aj dĺžku a intenzitu pôsobenia výstupov
počas stavby očakávať rovnakú.
Odpady z hľadiska druhového zloženia budú v zásade rovnaké ako v pôvodne navrhovanom riešení. Množstvo odpadov z výstavby bude tiež porovnateľné. Zmeny s nakladaní
s odpadmi sú viazané hlavne na zmenu legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.
Iné významné výstupy v etape výstavby sa neočakávajú.

III.2.3.2

Predpokladané výstupy počas prevádzky

Zdroje znečisťovania ovzdušia
Pôvodne posudzované riešenie
Zdrojmi znečisťovania ovzdušia bude pohyb motorových vozidiel a vykurovanie objektov.
Najvýznamnejším rozdielom medzi navrhovanými variantmi bol spôsob vykurovania
objektov. Variant č. 1 počítal so zabezpečením tepla napojením na horúcovod. Toto riešenie
nepredstavuje zdroj znečisťovania ovzdušia.
Variant č. 2 počítal s plynovými kotlami, v ktorých boli osadené kondenzačné plynové kotle.
Tento spôsob vykurovanie objektov predstavoval zdroj znečisťovania ovzdušia.
S účinnosťou od 1. júna 2010 bol prijatý zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorý zrušil zákon
č. 478/2002 o ochrane ovzdušia. K novému zákonu boli s účinnosťou od 15.9.2010 prijaté
vykonávacie predpisy.
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Podľa Prílohy č. 2 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia
a regionálneho rozvoja SR, č. 356/2010 Z.z., patrili technologické celky obsahujúce
stacionárne
zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým
tepelným príkonom od 0,3 MW medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.
Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR,
č. 357/2010 Z.z., sa ustanovili požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah
ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR,
č. 363/2010 Z.z., sa ustanovilo monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality
ovzdušia v okolí, spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie množstva
vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených technických požiadaviek
a všeobecných podmienok prevádzkovania.
Pre zhodnotenie možných vplyvov znečistenia ovzdušia z prevádzky objektu bola v rámci
hodnotenia vplyvov na životné prostredie v úrovni správy o hodnotení spracovaná
samostatná rozptylová štúdia.
Dieselagregát bol uvažovaný v objekte B06. Prevádzkovaný mal byť v prípade výpadku
elektrického prúdu po dobu 45 min. a pri pravidelnom preskúšaní. Nominálny výkon
dieselagregátu bol upresnený v ďalšom stupni projektovej prípravy..
Pre zhodnotenie možných vplyvov znečistenia ovzdušia z prevádzky objektu bola v rámci
hodnotenia vplyvov na životné prostredie v úrovni správy o hodnotení spracovaná
samostatná štúdia, ktorá bola prílohou správy o hodnotení.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
Zdroje znečisťovania ovzdušia sa v zásade nemenia – vykurovanie, parkovanie a zvýšená
intenzita dopravy.
Rozptylová štúdia spracovaná v rámci podkladov pre predkladané Oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti v záveroch uvádza: „Distribúcia najvyšších krátkodobých resp.
priemerných ročných hodnôt koncentrácie CO, NO2 , benzénu v okolí objektu je uvedená v
prílohe. Na mapách sú zobrazené hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok po uvedení
objektu v projekte do prevádzky, t.j. z týchto výsledkov je možné vychádzať pri posúdení
vplyvu projektu.
Maximálne hodnoty koncentrácie ZL v predmetnom území
Posudzovaná hodnota
CO - maximálny 8 hod. priemer
NO2 - maximálna krátkodobá (1hod) koncentrácia
NO2 - priemerná ročná koncentrácia
VOC - benzén - priemerná ročná koncentrácia

Imisný limit v zmysle
Vyhl.360/2010 Z.z.
[ug/m3]
10000
200
40
5

Max. hodnota v
predmetnom území
[ug/m3]
4000
140
6
0,4

Koncentrácia CO – maximálny 8hod. priemer – limitná hodnota koncentrácie tejto
znečisťujúcej látky nie je v predmetnom území prekročená.
Koncentrácia NO2 – maximálna krátkodobá (1hod) koncentrácia– limitná hodnota
koncentrácie tejto znečisťujúcej látky nie je v predmetnom území prekročená.
Koncentrácia NO2 – priemerná ročná koncentrácia – limitná hodnota koncentrácie tejto
znečisťujúcej látky nie je v predmetnom území prekročená.
Koncentrácia benzénu – priemerná ročná koncentrácia – limitná hodnota koncentrácie tejto
znečisťujúcej látky nie je v predmetnom území prekročená.

- 40 -

Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Z modelácie vyplýva, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok na výpočtovej
ploche pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach budú nižšie ako
sú legislatívou stanovené limitné hodnoty, pri dodržaní stanovených návrhov. „
Zdroje znečisťovania vôd
Pôvodne posudzované riešenie
Zdrojom znečisťovania vôd bola voda z povrchového odtoku - dažďová voda zo striech
a spevnených plôch a splašková voda.
Bol predpoklad, že voda odvadzaná zo striech nebude kontaminovaná.
SO 16 VEREJNÁ KANALIZÁCIA
Na základe jednaní a vydanej územno-technickej informácie BVS a.s., zo dňa 15.1.2013
pod číslom 45187a/2012/4020/Ing.La bola výstavba Obytného súboru Škultétyho
podmienená rekonštrukciou existujúcej kanalizácie DN 300/450 v Škultétyho ulici na
profil DN 600 a jej napojením do kanalizačného zberača DN 1000 v Kominárskej ulici
potrubím DN 600.
Na základe jednania so zástupcami BVS bola dohodnutá etapizácia výstavby tohoto
objektu, pričom boli navrhnuté dve etapy budovania kanalizácie DN 600.
SO 16.1 VEREJNÁ KANALIZÁCIA DN 600, 1.ETAPA
Pre odvádzanie odpadových vôd z riešeného územia OS Škultétyho bola navrhnutá nová
kanalizácia DN 600 s napojením do kanalizačného zberača DN 1000 v Kominárskej ulici.
Napojenie novej kanalizácie sa urobilo do dna existujúcej revíznej šachty.
V prvej etape sa vybudoval kanalizačný zberač DN 600 a ukončil sa revíznou šachtou za
hranicou 1.etapy výstavby obytného súboru. Tento úsek bude slúžiť počas fungovania
prvej a druhej fázy Obytného súboru.
Materiál navrhovanej kanalizácie bol navrhnutý z rúr sklolaminátových DN 600, na
kanalizácii sa z dôvodu revízie vybudujú revízne kanalizačné šachty zo skruží D1000.
Maximálna vzdialenosť revíznych šácht bola 50 m. Na potrubí sa vysadili odbočky DN
200-250 pre napojenie kanalizačných prípojok z navrhovaných bytových domov a
prípojok od uličných vpustov. Kanalizácia bola budovaná ako jednotná a budú do nej
odvádzané cez kanalizačné prípojky z obytného súboru splaškové odpadové vody a
dažďové odpadové vody z komunikácií a parkovísk.
SO 16.2 VEREJNÁ KANALIZÁCIA DN 600, 2.ETAPA
Pre odvádzanie odpadových vôd z riešeného územia OS Škultétyho bola navrhnutá nová
kanalizácia DN 600 s napojením do kanalizačného zberača DN 1000 v Kominárskej ulici
– 1.etapa.
V druhej etape počas výstavby tretej fázy Obytného súboru sa vybuduje kanalizačný
zberač DN 600 v celkovej dĺžke 118,0 m so zaústením do koncovej revíznej šachty na
kanalizácii DN 600 budovanej v 1.etape. Kanalizačný zberač DN 600 bude ukončený
revíznou šachtou na Škultétyho ulici, kde sa doňho prepojí rekonštruovaná kanalizácie
DN 300/450 na profil DN 600 – SO 44.
Materiál navrhovanej kanalizácie je navrhnutý z rúr sklolaminátových DN 600, na
kanalizácii sa z dôvodu revízie vybudujú revízne kanalizačné šachty zo skruží D1000mm.
Maximálna vzdialenosť revíznych šácht bude 50 m. Na potrubí sa vysadia odbočky DN
200-250 pre napojenie kanalizačných prípojok z navrhovaných bytových domov a
prípojok od uličných vpustov.
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Pre stavbu „Nové Slovany“, navrhovanú na susednom pozemku sa na kanalizácii DN 600
v Škultétyho ulici vysadí odbočka DN 600/250 s napojením kanalizačnej prípojky DN 250
pre budúcu stavbu Nové Slovany. Za odbočkou sa kanalizačné potrubie vybuduje v dĺžke
5,0 m a ukončí sa revíznou kanalizačnou šachtou, do ktorej sa v budúcnosti prepojí
kanalizácia zo stavby „Nové Slovany“.
Kanalizácia bola budovaná ako jednotná a budú do nej odvádzané cez kanalizačné
prípojky z obytného súboru splaškové odpadové vody a dažďové odpadové vody z
komunikácií a parkovísk.
SO 17 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA
Pre jednotlivé fázy výstavby Obytného súboru boli navrhnuté spoločné kanalizačné
prípojky, ktoré budú zaústené do Kanalizácie DN 600, navrhovanej v rámci objektu SO
16, resp. SO 44.
Kanalizačnými prípojkami budú do verejnej kanalizácie odvádzané splaškové odpadové
vody a dažďové odpadové vody z komunikácií a parkovísk.
Vody z povrchového odtoku - dažďové vody zo striech, pódií a zalených striech budú
odvádzané dažďovou kanalizáciou do vsakovacích objektov. Do verejnej kanalizácie
budú odvádzané iba splaškové odpadové vody a dažďové vody zo spevnených plôch.
SO 17.3 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA SO 03
Pre odvádzanie odpadových vôd z objektov B05 a B06, budovaných v 3. fáze OS
Škultétyho - bola navrhnutá nová kanalizačná prípojka DN 250.
Kanalizačná prípojka – DN 250 bola navrhnutá pre bytové domy B05, B06 a Parkovací
dom. Samostatnou vetvou by boli odvádzané tukové odpadové vody z priestoru
Reštaurácie, navrhovanej v objekte Parkovacieho domu. Tieto vody by boli pred
zaústením do kanalizačnej prípojky prečistené v lapači tukov.
Lapač tukov bol navrhnutý typu KL LT4 a jeho kapacita je 1200 jedál/deň. Za lapačom
tuku bola na potrubí vybudovaná revízna šachta pre odber vzoriek vyčistenej vody za
lapačom tukov.
Kanalizačná prípojka bola napojená do rekonštruovanej kanalizácie DN 600 v Škultétyho
ulici, napojenie sa urobí do vysadenej odbočky. Materiál navrhovanej kanalizácie bol
navrhnutý z rúr PVC hrdlových kanalizačných DN 150-250, na kanalizácii by sa z
dôvodu revízie vybudovali revízne kanalizačné šachty zo skruží D1000mm. Maximálna
vzdialenosť revíznych šácht bude 50 m. Na potrubí by sa vysadili odbočky DN 150 - pre
napojenie kanalizačných prípojok z navrhovaného bytového domu a DN 200 - prípojok od
uličných vpustov.
Dĺžka navrhovanej kanalizácie:

- DN 150 - 27,0 m
- DN 200 - 42,0 m
- DN 250 - 43,0 m

SO 18 AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA VÔD POVRCHOVÉHO ODTOKU
Pre jednotlivé fázy výstavby Obytného súboru boli navrhnuté vetvy areálovej dažďovej
kanalizácie, ktorá by odvádzala dažďové vody zo striech jednotlivých objektov a pódií do
vsakovacích blokov. Vsakovacie bloky boli navrhnuté vždy pre každý bytový dom resp.
Parkovací dom.
Na základe geologického prieskumu, poskytnutého investorom bola stanovená
maximálna hladina podzemných vôd na úrovni 133,50 m n.m., priemerná úroveň HPV
bola na kóte 131,50 – 132,00 m n.m.
•
Koeficient vsakovania je stanovený na hodnotu Kf = 1x 10-5
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•
•

Doba dažďa = 120 min.
Periodicita dažďa n = 0,05 (20 ročný dážď)

SO 18.3 AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA VÔD POVRCHOVÉHO ODTOKU, 3.ETAPA
Pre odvádzanie odpadových vôd z objektov B05 a B06, budovaných v 2. fáze OS
Škultétyho - boli navrhnuté dve vetvy dažďovej kanalizácie DN 200, ktoré mali odvádzať
dažďové vody do vsakovacích nádrží. Vsakovacie nádrže boli navrhnuté zo systému
vsakovacích boxov Elwa rozmerov 600x600x600mm a boli navrhnuté v dvoch vrstvách
nad sebou, pričom výška vsakovacích blokov spolu bude 1,2 m. Vsakovacie bloky boli
uložené na štrkový podsyp, ktorého spodná hrana bude uložená na úroveň hrubých
štrkov. Boxy sa zo všetkých strán obalia geotextíliou.
Do vsakovacej nádrže, vytvorenej z boxov Controlbox 216, bolo zaústené potrubie
dažďovej kanalizácie DN 200, na ktorom sa vybuduje pred vsakovacou nádržou filtračná
šachta – šachta s filtračnou prepážkou.
Materiál navrhovanej dažďovej kanalizácie bol navrhnutý z rúr PVC hrdlových
kanalizačných DN 200.
Dĺžka navrhovanej kanalizácie: - DN 200 - 10,0 m pre dom B05
- DN 200 - 11,0 m pre dom B06
- DN 200 - 86,0 m pre Parkovací dom
Vsakovacie nádrže boli navrhnuté z boxov Controlbox 216 v dvoch vrstvách, štyroch
radoch v celkovom počte 2x 144 ks. Rozmer vsakovacej nádrže pre dom B05 aj B06 bol
10,8 x 2,4 x 1,2 m.
Pre Parkovací dom je navrhnutá vsakovacia nádrž z boxov Controlbox 216 v dvoch
vrstvách, štyroch radoch v celkovom počte 288 ks. Rozmer vsakovacej nádrže pre
Parkovací dom bol 10,8 x 4,8 x 1,2 m.
SO 19.2 ZAOLEJOVANÁ KANALIZÁCIA VPO SO 30.3, SO 30.4
Pre odvádzanie dažďových vôd z navrhovaného dočasného parkoviska bola v objekte
SO 52 navrhnutá nová dažďová zaolejovaná kanalizácia, ktorá bola zaústená do verejnej
existujúcej kanalizácie DN 300/450. Kanalizácia bola navrhnutá v 1.etape výstavby OS
Škultétyho. Dočasné parkovisko malo slúžiť počas výstavby a fungovania 1.-3. etapy
výstavby OS Škultétyho. Pri výstavbe 4. etapy by sa dočasné parkovisko zrušilo.
Pred zrušením dočasného parkoviska by sa popri Škultétyho ulici vybudovali parkovacie
stojiská, ktoré by boli odvodnéné novou dažďovou zaolejovanou kanalizáciou do
pôvodne navrhnutého odlučovača RL.
Množstvo odvádzaných dažďových vôd bolo: Qmax = 0,0342 ha x 142 l/s/ha x 0,8 = 3,89
l/s.
Navrhnutý odlučovač RL mal kapacitu Qkap = 20 l/s, takže kapacitne vyhovoval.
Účinnosť odlučovača ropných látok bola podľa údajov výrobcu taká, že zbytkový obsah
uhľovodíkových látok bol v odpadovej vode menší ako 5,0 mg/l.
Materiál navrhovanej dažďovej kanalizácie bol navrhnutý z rúr PVC hrdlových
kanalizačných DN 200.
Dĺžka navrhovanej kanalizácie: - DN 200 - 94,0 m
Na kanalizácii by sa z dôvodu revízie vybudovali revízne kanalizačné šachty zo skruží
D1000mm. Maximálna vzdialenosť revíznych šácht bola 50 m. Na potrubí by sa vysadili
odbočky DN 200 - pre napojenie kanalizačných prípojok od uličných vpustov.
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Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
Zmena oproti pôvodnému návrhu je v zmene funkcie objektu z parkovacieho domu (PH) na
Polyfunkčný objekt B10. Kapacity a dimenzie inžinierskych sietí, ktoré boli navrhnuté
v pôvodnom objekte sú postačujúce pre Polyfunkčný objekt B10 a teda nedôjde k ich
navýšeniu.
Nakladanie s odpadmi
Pôvodne posudzované riešenie
Predpoklad vzniku odpadov vychádzal z charakteru objektov a z vtedy platnej legislatívy
v oblasti nakladania s odpadmi.
PREDPOKLADANÉ ODPADY V ETAPE PRÍPRAVY ÚZEMIA
Na riešenom území sa v čase povinného hodnotenia navrhovanej činnosti nachádzali objekty
oplotení, menšie betónové plochy, torzá múrov a objekt trafostanice č. 0278-000. Pred
výstavbou vlastných objektov boli tieto drobné betónové objekty a objekt trafostanice
zbúrané.
S odpadmi vznikajúcimi počas odstránenia stavby sa nakladalo v súlade s §18 ods. 1 a ods.
2, §19, ods. 1 a §40c v tom čase platného zákona o odpadoch.
PREDPOKLADANÉ ODPADY POČAS VÝSTAVBY VLASTNÝCH OBJEKTOV
Počas výstavby vlastných objektov vznikajú odpady. V zmysle zákona o odpadoch by
pôvodca tento odpad zhodnocoval pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý by ponúkol
na zhodnotenie inému.
Neznečistená výkopová zemina by nebola odvážaná zo staveniska ale bola by použitá
v rámci stavby. V prípade prebytku výkopovej zeminy by bola priebežne odvážaná zo
staveniska na zemník (napr. v Podunajských Biskupiciach – Ančeta), ktorého poloha by bola
určená do zahájenia výstavby resp. na dopravné stavby Bratislavského kraja.
Predpokladaný objem prebytku zeminy z výkopov bol asi 19 075 m3.
V prípade, keby časť výkopovej zeminy bola kontaminovaná, jej zatriedenie by bolo
17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky. Takáto by bola zneškodnená na
príslušnej skládke odpadov.
Príprava a ochrana výkopov pre založenie novonavrhovaných objektov si vyžiadala
zrealizovanie hrubých terénnych úprav (HTÚ). Prebytočná výkopová zemina vznikajúca
realizáciou HTÚ a pri realizácii základov a spodných stavieb obytného súboru by bola
priebežne odvážaná zo staveniska (stavenísk) na zemník, ktorého polohu určil realizátor
prác, do zahájenia výstavby resp. na dopravné stavby Bratislavského resp. Trnavského
kraja. Možnosť využitia časti plochy 4. etapy výstavby pre krátkodobé deponovanie zeminy
bola podmienená súhlasom investora stavby. So zeminou bolo nakladané i počas realizácie
spevnených plôch, pri pokládke novonavrhovaných resp. prekladaných a rušených I.S a
počas realizácie technickej infraštruktúry mimo plochy v majetku investora. Zemina
z výkopov pre položenie resp. preloženie prípojok I.S. bola použitá na spätný zásyp (nie
obsyp) pokiaľ projektant príslušnej odbornej profesie nestanoví ináč. Zemina pre záverečné
terénne a sadové úpravy by bola zabezpečovaná dovozom.
Vzhľadom na charakter a množstvo vzniknutých odpadov, na ich zhromažďovanie bol na
stavenisko pristavený veľkokapacitný kontajner, ktorý bude priebežne odvážaný.
Vo všetkých prípadoch sa jednalo o separované zhromažďovanie produkovaných odpadov,
s ich následným odvozom v zmysle zmluvných vzťahov s jednotlivými špecializovanými
organizáciami.
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Druhotné suroviny ako plasty sa mali voľne zhromažďovať na stavenisku. Prostredníctvom
oprávnenej organizácie by bolo zabezpečené ich opätovné využitie.
Výkopová zemina sa využije na terénne úpravy okolo staveniska, v zmysle § 16 v tom
čase platného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch až po vyjadrení príslušného orgánu
štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
Zneškodňovanie nebezpečných odpadov sa bude riešiť v rámci súhlasu na nakladanie
s nebezpečným odpadom organizácie, pri ktorej činnosti budú vznikať.
Odpady budú zabezpečené v zmysle § 19 ods. 1 písm. b v tom čase platného zákona č.
223/2001 Z. z. pred nežiaducim únikom či odcudzením.
Dodávateľ stavebných prác, ako pôvodca odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti v rámci
tejto akcie zodpovedal za ich zneškodňovanie alebo využitie a pri nakladaní s odpadmi bol
povinný dodržiavať §19 v tom čase platného zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. /vedenie evidenčného listu v zmysle vyhlášky MŽP SR č.
283/2001 Z.z. na predpísanom tlačive, zabezpečiť oddelené zhromažďovanie odpadov
podľa druhov a ich zneškodňovanie alebo zhodnocovanie/
Množstvá odpadov predstavovali odborný odhad. Počas výstavby vzniknú odpady, ktoré bolo
možno v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovil Katalóg odpadov
zatriediť predovšetkým do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií.
Predpoklad bol, že pri výstavbe vznikne do 100 kg nebezpečných odpadov. S odpadom,
ktorý vznikne pri výstavbe zariadenia by realizátor stavby nakladal v zmysle platnej
legislatívy o odpadoch.
Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ,
v spolupráci s investorom stavby, predloží ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo
stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho
odpadu.
NAKLADANIE S ODPADMI POČAS PREVÁDZKY
Produkované odpady by boli odovzdávané na zhodnocovanie, alebo zneškodňovanie
firmám oprávneným na vykonávanie týchto činností (OLO a.s., Eko – Salmo s.r.o., A.S.A
Slovensko, s.r.o.).
V obytnom súbore sa predpokladal vznik týchto druhov odpadov:
- obalový materiál
- komunálny odpad
- odpad pri výmene nefunkčných svetelných zdrojov, elektrických a elektronických
zariadení a pod.
Pomer triedenia, intervaly odvozov by boli upravené podľa reálnych podmienok prevádzky
objektu. Odvoz a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov by zabezpečil
prevádzkovateľ objektu prostredníctvom zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení na
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
Okrem odpadu z obalov a komunálneho odpaduby vznikli počas prevádzky budov odpady
napr. pri výmene nefunkčných svetelných zdrojov, po skončení životnosti elektrických
a elektronických zariadení (výpočtová technika, monitory, tlačiarne, telekomunikačná
technika a pod.). Tieto odpady by na základe dohodnutých zmlúv prevádzkovateľa boli
odovzdávané špecializovaným firmám ktoré mali oprávnenie na likvidáciu týchto odpadov,
prípadne zaoberajúcich sa vyzískavaním využiteľných materiálov (striebro, meď, selén a
pod.) z týchto predmetov.
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Na základe predpokladu počtu obyvateľov zamestnancov a návštevníkov v objekte sa
predpokladalo, že ročne vznikne asi 250 až 270 ton komunálnych odpadov.
Prevádzkovateľ pred zahájením prevádzky by uzatvoril zmluvy s odberateľom odpadov, ktorí
mali pre túto činnosť oprávnenie a môžu zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie
uvedených druhov odpadu. Nebezpečné odpady by zabezpečila firma s oprávnením na
takúto činnosť.
Predpokladaná vyťažiteľnosť: 30 až 40 % (sklo, papier, plasty).
Kategorizácia odpadu bola spracovaná v súlade s vtedy platnou vyhláškou MŽP SR č.
284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.
K termínu kolaudácie by investor zabezpečil platné zmluvy so subjektmi oprávnenými na
podnikanie
v oblasti nakladania s odpadmi o zabezpečení odberu, prepravy
a zneškodnenia všetkých v objekte vznikajúcich odpadov.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
Nakladanie s odpadmi a druhy odpadov sa aj po zmene navrhovanej činnosti v etape
výstavby v zásade nezmení. Možno predpokladať, že sa významne nezmení ani produkcia,
teda množstvo rozhodujúcich druhov odpadov.
Nekontaminovaný (0 - ostatný) komunálny odpad bude odvážať zo zákona oprávnená
organizácia, na riadenú skládku, ktorej polohu upresní, v Zmluve o dielo, likvidátor so
správcovskou organizáciou resp. odvozom do zariadení Zberných surovín a Zberných
dvorov (pri dodržaní podmienky zabezpečenia separácie pri zhromažďovaní komunálneho
odpadu).
b, Kontaminovaný (N - nebezpečný) komunálny odpad bude odvážať zo zákona spôsobilá
organizácia na likvidáciu resp. dekontamináciu na požiadanie majiteľa alebo správcu
objektov.
Vzhľadom na predpokladaný počet obyvateľov v bytoch možno množstvo odpadov odhadnúť
asi na 36 ton za rok. Spôsob nakladania s odpadmi v budúcej prevádzke, najmä
s komunálnymi odpadmi, zohľadňuje aktuálne právne normy v OH, ako je zákon o odpadoch.
S účinnosťou od 1.1.2016 Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vedenie evidencie v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z. na predpísanom tlačive, oddelené zhromažďovanie
odpadov podľa druhov a ich zneškodňovanie alebo zhodnocovanie.
Hluk
Pôvodne posudzované riešenie
Počas demolácie existujúcich drobných objektov a tiež počas výstavby nových objektov
možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom
stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv by bol však obmedzený na
priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby.
Počas búracích prác a tiež počas výstavby vlastných objektov by sa zvýšila 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.
Podstatná časť búracích prác bola vykonávaná ťažkou mechanizáciou, ako sú buldozéry,
bagre, nákladné automobily a v prípade demontáže oceľových konštrukcií aj za pomoci
žeriavu. Na odstraňovanie malých konštrukcií sa použili ručné náradia a príručné náradia.
Mechanizmy – resp. náradie, ktoré sa pri ručnom búraní používa, sú búracie kladivá, uhlové
brúsky, vŕtačky, rezačky na betón atď.
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Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov:
• nákladné automobily
87 - 89 dB(A)
• zhutňovacie stroje
83 - 86 dB(A)
• nakladače zeminy
86 - 89 dB(A)
I. kompresor
75 – 80 dB(A)
II. elektro centrála
70 – 75 dB(A)
Počas výstavby vlastných objektov možno predpokladať zvýšenie denných ekvivalentných
hladín hluku v lokalite stavby, ktoré by bolo spôsobené najmä prejazdmi ťažkých nákladných
automobilov a montážnymi a stavebnými prácami, ktoré by boli spojené s hlučnými
technológiami. Hlučné stavebné činnosti sa odporúčalo vykonávať len počas pracovného
týždňa v časovom horizonte od 7:00 do 21:00 hod., prípadne v sobotu od 8:00 do 13:00 hod.
Pri prácach používať iba zariadenia, ktoré neprodukujú nadmerný hluk a v prípade ich
nevyhnutného použitia ich opatriť kapotážou, prípadne použiť dočasné protihlukové steny.
Ďalšou podmienkou bolo, aby vozidlá boli pri vykladaní a nakladaní s vypnutými motormi.
Kompresor a elektro centrála musia byť umiestnené v akustickom prístrešku. Všetky
vnútorné práce by bolo možné realizovať v nepretržitej trojsmennej prevádzke, za
predpokladu výluky osobitne hlučných technologických postupov.
Predovšetkým v súvislosti s prevádzkou garáží možno predpokladať zvýšenú záťaž hlukom
z pohybu automobilov. V rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie v úrovni správy
o hodnotení bude vypracovaná samostatná štúdia, ktorá bude hodnotiť zmeny hlukových
pomerov po výstavbe objektu.
Budúce ekvivalentné hladiny hluku pred fasádami objektov možno predpokladať v dennej
dobe medzi 60 – 70 dB(A) podľa orientácie k okolitým komunikáciám. Vo vnútri stavby by
boli dodržané požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Možno predpokladať, že prírastok frekvencie dopravy by predstavoval zmenu oproti
súčasnému stavu.
V rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie bola vypracovaná samostatná štúdia
(príloha správy o hodnotení), ktorá hodnotila zmeny hlukových pomerov po výstavbe
objektu.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti
V rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie bola ako podkladová štúdia pre
vyhotovenie predkladaného Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vypracovaná
samostatná hluková štúdia (2D partner, s.r.o. 2016), zaoberajúca sa hodnotením zmien
hlukových pomerov po výstavbe objektu. Rozhodujúcim zdrojom hluku je doprava.
Zmenou navrhovanej činnosti sa, z pohľadu ovplyvňovania obyvateľstva, resp. návštevníkov
hlukom, situácia významne nezmení. Vzhľadom na vyšší počet parkovacích stojísk je
predpoklad, že zaťaženie hlukom z dopravy bude vyššie.
Pre hodnotenie zmeny hlukových pomerov bola v rámci predkladaného Oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti spracovaná hluková štúdia, ktorá je v Prílohe VI.4.
Na základe predikcie hluku možno predpokladať, že požiadavka Vyhlášky MZ SR č.
549/2007 týkajúca sa priľahlej časti vonkajšieho prostredia bude splnená a tiež, že
požiadavka týkajúca sa vplyvu dopravy vygenerovanej stavbou bude splnená na fasáde
najbližších susedných obytných objektov.
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Akustická štúdia v záveroch uvádza: „VPLYV HLUKU OKOLIA NA OBJEKTY
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Hluk z automobilovej a železničnej dopravy v zmysle Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z.
prekračuje prípustné hodnoty. Tento nepriaznivý stav je možné eliminovať voľbou vhodných
stavebných konštrukcií fasády. Návrh obvodového plášťa navrhovaných objektov
odporúčame posúdiť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
ANALÝZA VPLYVU PROJEKTU NA OKOLIE
V danej fáze projektu nie sú známe žiadne vonkajšie zdroje hluku, ktoré by bolo možné
posúdiť. Detailnejšie posúdenie ďalších možných zdrojov hluku v rámci navrhovaného
projektu bude nutné v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Navýšenie intenzity dopravy
je zahrnuté v hlukových mapách.
Svetelnotechnický posudok v záveroch uvádza “Vplyv plánovanej výstavby Obytného súboru
Škultétyho, SO 03 B10, Zmena parkovacieho domu PH na Polyfunkčný dom B10 v
Bratislave vyhovuje požiadavkám STN 73 4301 na preslnenie okolitých bytov. Plánovaná
výstavba svojou polohou a výškou negatívne neovplyvní vyhovujúce preslnenie okolitých
bytov.
Vplyv plánovanej výstavby Obytného súboru Škultétyho, SO 03 B10, Zmena parkovacieho
domu PH na Polyfunkčný dom B10 v Bratislave vyhovuje požiadavkám STN 73 0580 na
denné osvetlenie okolitých obytných miestností a miestností s dlhodobým pobytom ľudí.“
Porovnanie údajov o výstupoch
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia
spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv je však
lokálny a časovo obmedzený na dobu výstavby.
Počas výstavby vzniknú odpady, ktoré možno zaradiť hlavne do skupiny 17 Stavebné
odpady a odpady z demolácií. Je reálny predpoklad, že podstatnú časť stavebných odpadov
bude možné priamo využiť na stavbe, alebo ponúknuť inému na ďalšie využitie (betón,
drevo...).
Iné významné výstupy v etape výstavby sa neočakávajú.
Vzhľadom k tomu, že rozsah stavebných prác je takmer totožný s pôvodným návrhom, aj
výstupy v etape výstavby možno očakávať vo všetkých smeroch porovnateľné.
V etape prevádzky sú rozhodujúcimi výstupmi:
• zdroje znečisťovania ovzdušia
• zdroje znečisťovania vôd
• odpady
• hluk
Zdroje znečisťovania ovzdušia sa, čo do druhu, v zásade nemenia – vykurovanie,
parkovanie a zvýšená intenzita dopravy. Potreba tepla v navrhovanej zmene je v porovnaní
s pôvodným návrhom vyššia, ale zdrojom tepla je rovnako horúcovodná prípojka. Zmenou
navrhovanej činnosti teda nevzniknú iné nové zdroje znečisťovania ovzdušia.
Doprava ako zdroj znečisťovania ovzdušia spôsobí mierne zníženie škodlivín do ovzdušia.
V areáli bude o 111 parkovacích stojísk menej v porovnaní s pôvodným návrhom.
Zdrojom znečisťovania vôd bude odvod splaškových odpadových vôd od zariaďovacích
predmetov do areálovej splaškovej kanalizácie. Bude vybudovaná splašková kanalizácia,
ktorá bude odvádzať odpadové vody splaškové z bytových domov, rodinných domov
a objektov polyfunkcie. Objem splaškových odpadových vôd sa zvýši o 6913m3/rok
Dažďové vody z komunikácií a parkovísk budú odvádzané rovnako ako v pôvodnom riešení.
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Nakladanie s odpadmi a druhy odpadov sa po zmene navrhovanej činnosti v zásade
nezmení. Druhy odpadov sú spojené hlavne s bývaním, teda produkované budú hlavne
komunále odpady.
Zmenou navrhovanej činnosti sa, z pohľadu ovplyvňovania obyvateľstva, resp. návštevníkov
hlukom, situácia významne nezmení.

III.3 Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami
v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky
a technológie
Navrhovaná činnosť bola pôvodne predmetom povinného hodnotenia pod názvom „Obytný
súbor Škultétyho ulica, Bratislava“, ktoré bolo ukončené Záverečným stanoviskom MŽP SR
č. 4606/2013-3.4/dp zo dňa 16.10.2013.
Ďalej boli jednotlivé objekty Obytného súboru Škultétyho ulica, Bratislava, pripravované
samostatnými konaniami v zmysle stavebného zákona.
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vydala Rozhodnutie č ÚKaSP-2013-14/2729/MYM-19
zo dňa 30.7.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 3.9.2014, ktorým bola stavba územne
umiestnená.
Mestská časť Bratislava-Nové mesto vydala stavebné povolenie na stavbu „Obytný súbor –
Škultétyho ul., Bratislava – Nové Mesto“ č ÚKaSP-2015/1644/MYM-92; zo dňa: 31.8.2015;
právoplatné od: 22.10.2015 na objekty:
SO 03 Obytný súbor Škultétyho ulica, 3. etapa, v rozsahu:
SO03 B05
B05 Bytový dom
SO03 B06
B06 Bytový dom
SO03 PG
Podzemná garáž
SO03 PH
Parkovací dom
Stavba sa začala a časť stavebných objektov bola zrealizovaná už daná do užívania
kolaudačným rozhodnutím č. 496/2018/UKSP/DANE-29; zo dňa: 04.6.2018; právoplatné od
25.6.2018.
To platí pre objekty
SO 03 Obytný súbor Škultétyho ulica, 3. etapa:
SO03 B05
Bytový dom
SO03 B06
Bytový dom
SO03 PG
Podzemná garáž
Rozhodujúca časť stavieb, ktoré boli súčasťou Obytného súboru Škultétyho, Bratislava bola
už zrealizovaná a skolaudovaná.
-Kolaudačné rozhodnutie: 489/2018/UKSP/ŠSU/DANE-3; zo dňa: 2.2.2018; právoplatné od:
13.4.2018
SO 30 Areálové komunikácie a spevnené plochy
SO 31 Verejné komunikácie a spevnené plochy
-Kolaudačné rozhodnutie: 490/2018/UKSP/ŠSU/DANE-2; zo dňa: 2.2.2018; právoplatné od:
23.3.2018
SO 35 Škultétyho ulica - rekonštrukcia
-Kolaudačné rozhodnutie: 488/2018/UKSP/DANE-10; zo dňa: 7.2.2018; právoplatné od:
28.3.2018
SO 37 Preložka VO – Škultétyho ulica
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-Kolaudačné rozhodnutie: 9574/2017/UKSP/DANE-127; zo dňa: 22.12.2017; právoplatné od:
8.2.2018
SO 22.2 Prípojka VN pre TS2
SO 23.3
Areálové distribučné rozvody NN
SO 23.4
Areálové distribučné rozvody NN
PSO 22.2 Trafostanica TS2
PSO 22.3 Dozbrojenie TS Pionierska
-Kolaudačné rozhodnutie: 9809/2017/UKSP/DANE-104; zo dňa: 18.12.2017; právoplatné od:
25.1.2018
SO 22.3
Preložka VN Škultétyho
SO 22.4
Preložka TS 278
SO 39.1 Preložka NN po presune TS 278 – Račianska ulica
-Kolaudačné rozhodnutie: 8248/2017/UKSP/DANE-70; zo dňa: 21.8.2017; právoplatné od:
27.9.2017
SO 20.3
Horúcovod – predĺženie 3.etapa
-Kolaudačné rozhodnutie: 8249/2017/UKSP/DANE-71; zo dňa: 21.8.2017; právoplatné od:
29.9.2017
SO 36.2
Preložka VO Račianska ulica 2.etapa
SO 36.3
Preložka napájania VO – Račianska
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ:
-Kolaudačné rozhodnutie: Č.s.: 01180/2017/CDD-22; zo dňa: 7.11.2017; právoplatné od:
22.12.2017
SO 32.2.1 Úprava prechodu cez električkovú trať
SO 32.2.2 Úprava prejazdu cez električkovú trať
SO 32.2.2.1 Koľaj ako spätný vodič
SO 40.2 Preložka trolejového vedenia
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
-Kolaudačné rozhodnutie: Č.k.: OÚ-BA-OCDPK2-2017/096638-3/JTA; zo dňa: 20.12.2017;
právoplatné od: 8.2.2018
SO 32.2 Rekonštrukcia Račianskej ulice – úsek Kraskova – Legerského
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA odbor starostlivosti o životné prostredie
-Kolaudačné rozhodnutie: OU-BA-OSZP3-2018/014286/BEP/III-6075; zo dňa: 20.2.2018;
právoplatné od: 12.4.2018
SO 13 Vodovodná prípojka
SO 14 Areálový rozvod vody
SO 15.2 Studňa, úžitkový vodovod, 2. fáza
SO 17 Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia
SO 18 Areálová kanalizácia vôd povrchového odtoku
SO 19.2 Zaolejovaná kanalizácia vôd povrchového odtoku
SO 44 Rekonštrukcia stoky – Škultétyho
SO 45 Rekonštrukcia verejného vodovodu DN 100 na DN 300 Ursínyho ul.
Hodnotenie zdravotných rizík
Riziká počas výstavby
Realizácia navrhovanej činnosti sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a technologickými
predpismi a normami. Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru práce – stavebné práce,
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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 len pracovnou disciplínou a
dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom k tomu, že realizácia investičného
zámeru bude len vo vyhradenom priestore, nemôžu vzniknúť reálne zdravotné riziká ani iné
dôsledky na obyvateľstvo.
Pri prevádzke, údržbe a oprave zariadení a rozvodov je potrebné dodržať ustanovenia
príslušných noriem a bezpečnostných predpisov a vyhlášok pre rozvody jednotlivých médií.
Riziká počas prevádzky
Pri posudzovaní rizík vyplývajúcich z prevádzky treba analyzovať bezpečnostný systém
prevádzky. Z neho vyplýva riziko dlhodobého vypadnutia elektrického prúdu, dlhodobého
vypadnutia prívodu energetického zdroja. Je to však riziko minimálne a z hľadiska vplyvov na
životné prostredie krátkodobé a zanedbateľné.
Navrhovateľ zámeru neplánuje využitie parkoviska pre odstavenie vozidiel dopravujúce látky
škodiace vodám, jedy, chemikálie, výbušniny, resp. iné látky s nebezpečnými, alebo
rizikovými vlastnosťami. Touto skutočnosťou sa riziko havárií výrazne znižuje. Možným
rizikom znečistenia je tiež znečistenie povrchu únikom ropných látok na parkovisku. Tento
scenár je minimalizovaný technickými opatreniami.
Priame zdravotné riziká počas prevádzky budú znášať len pracovníci obsluhy zariadení.
Riziká sú spojené s prevádzkou vlastných zariadení. Vzhľadom na charakter činnosti a na
podmienku plnenia prísnych hygienických predpisov riziká sú minimálne. Všetky používané
zariadenia musia 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.
Zdravotné riziko s možným širším záberom nie je reálne.
Priamo vlastná prevádzka nesmie narušiť pohodu a kvalitu života obyvateľov hlukom.
Hygienické požiadavky stanovuje orgán na ochranu zdravia. Najvyššie prípustné
ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajších priestoroch budú dodržané podľa Vyhlášky MZ
SR č. 549/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
Najvýznamnejším rizikom počas prevádzky je riziko požiaru. V dokumentácii pre zmenu
stavby pred dokončením bude samostatná časť, ktorá vyhodnotí riešenie protipožiarneho
zabezpečenia.
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III.4 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov
Povoľujúcim orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom
konaní.
V zmysle zákona č. 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 č. 103/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 50/1976 Zb. (117, ods. 1) je obec. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR, Bratislavy
prenieslo kompetencie stavebného úradu na mestské časti.
Stavebným úradom podľa zákona č. 103/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 50/1976 Zb. (117, ods. 1) je Mestská časť Bratislava – Nové Mesto.
Zákon č. 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.

III.5 Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti
presahujúcich štátne hranice
Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov v Prílohe č. 13 uvádza zoznam činností podliehajúcich medzinárodnému
posudzovaniu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie, presahujúce štátne hranice.
Navrhovaná činnosť nie je uvedená v Prílohe č. 13 a nie je umiestnením, charakterom ani
rozsahom taká, aby jej vplyv na životné prostredie mohol presahovať štátne hranice.

III.6 Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého
územia vrátane zdravia ľudí
Geomorfologické pomery
V zmysle geormofologického členenia sa záujmové územie nachádza na rozhraní sústavy
Alpsko-Himalájskej, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie vnútorné
Západné Karpaty, oblasti Fatransko – tatranskej, celku Malé Karpaty, podcelku Pezinské
Karpaty a podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie
Malá Dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina a celku Podunajská rovina.
Z hľadiska geomorfologického členenia Slovenska tvorí územie rozhranie Fatransko –
tatranskej oblasti (celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty) a Podunajskej nížiny
(celok Podunajská rovina). Podľa regionálne – geologického členenia Západných Karpát
(Vass et al., 1988) ide o súčasť jednotky malé Karpaty – Pezinské Karpaty na rozhraní
s gabčíkovskou depresiou, ktorá je súčasťou Podunajskej panvy. Konfigurácia terénu
v záujmovom území je veľmi mierne sklonitá, s celkovým miernym denivelačným spádom
v smere na juhovýchod.
Podľa základného geomorfologického rozdelenia sa dané územie nachádza na rozhraní
vrásovo – blokovej Fatransko – tatranskej morfoštruktúry, kde patria pozitívne
morfoštruktúry: hraste a klinové hraste jadrových pohorí a negatívnych morfoštruktúr
Panónskej panvy, kde patria mladé poklesávajúce morfoštruktúry s agradáciou. Podľa
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základných typov erózno-denudačného reliéfu ide v záujmovom území o rozhranie
vrchovinového reliéfu a reliéfu rovín a nív.
Geologická charakteristika
Záujmové územie sa podľa regionálno-geologického členenia Západných Karpát (Vass et
al. 1988) nachádza na rozhraní jednotky Malé Karpaty – Pezinské Karpaty a Gabčíkovskou
depresiou, ktorá je súčasťou Podunajskej panvy. Podľa inžiniersko-geologického
a hydrogeologického prieskumu Bratislava – STAS spol. s r. o. Trnava a EQUIS spol. s r.
o. Bratislava, 2006, na geologickej stavbe záujmového územia sa podieľajú najmladšie
polohy štrkopiesčitých terasových sedimentov Dunaja a ich bezprostredné miocénne
podložie. Okrem sedimentov neogénu panvovej výplne a usadenín kvartéru sa na
geologickej stavbe záujmového územia podieľajú taktiež vyvrelé horniny Malých Karpát
paleozoického veku.
Predterciérne podložie vystupuje na povrch vo vyvýšených častiach Malých Karpát a je
tvorené prevažne muskoviticko – biotitickými granitmi až granodioritmi bratislavského typu,
s hojným výskytom hrubozrnných pegmatitov. Okrem nich sa vyskytujú diority a podradne
laminované metapelity. Opísané horniny predstavujú kryštalické jadro pohoria Malých
Karpát.
Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie Slovenska (Atlas krajiny SR 2002) sa záujmové
územie nachádza na rozhraní regiónu jadrových pohorí, subregiónu kryštalinika a regiónu
tektonických depresií, subregiónu s neogénnym podkladom. Predmetné územie leží
v inžiniersko – geologickom rajóne fluviálnych (F) a proluviálnych (P), prevažne štrkovitých
zemín. Konfigurácia terénu v záujmovom území je veľmi mierne sklonitá, s celkovým
miernym denivelačným spádom v smere na juhovýchod.
Podľa inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu, STAS spol. s r. o. Trnava
a EQUIS spol. s r. o. Bratislava, 2006, je možné v záujmovom území vyčleniť horizont
deluviálnych (D), proluviálnych (P) a horizont fluviálnych (F) sedimentov, resp. ich
neogénne podložie.
V rámci záujmového územia a jeho bezprostredného okolia je možné vyčleniť vo
všeobecnosti nasledujúce komplexy:
• navážky – tvoria bezprostredný povrch terénu, vzhľadom na pôvodné využitie
územia je ich výskyt pravdepodobný v celej lokalite,
• aluviálne sedimenty – povodňové hliny prevažne charakterizované ako hliny piesčité
až íly s nízkou a strednou plasticitou, tvoria povrchovú časť geologického profilu,
zeminy sú prevažne tuhej konzistencie, pričom táto je závislá na ich saturácii vodou,
ich hĺbkový dosah je spravidla 2 až 5 m pod súčasnú úroveň terénu,
• proluviálne a fluviálne sedimenty – charakterizované prevažne ako štrky ílovité,
hlinité, štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy až štrky zle zrnené, tvoria podložie
nivných sedimentov, vzhľadom na svoju pozíciu v profile bude ich časť tvoriť
základové pôdy budúcich stavebných objektov, štrky tvoria zároveň kolektor
podzemných vôd,
• limnické sedimenty – neogénne sedimenty sú charakterizované prevažne ako íly
piesčité až íly s vysokou plasticitou s polohami pieskov, sporadicky aj pieskovcov
a ílovcov, tvoria podložie kvartérnych sedimentov, vzhľadom na svoju pozíciu v profile
budú vystupovať ako základové pôdy, najmä v prípade zakladania stavebných
objektov s viacerými podzemnými podlažiami, pričom budú prenášať podstatnú časť
priťaženia nových konštrukcií, v piesčitých polohách sú akumulované podzemné
vody, ktoré môžu lokálne vytvárať tlakové horizonty.
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Pôdne pomery
Na hodnotenej lokalite možno pôdny podklad označiť ako Antrozem (AN), čo je človekom
vytvorená umelá pôda na nepôvodných substrátoch. Zaraďované sú tu pôdy na umelých
substrátoch, napr. navážky v sídlach a na rekultivovaných plochách, násypy železníc a ciest,
zastavané plochy a plochy neumožňujúce rast rastlín.
Klimatické pomery
Záujmové územie patrí z klimatického hľadiska do teplej nížinnej klímy, teplej klimatickej
oblasti s priemerným počtom letných dní za rok 50 a viac, okrsku teplého, suchého,
s miernou zimou (T2). Podľa meteorologickej stanice Bratislava – Letisko sa priemerná ročná
teplota za uvádzaných päť rokov (2014 – 2018) pohybuje okolo 12,0 ºC, v januári dosahuje
priemerná mesačná teplota 0,7 ºC a v mesiaci júl 23,0 ºC. Priemerný ročný úhrn zrážok
dosiahol za hodnotené obdobie 559,6 mm. Pre bližšiu charakteristiku klimatických pomerov
boli použité údaje z Atlasu krajiny SR 2002 a Ročeniek klimatologických pozorovaní SHMÚ
2014 – 2018.
Záujmové územie sa nachádza v teplej klimatickej oblasti a teplom okrsku. Podľa
meteorologickej stanice Bratislava – Letisko sa za obdobie 2014 – 2018 ročný priemer teplôt
pohyboval v hodnote 12,0 ºC. Najchladnejším mesiacom v priemere bol mesiac január
s priemernou mesačnou teplotou 0,7 °C a najteplejším mesiacom bol júl s priemernou
mesačnou teplotou 23,0 ºC. Za posledný uvádzaný rok 2018 ročná priemerná teplota
dosiahla 12,5 ºC, najchladnejším mesiacom bol február s teplotu -0,4 ºC a najteplejším
mesiacom august s teplotu 23,7 ºC.
Priemerné mesačné hodnoty teploty zo stanice Bratislava - Letisko (ºC)
rok
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
2014
2,4
4,0
9,6 12,7 15,3 20,3 22,1 19,1 16,5 12,2
2015
2,4
1,9
6,5 11,4 15,5 20,5 24,4 23,8 16,8 10,2
2016
-0,4
6,1
6,7 11,4 16,2 20,9 22,6 20,2 18,8 9,8
2017
-4,4
3,0
9,6 10,5 17,3 22,7 22,8 23,4 15,7 12,0
2018
3,4
-0,4
3,7 15,8 19,1 21,5 23,0 23,7 17,6 13,2

XI
7,7
7,4
4,6
6,1
6,6

XII
3,4
3,0
0,6
3,0
2,3

Zdroj: Ročenky klimatologických pozorovaní meteorologických staníc na území SR, SHMÚ, Bratislava

Zrážky
Záujmové územie patrí do teplej klimatickej oblasti a suchého okrsku. Podľa údajov zo
stanice Bratislava – Letisko priemerný úhrn zrážok za uvádzané roky 2014-2018 dosiahol
559,6 mm. Najbohatší na zrážky za toto obdobie bol mesiac júl s priemerným úhrnom 78,9
mm, najmenej zrážok pripadlo na mesiac marec s priemerným úhrnom 20,9 mm.
Prevládajúce množstvo zrážok spadlo v území v teplom polroku (IV-IX) 340,7 mm, v zimnom
polroku (X-III) to bolo 219,0 mm. Za posledný uvádzaný rok 2018 priemerný ročný úhrn
zrážok dosiahol 606,9 mm, pričom najviac zrážok spadlo v mesiaci september o hodnote
94,5 mm a najmenej v októbri o hodnote 14,7 mm. Snehová pokrývka v roku 2018 viac alebo
rovná 1 cm sa vyskytla 18 dní v roku a viac alebo rovná 10 cm nebola ani jeden deň v roku.
Priemerné mesačné úhrny zrážok zo stanice Bratislava - Letisko (mm)
rok
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
2014
12,3 34,3 13,1 58,0 67,7 39,7 125,1 118,2 154,8 37,0
2015
68,1 29,8 31,3 26,1 49,4 15,2 30,4 74,4 33,6 82,4
2016
41,0 61,8 8,9 40,1 67,1 51,7 106,2 28,4 24,7 49,2
2017
13,6 22,8 18,5 19,7 16,5 20,0 61,7 23,2 56,5 44,7
2018
29,0 23,8 32,5 24,8 85,6 89,4 71,1 29,5 94,5 14,7

XI
36,0
31,5
61,4
51,2
31,7

Zdroj: Ročenky klimatologických pozorovaní meteorologických staníc na území SR, SHMÚ, Bratislava
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Veterné pomery
Bratislava patrí medzi najveternejšie mestá Slovenska. Typické orografické pomery sú
spôsobené blízkosťou Malých Karpát a Devínskou bránou, ktorá vznikla zahĺbením Dunaja
do južného okraja Malých Karpát a je najvýznamnejším činiteľom ovplyvňujúcim klímu. Cez
ňu sa do oblasti Bratislavy dostávajú vzduchové hmoty severozápadného a severného
smeru, ktoré sú často sprevádzané búrlivým vetrom a rýchlymi zmenami počasia.
V záujmovom území podľa údajov z meteorologickej stanice Bratislava - Letisko prevažuje
severozápadné prúdenie vzduchu s početnosťou výskytu 24,1 % s podružne sa vyskytujúcim
severovýchodným prúdením s početnosťou výskytu 17,9 %.
Početnosť výskytu smerov vetra zo stanice Bratislava - Letisko (%)
rok
S
SV
V
JV
J
JZ
2014
11,6
18,6
10,3
15,6
6,3
4,0
2015
12,2
17,2
9,3
11,6
6,0
7,8
2016
12,1
18,7
8,7
10,4
4,7
6,0
2017
10,6
14,2
5,9
9,5
5,7
8,8
2018
14,0
20,7
7,8
12,5
5,0
5,9

Z
6,8
7,3
12,7
15,7
10,8

SZ
21,7
24,8
24,7
27,0
22,4

Zdroj: Ročenky klimatologických pozorovaní meteorologických staníc na území SR, SHMÚ, Bratislava

Maximálna priemerná mesačná rýchlosť vetra 4,1 m.s-1 na stanici Bratislava - Letisko bola
v roku 2018 zaznamenaná v mesiaci apríl a minimálna v máji (mesačný priemer 3,1 m.s-1).
(Ročenky klimatologických pozorovaní SHMÚ 2014-2018, SHMÚ, Bratislava)

Hydrologické pomery
Záujmové územie patrí do povodia Váhu a Malého Dunaja (4-21-15-001), ktorý odvodňuje
predmetnú lokalitu.
Prirodzený odtok tejto oblasti tvorí hydrologický režim tokov s relatívne malou vodnosťou,
stekajúcich z východných svahov Malých Karpát. Hodnoty priemerných ročných prietokov na
týchto tokoch sa v roku 2017 pohybovali v rozpätí 6 až 36 % dlhodobých hodnôt Qa1961-2000.
Maximálne priemerné mesačné prietoky sa na tokoch danej oblasti vyskytli vo februári
a marci a pohybovali sa v rozpätí 9 % až 66 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt
Qma1961-2000. Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli v povodí Malého Dunaja
najmä v auguste a novembri a dosiahli hodnoty 1 až 250% príslušných dlhodobých
mesačných hodnôt Qma1961-2000. Maximálne kulminačné prietoky boli zaznamenané vo
februári a nedosiahli významnosť ani 1 – ročného prietoku. Minimálne priemerné denné
prietoky boli zaznamenané v máji, júli a auguste a pohybovali sa prevažne v rozpätí
dlhodobých hodnôt Q355d - Q364d. Prietok nižší ako Q364d bol zaznamenaný na Gidre v Píle.
Najbližšie k záujmovému územiu sa hydrologické parametre sledujú na vodomernej stanici
Malé Pálenisko na Malom Dunaji, ktorá je od predmetnej lokality vzdialená cca 4 km J
smerom a samotná predmetná lokalita záujmu do povodia Malého Dunaja spadá. Keďže
však najvýznamnejším tokom širšieho územia je rieka Dunaj a tá ovplyvňuje aj tok Malý
Dunaj, taktiež sú ďalej uvedené aj hydrologické údaje z vodomernej stanice Bratislava na
toku Dunaj (nachádza cca 4,3 km JZ od predmetnej lokality), ktorá spadá do povodia
Dunaja.
Na Malom Dunaji, vodomerná stanica Malé Pálenisko (rkm 126,00, plocha povodia 0,10
km2), v roku 2017 priemerný ročný prietok dosiahol 23,99 m 3.s-1. Minimálny priemerný
mesačný prietok bol pritom zaznamenaný v mesiaci október o hodnote 20,94 m3.s-1
a maximálny priemerný mesačný prietok v mesiaci december 27,80 m 3.s-1. Maximálny
denný priemerný prietok dosiahol v mesiaci december 32,72 m 3.s-1 a minimálny denný
priemerný prietok v mesiaci október 16,58 m 3.s-1. Za obdobie 1968 – 2016 najvyšší
kulminačný prietok dosiahol 96,74 m 3.s-1 a najnižší kulminačný prietok 0,030 m 3.s-1.
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Priemerný ročný prietok na toku Dunaj, vodomerná stanica Bratislava (rkm 1868,75, plocha
povodia 131331,10 km2) v roku 2017 dosiahol 1844 m 3.s-1. Minimálny priemerný mesačný
prietok bol pritom zaznamenaný v mesiaci január o hodnote 963,4 m3.s-1 a maximálny
priemerný mesačný prietok v mesiaci máj 2435 m 3.s-1. Maximálny denný priemerný prietok
dosiahol v mesiaci september 4861 m3.s-1 a minimálny denný priemerný prietok v mesiaci
január 842,9 m3.s-1. Za obdobie 1901 – 2016 najvyšší kulminačný prietok dosiahol 10640
m3.s-1 a najnižší kulminačný prietok 580 m 3.s-1.
Fauna, flóra, vegetácia
Podľa fytogeografického členenia Slovenska (FUTÁK, 1980) sledované územie sa nachádza
na rozhraní dvoch fytogeografických oblastí. Svahy Malých Karpát spadajú do oblasti
západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale) s obvodom predkarpatskej flóry
(Praecarpaticum) s okresom Malé Karpaty. Úpätia svahov a dotknutá časť Podunajskej
roviny spadá do oblasti panónskej flóry (Pannonicum) charakterizovanú obvodom
eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) s okresom Podunajská nížina.
Z pôvodnej drevinovej vegetácie sa tu zachovali stromy v aleji popri Račianskej ulici Tieto
dreviny nebudú zmenou stavby dotknuté. Nebude teda potrebné žiadať o súhlas na výrub
drevín podľa
Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších.
Faunisticky, v zmysle zoogeografického členenia podľa živočíšnych regiónov (ČEPELÁK,
1980), sa sledované územie nachádza na rozhraní dvoch zoogeografických regiónov.
Územie Malých Karpát patrí do provincie Karpaty, oblasti Západné Karpaty, do vnútorného
obvodu, západného okrsku. Dolné časti svahov a územia Podunajskej roviny spadajú do
provincie Vnútrokarpatskej zníženiny, Panónskej oblasti, juhoslovenského obvodu,
dunajského okrsku lužného. Existencia uvedeného rozhrania sa prejavuje v pestrom
zastúpení karpatských ale aj teplomilných druhov fauny.
Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne biotopy európskeho alebo národného
významu. Priamo v dotknutom území neboli zistené žiadne chránené druhy rastlín
európskeho alebo národného významu v zmysle platnej legislatívy. Priamo v sledovanom
území sa nenachádza žiaden chránený strom.
Krajinná štruktúra
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom silne pozmenenú krajinu s vysokým
podielom zastavaných území priamo v mieste a aj v okolí vlastnej sledovanej lokality,
s dominantnými prvkami ako sú zastavané plochy s prevažujúcim funkčným využitím
bývania, priemyselných, administratívnych a prevádzkových areálov, služieb a doplnené
o dopravné štruktúry.
Ochrana prírody a krajiny
V širšom okolí sledovaného územia sa nachádza niekoľko významných lokalít, ktoré
predstavujú lokality ochrany prírody, prípadne ochrany prírodných zdrojov. Severne od
sledovaného územia sa nachádza Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, ktorá zahŕňa
okrem iného aj dotknuté lesné masívy Malých Karpát. CHKO Malé Karpaty bola vyhlásená
vyhláškou MŽP SR č. 138/2001 Z.z. z 30. marca 2001 pre ochranu významných prírodných
a ekologicky hodnotných krajinných celkov prírodného charakteru. Na území CHKO platí 2.
stupeň ochrany.
Na území mesta Bratislava sa nachádza niekoľko maloplošných chránených území. Z nich
najbližšie k sledovanému územiu sa nachádza CHA Parčík pri Avione (na území CHA platí 4.
stupeň ochrany) situovaný južne od sledovaného územia a PP Rösslerov lom (na území PP
platí 4. stupeň ochrany) situovaný severne od sledovaného územia. Oba tieto chránené
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územia sú však vo väčšej vzdialenosti od priamo dotknutej lokality a realizáciou navrhovanej
činnosti nebudú dotknuté.
Na území mesta Bratislavy a jeho bezprostrednom okolí bolo vyhlásených viacero území
európskeho významu a do širšieho okolia sledovaného územia zasahujú SKUEV0104
Homolské Karpaty, SKUEV0279 Šúr a SKUEV0388 Vydrica s rozšírením o SKUEV1388
Vydrica. Najbližšie k dotknutej lokalite sa nachádza SKUEV0104 Homoľské Karpaty, ktoré je
situované severne od priamo dotknutého územia. Priamo na plochu dotknutého územia
ohraničenú v zmysle vyčleneného územia nezasahuje žiadne územie európskeho významu.
Na území mesta Bratislavy a jeho bezprostrednom okolí boli vyhlásené 4 chránené vtáčie
územia. Najbližšie, severne od sledovaného územia, sa rozprestiera SKCHVU014 Malé
Karpaty. Chránené vtáčie územie Malé Karpaty bolo vyhlásené Vyhláškou MŽP SR č.
216/2005 Z.z. zo dňa 29.4.2005. Priamo na dotknuté územie chránené vtáčie územie
nezasahuje.
Slovenská republika je od 1.1.1993 riadnou zmluvnou stranou Ramsarskej konvencie
(Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného
vtáctva podľa oznámenia FMZV č. 396/1990 Zb. – Ramsarský dohovor). Slovensko sa
pristúpením k tejto konvencii zaviazalo zachovávať a chrániť mokrade, ako regulátory
vodných režimov a biotopy podporujúce charakteristickú flóru a faunu. Mokraďami sa
v zmysle konvencie rozumejú všetky „územia s močiarmi, slatinami a vodami prirodzenými
alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi“ (čl. 1. ods. 1). V čl. 3. ods. 1.
sa zmluvné strany zaväzujú podporovať zachovanie mokradí, najmä tých, ktoré boli
zaradené do Zoznamu medzinárodne významných mokradí – Ramsarské lokality. Do
sledovaného územia nezasahuje žiadna Ramsarská lokalita. Najbližšie k sledovanému
územiu sa nachádza Ramsarská lokalita Šúr.
Na území mesta Bratislavy a v jeho okolí sa nachádzajú lokality, ktoré boli zaradené do
medzinárodnej siete EMERALD. Pod pojmom EMERALD sa rozumie sieť „smaragdových“
území, t.j. území osobitného záujmu ochrany prírody. Budovanie tejto siete iniciovala Rada
Európy v rámci uplatňovania Bernského dohovoru, ktorého cieľom je ochrana voľne žijúcich
organizmov a ich prírodných biotopov, najmä tých, ktorých ochrana si vyžaduje spoluprácu
niekoľkých štátov. Tvorba siete EMERALD sa začala v roku 1999. Priamo do sledovaného
územia nezasahuje žiadne z uvedených chránených území. Najbližšie k sledovanému
územiu sa nachádza lokalita EMERALD označená ako NPR Šúr.
Územia európskeho významu, chránené vtáčie územia a ostatné chránené územia a ich
ochranné pásma a zóny sú súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území. Priamo
do sledovaného územia nezasahuje žiadne územie zaradené do NATURA 2000.
Územný systém ekologickej stability
Najvýznamnejšie genofondové lokality sledovaného územia sa nachádzajú v lesnatých
územiach Malých Karpát a v priľahlých zvyškoch lesných porastov v intenzívne využívanej
krajine. V zastavanom území mesta alebo v územiach intenzívne poľnohospodársky
využívaných možno považovať za genofondovú plochu takmer každú plochu, kde sa ešte
zachovali spoločenstvá prirodzených alebo prírode blízkych fytocenóz a zoocenóz. Tieto
plochy vytvárajú vhodné predpoklady nielen pre výskyt významných druhov flóry a fauny, ale
aj pre ich migráciu do celého okolia. Do kategórie genofondovo významných lokalít
samozrejme patria všetky lokality zahrnuté do systému chránených území a väčšina lokalít
zahrnutých v rámci územného systému ekologickej stability do plôch biocentier, čiastočne aj
biokoridorov. Genofondovo významné lokality možno považovať za základné kamene, resp.
jadrá chránených území a biocentier.
Z genofondovo významných lokalít sa v okolí sledovaného územia nachádzajú Himligárka –
potok (genofondovo významná lokalita fauny), Rača – cesta na Biely kríž (genofondovo
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významná lokalita flóry), Vajnorská dolina (genofondovo významná lokalita flóry a fauny)
a v širšom okolí aj ďalšie ako Čierny potok, Jazero Kalná (Kalné jazero), Kamzík, Kanál
Struha, Koliba – Stráže, Krasňany (Krasňany – Žabí majer – kanál a mláky), Malá Baňa –
potok, Pekná cesta (Pekná cesta – potok), Pod Chlmcom, Potok pod Sŕním, Potok Uhliarka,
Potok Vydrica a prítoky, Prítok kanála Gaštanový hájik na Žabom majeri, Prítok Vydrice,
Rača, Račí potok, Račiansky potok, Salabov jarok, Šúr, Šúrsky kanál – Kanál Blatina,
Vajnorka – štrkovisko (Vajnorské jazero), Xerotermné biotopy JV svahov Malých Karpát a i.
Priamo v dotknutom území sa nenachádza a ani sem nezasahuje žiaden prvok územného
systému ekologickej stability. Za významnejšie časti, ktoré by mohli byť hodnotené ako
interakčné prvky, možno považovať len väčšie skupiny stromov a krov.
Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v území, kde platí prvý stupeň ochrany v rozsahu
ustanovení §12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Navrhovanou činnosťou
nedôjde k zásahu do chránených území národnej siete ani do súvislej siete európskych
chránených území (Natura 2000). Podľa RÚSES mesta Bratislavy sa v predmetnom území
nenachádza žiadne biocentrum, biokoridor ani genofondová plocha.
Lokalita nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO), ani do oblasti
ochranných pásiem vodných zdrojov.
Mestská časť Bratislava-Nové mesto
Zdroj:www.novemesto
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vznikla schválením Zákona SNR č. 377/1990 z 13.
septembra 1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava. Zákon ustanovil v
Bratislave okrem samosprávnych a výkonných orgánov mesta (primátor, mestské
zastupiteľstvo, magistrát a i.) 17 mestských častí, ktorým boli zákonom a následne
podrobnejšie aj Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy vymedzené kompetencie a územie.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vznikla rozdelením územia bývalého III. obvodu, ktoré
bolo v územnej pôsobnosti vtedajšieho Okresného národného výboru Bratislava III a
Miestnych národných výborov v Rači a Vajnoroch, na tri samosprávne celky – Nové Mesto,
Rača a Vajnory. Územie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vzniklo z dvoch katastrálnych
území Nové Mesto a Vinohrady. Presné vymedzenie územia schválilo mestské
zastupiteľstvo úpravou jednotlivých mestských obvodov 11. júla 1991.
Samospráva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bola ustanovená po voľbách do orgánov
samosprávy 23. – 24. novembra 1990. Prvým starostom mestskej časti sa stal RNDr. Miloš
Lampert (koalícia VPN-KDH). Nový poslanecký zbor mestskej časti, ktorý mal 44 poslancov,
zriadil svojím uznesením z 20. decembra 1990 Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto.
Miestne zastupiteľstvo ustanovilo a zvolilo podľa zákona a štatútu mesta aj poradné orgány –
miestnu radu a komisie, miestneho kontrolóra a zástupcu starostu (z radov poslancov).
Kompetencie miestneho samosprávneho orgánu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,
ktoré vymedzuje štatút mesta, podrobne vymedzil Organizačný poriadok samosprávy
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, schválený jej miestnym zastupiteľstvom 29. októbra
1991 a s novou úpravou 29. júna 1993.
Zdravotný stav obyvateľstva
Demografická situácia väčšiny európskych krajín naznačuje pokračovanie trendu starnutia
obyvateľstva. Podiel detí vo veku 0 až 14 rokov sa znižuje a podiel osôb vo veku 65 a viac
rokov sa zvyšuje.
Najvyššie percentuálne zastúpenie 65- a viacročných obyvateľov malo k 1. 1. 2015 podľa
Eurostatu Taliansko (21,7 %), Nemecko (21,0 %), Grécko (20,9 %) a Portugalsko (20,3 %).
Najviac detí do 14 rokov bolo v Turecku (24,3 %), Írsku (22,1 %) a Francúzsku (18,6 %).
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Na Slovensku bolo 15,3 % detskej a 14,0 % seniorskej zložky obyvateľstva, pričom
ekonomicky aktívni občania SR (15 až 64-roční) tvorili 70,7 %, čo je najvyšší podiel
produktívnej časti populácie v roku 2015 zo všetkých sledovaných krajín. Najmenej ich bolo
vo Francúzsku (63,0 %), Švédsku (63,1 %) a Fínsku (63,7 %). Index starnutia (počet osôb v
poproduktívnom veku na 100 osôb v predproduktívnom veku) dosiahol na Slovensku
hodnotu 91,3, nižší bol len v Nórsku (89,4), na Cypre (89,0), v Luxembursku (85,0), Írsku
(58,8) a Turecku (32,9). Vysoké hodnoty indexu starnutia boli v Nemecku (159,1), Taliansku
(157,2), Grécku (144,1) a Bulharsku (143,9).
Starnutie obyvateľstva spôsobuje najmä nízka pôrodnosť a zvyšovanie strednej dĺžky života
pri narodení. Stredná dĺžka života žien bola najvyššia v Španielsku (85,7), Francúzsku (85,5)
a Švajčiarsku (85,1) a najnižšia v Srbsku (77,9), Bulharsku (78,2) a Rumunsku (78,7).
U mužov sa pohybovala od 80,9 v Lichtenštajnsku, 80,8 v Švajčiarsku, 80,5 v Nórsku až po
69,7 v Lotyšsku a 69,2 v Litve. Na Slovensku bola stredná dĺžka života žien 80,2 a mužov
73,1 rokov.
Úhrnná plodnosť väčšiny sledovaných európskych krajín je nedostatočná (priemer za EU je
1,6 detí). Turecko (2,1) a Francúzsko (2,0) boli v roku 2015 jediné krajiny, kde na jednu ženu
pripadalo 2 a viac živonarodených detí. Na Slovensku dosiahla hodnotu 1,4. Najnižšia
úhrnná plodnosť bola pritom v Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Poľsku, Grécku a na
Cypre (všetky 1,3). Dojčenská úmrtnosť, teda podiel zomretých detí do 1 roka na 1 000
živonarodených, bola v SR 5,1 ‰, čím sa Slovensko zaradilo ku krajinám s vyššou
úmrtnosťou, z nich najvyššiu malo Turecko (10,7 ‰), Rumunsko (7,6 ‰) a Bulharsko (6,6
‰). Slovinsko (1,6 ‰) a Fínsko (1,7 ‰) boli krajiny s najnižšou dojčenskou úmrtnosťou.
Štandardizovaná miera úmrtnosti na 100 000 obyvateľov sa vo väčšine sledovaných krajín
za posledných desať rokov znížila, najvýraznejšie v Estónsku, na Slovensku, v Slovinsku a
Česku. Najviac úmrtí mužov za rok 2014 podľa štandardizovanej miery úmrtnosti na 100 000
obyvateľov sme z vybraných krajín EÚ zaznamenali v Lotyšsku (2 112,3), Litve (2 049,5) a
Bulharsku (2 038,2) a najviac úmrtí žien v Srbsku (1 423,1), Bulharsku (1 351,2) a
Rumunsku (1 245,4). Štandardizovaná miera úmrtnosti mužov na Slovensku medziročne
klesla z 1 824,0 na 1 751,1 na 100 000 mužov a žien z 1 143,2 na 1 085,8 na 100 000 žien.
Hlavnou príčinou smrti oboch pohlaví vo väčšine sledovaných krajín boli choroby obehovej
sústavy. Najvyššia úmrtnosť na ne po prepočítaní na 100 000 obyvateľov bola v Bulharsku (1
131,02), kde oproti predchádzajúcemu roku ešte vzrástla, potom v Rumunsku (951,30) a
Srbsku (931,61), najnižšia bola vo Francúzsku (202,93), Španielsku (244,99) a Dánsku
(256,59). Na Slovensku klesla štandardizovaná miera úmrtnosti na choroby obehovej
sústavy z 711,63 na 654,55 na 100 000 obyvateľov. Vysoký medziročný nárast sme pri nich
evidovali okrem Bulharska (45,22 bodov), aj v Turecku (o 148,98 bodov) a Lichtenštajnsku (o
65,89 bodov).
Ďalšou častou príčinou smrti boli zhubné nádory, na ktoré sme evidovali na Slovensku
324,05 úmrtí (o 3,01 bodu menej ako v predchádzajúcom roku). Častejšie ako v SR však na
zhubné nádory umierali obyvatelia Chorvátska (336,39/100 000) a Maďarska
(348,14/100
000).
V ostatných sledovaných krajinách bola úmrtnosť na ne nižšia. Najmenej to bolo
na Cypre (200,39/100 000), v Turecku (202,81/100 000), Lichtenštajnsku (202,97/100 000),
vo Fínsku (218,57/100 000) a Švajčiarsku (219,58/100 000). Dôsledkom zhubných nádorov
pritom umrie vo väčšine krajín EÚ podstatne viac mužov ako žien. Zrejmý, viac ako
dvojnásobný rozdiel, bol v Turecku, Litve, Lotyšsku, Španielsku, Estónsku a Portugalsku.
Najvýraznejšia diferencia pohlaví je však dlhodobo pri vonkajších príčinách úmrtnosti, na
ktoré zomrie priemerne 2,4-násobne viac mužov ako žien (v Litve, Estónsku a Lotyšsku to
bolo dokonca až štvornásobne viac).
Ďalšie medzinárodné porovnania vychádzajúce z databázy OECD sú pre rozdielnosť
metodiky len orientačným prierezom zdravotnej starostlivosti jednotlivých krajín. Viac ako 20- 59 -
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tisíc prepustení z nemocnice na 100 000 obyvateľov bolo v Rakúsku, Nemecku, Česku,
Slovensku a Maďarsku. Najmenej prepustení zaznamenalo Portugalsko (8 493,0) a
Španielsko (10 219,3). Nemecko (8,13) a Rakúsko (7,55) dlhodobo vedú aj v počte postelí v
nemocničnej starostlivosti na 1 000 obyvateľov. SR sa s 5,75 posteľami na 1 000 obyvateľov
radí ku krajinám s vyšším počtom postelí, ktorých rebríček uzatvárajú Švédsko (2,44 ‰),
Dánsko (2,53 ‰) a Írsko (2,60 ‰).
Hodnotenie súčasného zdravotného stavu obyvateľstva záujmového územia je veľmi
obtiažne nakoľko nie sú k dispozícii podrobné údaje na charakteristiku uvedeného javu
v danej lokalite. Údaje o zdravotnom stave obyvateľstva sú k dispozícií sumárne za okres
v zdravotníckych ročenkách a štatistických publikáciách.
Dôležitým ukazovateľom je stredná dĺžka života pri narodení, ktorá vyjadruje počet rokov,
ktorých sa dožije novorodenec za predpokladu zachovania úmrtnostnej situácie v období jej
výpočtu. Vek dožitia u nás sa postupne zvyšuje. V roku 2003 bol 69,77 roka u mužov a 77,62
roka u žien (ŠÚ SR, Vybrané údaje v regiónoch, 2005). V európskom porovnaní sa
Slovensko radí medzi priemerné krajiny.
Vybrané demografické ukazovatele, rok 2015
Krajina
Veková štruktúra v %
0-14
15-64
Slovensko
15,3
70,7
EÚ
15,6
65,5
Krajina

Slovensko
EÚ

Stredná dĺžka života pri narodení v
rokoch
muži
žena
73,1
80,2
77,9
83,3

65+
14,0
18,9

Úhrnná
plodnosť

Dojčenská
úmrtnosť

1,4
1,6

5,1
3,6

Štandardizovaná miera úmrtnosti - podľa príčin smrti, rok 2014, muži
Krajina
Príčiny smrti podľa MKCH-10
Všetky
Zhubné
Choroby
Choroby
Choroby
príčiny
nádory
obehovej
dýchacej
tráviacej
sústavy
sústavy
sústavy
Slovensko 1 751,1
463,5
792,4
118,2
89,8
EÚ
1 254,5
349,1
444,8
112,3
54,6

Vonkajšie
príčiny
úmrtnosti
111,8
66,5

Štandardizovaná miera úmrtnosti - podľa príčin smrti, rok 2014, ženy
Krajina
Príčiny smrti podľa MKCH-10
Všetky
Zhubné
Choroby
Choroby
Choroby
príčiny
nádory
obehovej
dýchacej
tráviacej
sústavy
sústavy
sústavy
Slovensko 1 085,8
239,0
559,9
50,9
48,3
EÚ
817,9
200,6
318,3
58,1
33,4

Vonkajšie
príčiny
úmrtnosti
40,5
27,9

Prepustenia z nemocnice na vybrané ochorenia
Krajina
Rok
Prepustenia z nemocnice na vybrané ochorenia
Všetky
nádory
obehová tráviaca
vonkajšie
príčiny
sústava
sústava
príčiny
na 100 000 obyvateľov
Slovensko 2015
20 052,9 1 713,9
2 971,3
1 850,1
1 452,6
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Prehľad vybraných ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva
Index potratovosti na Živonarodení s vrodenou Počet hospitalizácií v nemocniciach
100 narodených
chybou na 10 000
na 100 000 obyvateľov
živonarodených
SR
35,8
256,2
19 866,6
BA kraj
40,0
239,1
18 943,5
Bratislava I
38,8
77,5
27 911,6
Bratislava II
32,6
170,3
19 199,4
Bratislava III
34,7
223,9
20 106,5
Bratislava IV
41,8
321,8
17 037,6
Bratislava V
54,6
371,2
16 770,2
Územie

Územie
počet
SR
BA kraj
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Územie

SR
BA
kraj
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V

muži
11547
1325
128
231
206
211
162
Liečení
užívatelia drog
na 100 000
obyvateľov
38,4
137,4
150,6
184,9
115,6
76,4
231,9

Zhubné nádory – hlásené ochorenia
Na 100 000 obyvateľov
ženy
Muži
ženy
11345
442,3
409,9
1549
467,0
490,1
114
637,5
483,4
319
467,0
545,4
232
724,6
699,1
261
480,5
530,0
221
281,8
353,5
Počet hlásených ochorení na 100 000 obyvateľov
Pohlavné ochorenia
tuberkulóza
syfilis
Gonokoková
infekcia
3,1
2,0
13,8
8,8
4,8
6,8
18,5
5,5
9,8
7,5
14,2

11,6
8,3
1,6
8,6
3,3

21,1
4,6
6,5
2,1
6,7

Zdroj: Zdravotnícka ročenka, Prehľad vybraných ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva v okresoch SR

Z dostupných štatistických údajov vyplýva, že zdravotný stav obyvateľstva mesta Bratislavy
nie je horší, ako je celoslovenský priemer, naopak v sledovaných ukazovateľoch sa javí ako
lepší. A to aj napriek tomu, že ovzdušie na území Bratislavy je najviac znečisťované, pôsobia
pozitívne niektoré vplyvy, ako sú vyššie vzdelanie a s ním aj racionálnejší prístup k spôsobu
života (stravovanie, pohybová aktivita, spracovanie stresov a pod.).
Tak ako v celoštátnom meradle, aj na úrovni daného okresu sú najčastejšou príčinou smrti
choroby obehovej sústavy a po nich nasledujú nádorové ochorenia.
Problémom veľkomesta je atraktivita pre okrajové skupiny populácie, ako sú osoby s rôznymi
typmi závislostí, prostitúcie oboch pohlaví, bezdomovci a pod.. V štatistike ochorení sa tieto
osoby uplatňujú v ukazovateľoch vybraných prenosných ochorení, ako sú HIV infekcia a
chorí na AIDS.
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IV

VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE, VRÁTANE
KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH

Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov, ktoré bolo ukončené Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia
SR č. 4606/2013-3.4/sp zo dňa 16.10.2013.
Následne bolo príslušným stavebným úradom vydané územné rozhodnutie o umiestnení
stavby, stavebné povolenia a stavba sa začala. Podstatná časť stavebných objektov už bola
skolaudovaná a je v prevádzke – viď informácie v kapitole III.3.
Z hľadiska časového priebehu pôsobenia očakávaných vplyvov danej prevádzky na životné
prostredie je potrebné tieto rozdeliť do dvoch etáp - etapa výstavby a etapa prevádzky.
Zmena navrhovanej činnosti v zásade neprináša iné vplyvy na obyvateľstvo a prírodné
prostredie ako tie, ktoré boli identifikované v správe o hodnotení.
Zhrnutie predpokladaných vplyvov
Priame vplyvy navrhovanej činnosti sa budú prejavovať v zásade len v priestore staveniska.
Nepriame vplyvy sú spojené predovšetkým s pohybom automobilov počas výstavby a tiež
v etape prevádzky objektu.
Rozhodujúce vplyvy boli identifikované v tejto etape prípravy navrhovanej činnosti takto:
Vplyv na obyvateľstvo a urbánny komplex
V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Tento
hlukom a sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne
ovplyvní lokalitu. Pri realizácii nevyhnutných opatrení nebude mať významný vplyv mimo
areál výstavby.
Dopravný hluk na blízkych cestných komunikáciách v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007
Z.z. bude dostatočne eliminovaný prvkami obvodového plášťa
a za predpokladu
akceptovania odporúčaní uvedených v akustickej štúdii. V tejto časti realizácie výstavby
bude možné po uzavretí stavebných otvorov všetky práce realizovať v trojsmennej
prevádzke za predpokladu výluky hlučných činností.
V areáli sa nepredpokladá inštalácia zariadení, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií,
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia s negatívnym dopadom na obyvateľstvo.
Priame vplyvy a zdravotné riziká budú znášať len pracovníci priamo zúčastnení na výstavbe.
Z hľadiska obyvateľstva realizáciu zámeru možno hodnotiť pozitívne, nakoľko sa vytvorí
niekoľko nových ponúk pracovných miest a služieb. Vhodnými stavebnými a vegetačnými
úpravami sa vytvorí esteticky pôsobivý prvok, čo pozitívne ovplyvní krajinný obraz lokality.
Rozhodujúce možné negatíve pôsobenie prevádzky na obyvateľstvo je nepriame
prostredníctvom znečistenia ovzdušia, vznikom a nakladaním s odpadmi a hlukom
z automobilov.
Odpad bude triedený. Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí správca
objektu v spolupráci s prevádzkovateľmi zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadov na zmluvnom základe. Pri dodržaní zásad bezpečného a hospodárneho nakladania
s odpadmi v zmysle platnej legislatívy nie je predpoklad negatívnych vplyvov.
V rámci stavby bude v riešenom území realizovaná výsadba areálovej zelene. Riešenie
sadových úprav je koncepčne podobné už navrhnutým plochám v okolí.
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Súčasná štruktúra krajiny priamo dotknutého záujmového územia a aj jeho širšieho okolia
predstavuje silne antropogénne pozmenenú krajinu. Realizácia zámeru tým neovplyvní
charakter daného územia z hľadiska funkčného aj estetického zásadne.
Z hľadiska estetiky realizácia zámeru významne čiastočne ovplyvní obraz lokality a jej
celkové vnímanie pri akomkoľvek uhle pohľadu v danom priestore.
Ku každej pripravovanej stavebnej činnosti na posudzovanom území si je potrebné vyžiadať
v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods.4 pamiatkového zákona vyjadrenie KPÚ Bratislava ako
dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý určí spôsob ochrany evidovaných a potencionálnych
archeologických nálezísk a nálezov.
Pri realizácii plánovanej výstavby nie je predpoklad, že by mohlo dôjsť k narušeniu alebo
zničeniu nálezov mimoriadnej hodnoty, preto bude nevyhnutné zabezpečiť ochranu
pamiatkových hodnôt na riešenom území v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu formou záchranného archeologického výskumu
s dostatočným časovým predstihom.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenu funkčného využitia objektu B10 s prevahou
funkcie bývania. Pre overenie predpokladaných vplyvov na obyvateľstvo, v súvislosti
s predkladanou zmenou navrhovanej činnosti, boli spracované:
• Akustická štúdia
• Rozptylová štúdia
• Svetlotechnický posudok
Pre vyhodnotenie možných vplyvov na obyvateľstvo z hľadiska znečisťovania ovzdušia bola
spracovaná rozptylová štúdia, ktorá je v Prílohe č. VI.4.
Rovnako bola vypracovaná aj hluková (akustická) štúdia, ktorá hodnotí zmenu hlukových
pomerov v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti. Akustická štúdia je v Prílohe VI.4.
Svetelotechnické podmienky sú vyhodnotené v samostatnom posudku, ktorý je tiež v prílohe.
Vplyvy na prírodné prostredie
Vplyvy na horninové prostredie sa predpokladajú až v dôsledku odstránenia pokryvnej
vrstvy, kedy sa zmenia podmienky pre prienik povrchovej kontaminácie. Možno očakávať
zvýšené riziko kontaminácie horninového prostredia spôsobené stavbou a otvorením ciest
pre vznik sekundárnych kontaminantov z povrchu.
V rámci prevádzkovania navrhovanej činnosti nie sú reálne priame vplyvy na horninové
prostredie.
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.
Etapa prevádzky znamená zmenu vo využívaní lokality. 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
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a tým vlhkosť vzduchu. Zmena klimatických charakteristík bude obmedzená teritoriálne na
hodnotený priestor a významne neovplyvní širšie záujmové územie.
Podľa odborného odhadu hodnoty imisných prírastkov zo súvisiacej dopravy budú pod
stanovenými limitnými hodnotami. Imisné prírastky plynných škodlivín zo súvisiacej nákladnej
automobilovej dopravy je možné považovať za zanedbateľné. Realitou však zostáva zvýšené
zaťaženie emisiami z dopravy, ktoré je v lokalite už v súčasnosti.
Z hľadiska kvality ovzdušia budú objekty v území emitovať znečisťujúce látky do ovzdušia
predovšetkým v dôsledku vykurovania objektu a pohybom automobilov.
Prevádzkovateľ objektu bude plniť povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia
v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a súvisiacich predpisov. Pri dodržaní
legislatívnych podmienok bude príspevok k znečisteniu ovzdušia okolia nízky. Výška
vypúšťania znečisťujúcich látok musí zabezpečovať ich dostatočný rozptyl v atmosfére.
Najvyššie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí budú nižšie ako sú príslušné
imisné limity.
S účinnosťou od 1. júna 2010 bol prijatý zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorý zrušil zákon
č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ďalšie súvisiace predpisy. Prevádzkovateľ objektu bude
rešpektovať v reálnom čase platnú legislatívu v oblasti ochrany ovzdušia.
Výstavba nepočíta s manipuláciou s látkami škodiacimi vodám. Kvalita podzemných vôd
nebude priamo ovplyvnená. Negatívne ovplyvnenie kvality podzemných vôd môže byť len pri
neopatrnej manipulácii s pohonnými hmotami, alebo mazadlami pri údržbe mechanizmov.
Najväčším rizikom je priamy únik pohonných hmôt – nafty.
Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá výraznejšie zásahy do
kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov.
V štandardných prevádzkových podmienkach nedochádza ku kontaminácii podzemných vôd.
Uplatňovaním preventívnych technických opatrení je riziko havárie výrazne obmedzené.
Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá výraznejšie zásahy do
kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov. Na zásobovanie vodou bude používaná voda z
verejného vodovodu, odvod splaškových a dažďových vôd bude zabezpečený do
kanalizačného systému.
Možný sprostredkovaný vplyv na kvalitu vôd je len prostredníctvom odpadových vôd, ktoré
budú vznikať v súvislosti s hygienickými potrebami a odtok dažďovej vody.
Dažďové vody z komunikácií budú odtekať do uličných vpustov, odkiaľ budú odvedené do
navrhovanej kanalizácie, rovnako tak aj dažďové vody zo striech.
Odvedenie dažďových vôd bude prostredníctvom uličných vpustov a žľabov do kanalizácie.
Dažďové vody z parkovacích miest pred zaústením kanalizačného potrubia do verejnej
kanalizácie budú prečistené v odlučovači ropných látok.
Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie upravuje zákon NR SR č. 364/2002 Z.z.
o vodách a zákonom 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.
Výstavba si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Výstavba nebude mať ani ďalšie
priame či nepriame vplyvy na pôdu.
Posudzované územie leží v človekom intenzívne využívanej krajine v dotyku s existujúcimi
významnými komunikačnými koridormi. Už tento fakt naznačuje, že biota záujmového
územia je do značnej miery ovplyvnená a determinovaná zásahmi človeka v minulosti i
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súčasnosti. Pôvodná vegetácia záujmového územia je do značnej miery zmenená už v
súčasnosti.
Realizácia zámeru nebude mať priamy vplyv na genofond a biodiverzitu územia. Dôjde
k záberu plôch, ktoré už v súčasnosti z hľadiska biodiverzity nemajú takmer žiadny význam.
Dôjde k výrubu stromov, ktorých spoločenská hodnota bola určená dendrologickým
prieskumom.
Realizáciou zámeru nebude zasiahnutý žiadny významný biotop a ani žiadna významná
lokalita výskytu druhov rastlín alebo živočíchov.
Z hľadiska porovnania predpokladaných vplyvov na životné prostredie pôvodného
riešenia a riešenia, ktoré je predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti, sú
významné tieto skutočnosti:
• Zmena navrhovanej činnosti sa týka jedného z objektov pôvodne posudzovaného
komplexu Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava.
• Navrhovaný komplex sa zmenou navrhovanej činnosti účelom a rozsahom
v porovnaní s pôvodne navrhovaným návrhom v zásade zmení len v malom rozsahu
– zvýši sa podiel bývania.
• Rozhodujúca časť komplexu už bola vybudovaná a jednotlivé objekty boli
skolaudované – odovzdané do užívania (viď kapitola III.3).
• Predkladaná zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenu riešenia jedného
objektu z komplexu.
• Najvýznamnejší rozdiel je vo zvýšení podielu bývania a v znížení statickej dopravy
z pôvodných 767 stojísk na 656 stojísk. Vzhľadom na túto zmenu boli v rámci
podkladov pre hodnotenie v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti spracované:
akustická, rozptylová štúdia a svetlotechnické posúdenie. Všetky tieto štúdie
preukázali, že zmena navrhovanej činnosti je akceptovateľná.
• Z hľadiska predpokladaných vstupov, čo do druhu, sú pôvodný návrh a nový návrh
porovnateľné. Rozdiely predpokladaných vstupov sú nevýznamné z hľadiska
kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametrov vstupov,
• Možno predpokladať, že odpady počas výstavby, z hľadiska druhového zloženia aj
z hľadiska množstva budú v zásade rovnaké.
• Možno predpokladať, že v prevádzke objektov podľa predkladanej zmeny
navrhovanej činnosti bude množstvo produkovaných odpadov aj druhové zloženie
odpadov v zásade rovnaké, s najvýznamnejším podielom komunálnych odpadov.
• Možno predpokladať, že zaťaženie ovzdušia škodlivinami z identifikovaných zdrojov
znečisťovania ovzdušia bude pri realizácii objektu podľa nového návrhu v zásade
rovnaké a neprekročí limity stanovené legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia
a zdravia obyvateľstva. Tento predpoklad bol overený rozptylovou štúdiou.
• Splaškové vody budú odvádzané do kanalizácie a v konečnom dôsledku čistené
v čistiarni odpadových vôd. Rozdiel v predpoklade množstva splaškových vôd je
nevýznamný. Množstvo predpokladaných vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd)
je v zásade rovnaké. Nakladanie s odpadovými vodami je tiež v zásade rovnaké,
• Vzhľadom na zdroje hluku, počet obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov, počet
stojísk a pod. možno predpokladať, že zaťaženie hlukom podľa zmeny činnosti bude
akceptovateľné. Tento predpoklad overila akustická štúdia.
• ostatné identifikované vplyvy na obyvateľstvo a prírodné prostredie sú podľa
pôvodného riešenia aj podľa zmeny navrhovanej činnosti v zásade rovnaké.
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Zákon č. 24/2006 Z.z. v prílohe č. 10 (transpozícia prílohy č. III. Smernice 2011/92EÚ)
uvádza tieto kritériá:
I.

povaha a rozsah navrhovanej činnosti
1.
Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách)
2.
Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými)
3.
Požiadavky na vstupy
4.
Údaje o výstupoch
5.
Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva
6.
Ovplyvňovanie pohody života
7.
Celkové znečisťovanie alebo zhodnocovanie prostredia
8.
Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
1.
Súčasný stav využitia územia
2.
Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
3.
Relatívny dostatok, kvalita a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov
v dotknutej oblasti
4.
únosnosť prírodného prostredia
III. Význam očakávaných vplyvov
1.
Pravdepodobnosť vplyvu
2.
Rozsah vplyvu
3.
Pravdepodobnosť vplyvu presahujúca štátne hranice
4.
Veľkosť a komplexnosť vplyvu
5.
Predpokladaný začiatok, trvanie, frekvencia a reverzibilita vplyvu
6.
Povaha vplyvu
7.
Kumulácia vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností
8.
Možnosť účinného zmiernenia vplyvu
Komentár k jednotlivým kritériám Prílohy č. 10 k zákonu:
Kritérium Komentár
I.1

Predkladaná
zmena navrhovanej činnosti je
rozsahom
komplexu
porovnateľná a počtom parkovacích stojísk nižšia v porovnaní s pôvodným
návrhom.

I.2

Navrhovaná zmena činnosti – výstavba a prevádzka objektov pozemných
stavieb s prevažujúcou funkciou bývania, obchodu a služieb sa nemení z
hľadiska účelu, len z hľadiska funkcie bude v jednom z objektov preferovaná
funkcia bývania a zníži sa priestor pôvodne určený na parkovanie.

I.3

I.4

Predpokladané vstupy, pri realizácii objektov podľa navrhovanej zmeny
činnosti, predstavujú len materiálové a energetické vstupy počas výstavby.
Vstupy počas výstavby budú mierne vyššie a v prevádzke budú čo do druhu
porovnateľné.
Vzhľadom na porovnateľný rozsah stavby, počet zamestnancov, resp.
obyvateľov a návštevníkov možno predpokladať, že výstupy podľa zmeny
navrhovanej činnosti v porovnaní s pôvodným návrhom budú porovnateľné.
Vzhľadom na významné zníženie statickej dopravy boli spracované: akustická
a rozptylová štúdia. Všetky tieto štúdie preukázali, že zmena navrhovanej
činnosti je akceptovateľná.

I.5

Realizácia stavebných objektov nie je z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci náročná. Budú dodržiavané bezpečnostné predpisy ochrany zdravia.

I.6

Z hľadiska obyvateľstva realizáciu zámeru možno hodnotiť pozitívne, nakoľko
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sa vytvorí nová významná ponuka služieb a bytov.
I.7

Lokalita nie je využívaná v súčasnosti v zmysle jej určenia územným plánom.
Výstavbou sa určenie územno-plánovacou dokumentáciou naplní.

I.8

Zdravotné riziká sú, čo do druhu, v pôvodnom riešení alebo pri predkladanej
zmene navrhovanej činnosti, v zásade rovnaké.

II.1

Na lokalite nie je potrebný záber poľnohospodárskej pôdy.

II.2

Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s ÚPN.

II.3

Na realizáciu navrhovanej činnosti podľa pôvodného riešenia aj v prípade
riešenia podľa zmeny navrhovanej činnosti nebude potrebný záber
poľnohospodárskej pôdy. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny činnosť
nie je zákonom v území zakázanou, realizáciou stavby bude v obidvoch
prípadoch potrebný výrub drevín nie významného rozsahu a významne nebudú
priamo dotknuté záujmy územnej alebo druhovej ochrany.

II.4

Z hľadiska únosnosti prírodného prostredia je zmena navrhovanej činnosti
prijateľná.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmeny podlahovej plochy
a počtu parkovacích stojísk v rámci konkrétnej lokality.
Vo väzbe na predpokladané vstupy možno očakávať zaťaženia ovzdušia
a hluku z dôvodu frekvencie dopravy. Na vyhodnotenie týchto vplyvov boli
spracované akustická a rozptylová štúdia.
Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu
hodnotiť ako porovnateľné alebo nižšie pri zmene navrhovanej činnosti ako
v pôvodnom riešení. Zmena navrhovanej činnosti teda nebude predstavovať
nepriaznivý vplyv na životné prostredie v porovnaní so súčasným stavom alebo
s pôvodne navrhovaným stavom.
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv presahujúci štátne
hranice.
Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti budú z hľadiska životného prostredia
lokálne akceptovateľné, lebo nepresiahnu limity stanovené požiadavkami
platnej legislatívy na tento typ pozemných stavieb. Toto bolo dokumentované
priloženými štúdiami.
Predpokladaný začiatok vplyvov definovaných v texte vyššie ako vplyvy počas
výstavby začnú začatím výstavby – stavba už začala podľa platného
stavebného povolenia. Výstavba sa predpokladá asi 12 mesiacov. Po
kolaudácii objektov začnú vplyvy identifikované ako vplyvy počas prevádzky.
Tieto vplyvy budú v zásade stále, bez významných zmien vo frekvencii alebo
intenzite počas celej prevádzky objektov.
Vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo po realizácii objektov podľa zmeny
navrhovanej činnosti budú z hľadiska ich povahy v zásade rovnaké alebo
nižšie ako pri pôvodnom riešení.
Vplyvy na ovzdušie, hlukové pomery, svetelné pomery majú kumulatívny
charakter. V predložených štúdiách boli tieto vplyvy takto hodnotené – teda
s prihliadnutím na vplyvy existujúcich stavieb. Zmenou navrhovanej činnosti
možno predpokladať zníženie pôvodne identifikovaných vplyvov.
Vlastným architektonickým a stavebno-technickým návrhom boli eliminované,
alebo významne zmiernené predpokladané vplyvy. Štúdie boli podkladom pre
spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie.

III.1

III.2

III.3
III.4

III.5

III.6

III.7

III.8
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Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska
druhu hodnotiť ako v zásade porovnateľné alebo nižšie pri predkladanej
zmene činnosti ako v pôvodne posudzovanom riešení. Intenzita vplyvov
v porovnaní s pôvodne navrhovaným objektom bude nižšia.
Zmena navrhovanej
nepriaznivý vplyv na
zaťaženia prostredia
novú ponuku služieb

činnosti teda nebude predstavovať podstatný
životné prostredie, ale porovnateľné alebo nižšie
s pôvodne posudzovaným stavom. Prinesie však
a bytov v rámci komplexu.
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V

VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

Údaje o navrhovateľovi
Bavint, s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Údaje o zmene navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej činnosti sa týka navrhovanej činnosti, ktorá je v Bratislavskom kraji, na
území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese Bratislava III v mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto.
Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov, ktoré bolo ukončené Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia
SR č. 4606/2013-3.4/sp zo dňa 16.10.2013.
Následne bolo príslušným stavebným úradom vydané územné rozhodnutie o umiestnení
stavby, stavebné povolenia a stavba sa začala. Podstatná časť stavebných objektov už bola
skolaudovaná a je v prevádzke.
Dňa 31.5. 2016 navrhovateľ, spoločnosť Bavint, s.r.o. predložila príslušnému orgánu
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktorej predmetom bola zmena len stavebného
objektu SO 03 PH Parkovací dom ktorý bol riešený v pôvodnom návrhu a bolo vydané
právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
MŽP SR, ako príslušný orgán vykonal zisťovacie konanie o zmene navrhovanej činnosti a
vydal Rozhodnutie č. 5743/2016-1.7/rs zo dňa 30.8.2016.
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vydala Rozhodnutie č ÚKaSP-2013-14/2729/MYM-19
zo dňa 30.7.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 3.9.2014, ktorým bola stavba územne
umiestnená.
Ďalej boli jednotlivé objekty Obytného súboru Škultétyho ulica, Bratislava, pripravované
samostatnými konaniami v zmysle stavebného zákona.
Mestská časť Bratislava-Nové mesto vydala stavebné povolenie na stavbu „Obytný súbor –
Škultétyho ul., Bratislava – Nové Mesto“ č ÚKaSP-2015/1644/MYM-92; zo dňa: 31.8.2015;
právoplatné od: 22.10.2015 na objekty:
SO 03 Obytný súbor Škultétyho ulica, 3. etapa, v rozsahu:
SO03 B05
B05 Bytový dom
SO03 B06
B06 Bytový dom
SO03 PG
Podzemná garáž
SO03 PH
Parkovací dom
Stavba sa začala a časť stavebných objektov bola zrealizovaná už daná do užívania
kolaudačným rozhodnutím č. 496/2018/UKSP/DANE-29; zo dňa: 04.6.2018; právoplatné od
25.6.2018.
To platí pre objekty
SO 03 Obytný súbor Škultétyho ulica, 3. etapa:
SO03 B05
Bytový dom
SO03 B06
Bytový dom
SO03 PG
Podzemná garáž
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V súčasnosti je pripravovaná dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením, ktorá sa
týka len objektu pôvodne označeného ako SO 03 PH, neskôr pri prvej zmene navrhovanej
činnosti ako B10 bytový dom.
Dokumentácia pre zmenu navrhovanej činnosti mení objekt parkovacieho domu na
Polyfunkčný objekt B10.
NAVRHOVANÉ URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Urbanistický koncept zástavby pozemku je navrhnutý v súlade s podmienkami
územnoplánovacej informácie ako aj podmienkami ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy
Na predmetnom pozemku investora je navrhnutý Polyfunkčný objekt B10 tak, aby boli v
maximálnej miere využité danosti okolitej zástavby a pozemku, ktorý je rovinatý.
Objekt je umiestnený v súlade s predchádzajúcou zástavbou Obytného súboru – Škultétyho.
Zárovň kompozične dopĺňa zástavbu pozdĺž Račianskej ulice.
Objem rešpektuje pomyselnú uličnú čiaru a blokovú zástavbu v okolí, reaguje na okolitú
zástavbu. Návrh citlivo pracuje s odstupovými vzdialenosťami od existujúcich objektov.
Urbanistické väzby a okolitá zástavba
Objekt je orientovaný súbežne s Račianskou ulicou, čím nadväzuje na koncepciu verejných
peších a dopravných trás v území a v spojitosti s novovzniknutou zástavbou v území
podporuje nové urbanistické osi.
Hlavné vstupy do objektu sú situované z Račianskej ulice. V parteri objektu sú situované
služby a občianska vybavenosť.
NAVRHOVANÉ ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Cieľom projektu je vytvoriť atraktívne bývanie v širšom centre mesta s výbornou občianskou
vybavenosťou.
Navrhovaný investičný zámer sa skladá zo samostatne stojaceho polyfunkčného domu. Je
nepravidelného ortogonálneho tvaru s priamou fasádou z Račianskej ulice a s ustupujúcou
hmotou z južnej a severnej strany.
Pozostáva z 8-mich podlaží, pričom najvyššie podlažie je z časti ustúpené. Na vstupnom
podlaží, sú situované prevádzky občianskej vybavenosti, druhé podlažie sú administratívne
priestory, zvyšné podlažia sú obytné.
Architektúra nesie výraz kompaktného polyfunkčného objektu, vizuálne nadväzujúceho na
okolitú zástavbu, Je založený na striedaní plných plôch s presklenými okennými otvormi.
Východná fasáda je doplnená o priebežné loggie. Dynamickosť kompozície fasády doplňujú
nepravidelne rozmiestnené okenné otvory na fasádach.
Objekt má v rámci dvoch podzemných podlaží zabezpečené parkovanie vlastníkov bytov,
návštevníkov ako aj zamestnancov.
Objekt má pôdorysne rozmery 88,15 x 14,45m.
Podlažia s bytmi sú dispozične riešené obojstranne orientovanými jednotkami.
Do Račianskej ulice sú orientované byty s menšou výmerou (prevažne 1kk a 1,5kk)
Do vnútrobloku sú orientované väčšie byty (2kk a 3kk)
Každý byt má exteriérový priestor vo forme loggie. Návrh fasády rešpektuje a nadväzuje na
existujúce objekty projektu Pri Mýte.
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PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY
Veľký dôraz je kladený na riešenie nespevnených plôch, ktoré dotvára kvalitu daného
projektu. Nespevnené plochy projekt uvažuje verejné, ktoré budú prirodzene nadväzovať na
nespevnené plochy predchádzajúcich fáz projektu Rezidencie pri Mýte a budú rešpektovať aj
okolité projekty.
Súčasťou celkového riešenia územia je aj priestor medzi existujúcimi objektami komplexu
„Pri Mýte“ a navrhovaným Polyfunkčným objektom B10 ako aj priestor priľahlých verejných
priestranstiev. Plochy týchto priestorov sú prevažne tvorené zeleňou, trávnatými plochami
a stromami na násypoch ako aj spevnenými plochami peších komunikácií. V rámci objektu
sa počíta aj s osadením mobiliáru ako lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle.
Podrobnejšie riešenie a špecifikácia prvkov drobnej architektúry bude riešená v ďalších
stupňoch projektovej dokumentácie.
SADOVÉ ÚPRAVY
Navrhované verejné priestory sú riešené systémom programových celkov a peších
spevnených plôch, vychádzajúcich z osadenia objektu a existujúcich objektov a priestorov
medzi nimi. Reagujú na ich prevádzkové vzťahy. Navrhovaná výsadba
vychádza
z charakteru verejných priestorov. Vytvára kultúrne životné prostredie, prispieva
k mikroklimatickej komfortnosti, dopĺňa očakávanú intimitu priestorov. Rešpektuje existujúce
inžinierske siete a nekoliduje s navrhovanými, v rámci reálnosti osadenia drevín
a rešpektovania bezpečnostných noriem.
Terénnymi úpravami sa urovnajú dotknuté plochy, a vytvoria terénne modelácie vzhľadom na
kompozičné zámery architektonického návrhu. Plochy určené pre vybudovanie vegetačných
úprav budú vysadené navrhovanou kombináciou trávnikov, trávobylinných zmesí, kríkov
a stromov.
Porovnanie
Lokalizácia zmeny navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje zmenu funkčného využitia lokality, ale len
čiastočnú zmenu riešenia jedného z objektov komplexu. Lokalita a teda aj dotknuté
územie sa z tohoto pohľadu nemení.
Celková plocha pozemku podľa geometrického plánu sa zmenou navrhovanej činnosti
nezmení. Dotknuté parcely budú v katastrálnom území Nové mesto bez zmeny.
Zmena parametrov podľa prílohy č. 8 k zákonu
Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť, ktorá bola predmetom povinného hodnotenia
podľa zákona č. 24/2006 Z.z., ukončeného Záverečným stanoviskom Ministerstva životného
prostredia SR č. 4606/2013-3.4/sp zo dňa 16.10.2013.
Navrhovaná činnosť bola posudzovaná vo väzbe na prílohu č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kapitoly č. 2, položky č. 14, kapitoly č. 9,
položky 16a), a 16b). Vzhľadom na prekročenie prahovej hodnoty parkovacích stojísk
v položke 9/16b)A bolo potrebné absolvovať povinné hodnotenie.
Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona sa pre
realizáciu odporúčal variant č. 1, ktorý predstavuje nižšiu záťaž z pohľadu znečistenia
ovzdušia. Zároveň sa odporúčal realizovať výstavbu bytového domu B06 v alternatíve A
12NP, alebo modifikácii objektu B06 7+1/2NP, ktoré sú porovnateľné.
V súčasnom znení zákona navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 k zákonu
rovnako.
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Vecná zmena spočíva v rozdielnom využití jednej pozemnej stavby v rámci súboru
v počte parkovacích stojísk.

a

Rozsah zmeny podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie sa dotkne týchto položiek:
Položka podľa Prílohy č. 8
Pôvodné riešenie
Predkladaná
Rozdiel
zmena
Polyf. obj. B10
1
2
4
5= 4-2
Kapitola č. 2, položka č. 14
horúcovod
Bez zmeny
Bez zmeny
Priemyselné zariadenia na vedenie
pary, plynu, ....
Kapitola č. 9, položka č. 16a)
35 259 m2
34 523 m2
-736 m2
Pozemné stavby alebo ich súbory
z toho asi
z toho
(porovnanie
(Podlahová plocha v m2)
7 100 m2
6364 m2 v B10
NP)
v PH (B10)
Kapitola č. 9, položka č. 16b)
768
stojísk
656 stojísk
-111 stojísk
Statická doprava
z toho 180 v B10
Pôvodný objekt parkovacieho domu bol 6-podlažný, nepodpivničený a mal pôdorysné
rozmery 93,3x19,5 m.
Polyfunkčný objekt B10, ktorý je predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je
navrhovaný ako 7 podlažný+ ôsme ustúpené podlažie. Objekt má pôdorysné rozmery 88,15
x 14,45m.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenšenie podlahovej plochy nadzemných podlaží
o 736 m2. Porovnané sú nadzemné podlažia vzhľadom k tomu že pôvodný návrh
parkovacieho domu mal len nadzemné podlažia.

Porovnanie požiadaviek na vstupy
Vstupy v etape výstavby predstavujú materiálové a energetické vstupy na stavbu. Zdrojmi
týchto materiálov budú štandardné ťažobné a iné dodávateľské organizácie ktorých prísun si
zabezpečí zhotoviteľ stavby. Výstavba navrhovaného zámeru bude riešená prevažne
domácimi kapacitami a materiálmi nachádzajúcimi sa na domácom trhu. Vzhľadom na
porovnateľný objem stavby bude na výstavbu podľa zmeny navrhovanej činnosti potrebné
porovnateľné množstvo stavebných materiálov a energetických vstupov.
Zmenou navrhovanej činnosti sa nezmení charakter činnosti (pozemné stavby). Zmení sa
štruktúra z hľadiska účelu, ktorá ale z hľadiska predpokladaných vstupov v etape výstavby
nemá významne iný vplyv na životné prostredie v porovnaní s pôvodným riešením.
Vzhľadom na väčší obostavaný priestor sa zväčší potreba materiálových vstupov asi o 1/3.
Potreba vstupov pre prevádzku vlastného objektu, ktorý je predmetom zmeny, z hľadiska
druhu je mierne vyššia, no z hľadiska celku nie je významne rozdielna. V porovnaní
s pôvodným návrhom je Porovnanie predpokladaných základných vstupov pre prevádzku
celého súboru :
Vstupy
Pôvodný návrh
Predkladaná
Rozdiel
zmena
Ročná spotreba vody (m3/rok)
Celková ročná potreba tepla (MWh / rok)
Celková ročná spotreba el. energie (MWh/rok)

53 061,12
4115,16
4 040

59 974,12
5 021,7
4 263

+6 913
+447
+223

Základné vstupy v podobe predpokladanej ročnej spotreby vody, tepla a elektrickej energie
sú mierne vyššie.
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Mierne vyššia spotreba vody, tepla a elektrickej energie je spôsobená zmenou objektu
s prevahou funkcie bývania. Zvýšenie však predstavuje nárast od 5% do 13%, čo vzhľadom
na rozdielnu podrobnosť riešenia a vzhľadom na celok Obytného súboru Škultétyho ulica,
Bratislava, nie je významné.

Porovnanie údajov o výstupoch
Možno predpokladať, že pri realizácii objektov podľa zmeny navrhovanej činnosti, budú
výstupy čo do druhu porovnateľné. Možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie
ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Vzhľadom
na porovnateľný objem stavebných prác, možno aj dĺžku a intenzitu pôsobenia výstupov
počas stavby očakávať rovnakú.
Odpady z hľadiska druhového zloženia budú v zásade rovnaké ako v pôvodne navrhovanom riešení. Množstvo odpadov z výstavby bude tiež porovnateľné. Zmeny s nakladaní
s odpadmi sú viazané hlavne na zmenu legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.
Iné významné výstupy v etape výstavby sa neočakávajú.

Zhrnutie predpokladaných vplyvov na životné prostredie
Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov, ktoré bolo ukončené Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia
SR č. 4606/2013-3.4/sp zo dňa 16.10.2013.
Následne bolo príslušným stavebným úradom vydané územné rozhodnutie o umiestnení
stavby, stavebné povolenia a stavba sa začala. Podstatná časť stavebných objektov už bola
skolaudovaná a je v prevádzke – viď informácie v kapitole III.3.
Z hľadiska časového priebehu pôsobenia očakávaných vplyvov danej prevádzky na životné
prostredie je potrebné tieto rozdeliť do dvoch etáp - etapa výstavby a etapa prevádzky.
Zmena navrhovanej činnosti v zásade neprináša iné vplyvy na obyvateľstvo a prírodné
prostredie ako tie, ktoré boli identifikované v správe o hodnotení.
Priame vplyvy navrhovanej činnosti sa budú prejavovať v zásade len v priestore staveniska.
Nepriame vplyvy sú spojené predovšetkým s pohybom automobilov počas výstavby a tiež
v etape prevádzky objektu.
Rozhodujúce vplyvy boli identifikované v tejto etape prípravy navrhovanej činnosti takto:
Vplyv na obyvateľstvo a urbánny komplex
V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Tento
hlukom a sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne
ovplyvní lokalitu. Pri realizácii nevyhnutných opatrení nebude mať významný vplyv mimo
areál výstavby.
Dopravný hluk na blízkych cestných komunikáciách v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007
Z.z. bude dostatočne eliminovaný prvkami obvodového plášťa
a za predpokladu
akceptovania odporúčaní uvedených v akustickej štúdii. V tejto časti realizácie výstavby
bude možné po uzavretí stavebných otvorov všetky práce realizovať v trojsmennej
prevádzke za predpokladu výluky hlučných činností.
V areáli sa nepredpokladá inštalácia zariadení, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií,
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia s negatívnym dopadom na obyvateľstvo.
Priame vplyvy a zdravotné riziká budú znášať len pracovníci priamo zúčastnení na výstavbe.
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Z hľadiska obyvateľstva realizáciu zámeru možno hodnotiť pozitívne, nakoľko sa vytvorí
niekoľko nových ponúk pracovných miest a služieb. Vhodnými stavebnými a vegetačnými
úpravami sa vytvorí esteticky pôsobivý prvok, čo pozitívne ovplyvní krajinný obraz lokality.
Rozhodujúce možné negatíve pôsobenie prevádzky na obyvateľstvo je nepriame
prostredníctvom znečistenia ovzdušia, vznikom a nakladaním s odpadmi a hlukom
z automobilov.
Odpad bude triedený. Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí správca
objektu v spolupráci s prevádzkovateľmi zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadov na zmluvnom základe. Pri dodržaní zásad bezpečného a hospodárneho nakladania
s odpadmi v zmysle platnej legislatívy nie je predpoklad negatívnych vplyvov.
V rámci stavby bude v riešenom území realizovaná výsadba areálovej zelene. Riešenie
sadových úprav je koncepčne podobné už navrhnutým plochám v okolí.
Súčasná štruktúra krajiny priamo dotknutého záujmového územia a aj jeho širšieho okolia
predstavuje silne antropogénne pozmenenú krajinu. Realizácia zámeru tým neovplyvní
charakter daného územia z hľadiska funkčného aj estetického zásadne.
Z hľadiska estetiky realizácia zámeru významne čiastočne ovplyvní obraz lokality a jej
celkové vnímanie pri akomkoľvek uhle pohľadu v danom priestore.
Ku každej pripravovanej stavebnej činnosti na posudzovanom území si je potrebné vyžiadať
v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods.4 pamiatkového zákona vyjadrenie KPÚ Bratislava ako
dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý určí spôsob ochrany evidovaných a potencionálnych
archeologických nálezísk a nálezov.
Pri realizácii plánovanej výstavby nie je predpoklad, že by mohlo dôjsť k narušeniu alebo
zničeniu nálezov mimoriadnej hodnoty, preto bude nevyhnutné zabezpečiť ochranu
pamiatkových hodnôt na riešenom území v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu formou záchranného archeologického výskumu
s dostatočným časovým predstihom.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenu funkčného využitia objektu B10 s prevahou
funkcie bývania. Pre overenie predpokladaných vplyvov na obyvateľstvo, v súvislosti
s predkladanou zmenou navrhovanej činnosti, boli spracované:
• Akustická štúdia
• Rozptylová štúdia
• Svetlotechnický posudok
Pre vyhodnotenie možných vplyvov na obyvateľstvo z hľadiska znečisťovania ovzdušia bola
spracovaná rozptylová štúdia, ktorá je v Prílohe č. VI.4.
Rovnako bola vypracovaná aj hluková (akustická) štúdia, ktorá hodnotí zmenu hlukových
pomerov v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti. Akustická štúdia je v Prílohe VI.4.
Svetelotechnické podmienky sú vyhodnotené v samostatnom posudku, ktorý je tiež v prílohe.
Vplyvy na prírodné prostredie
Vplyvy na horninové prostredie sa predpokladajú až v dôsledku odstránenia pokryvnej
vrstvy, kedy sa zmenia podmienky pre prienik povrchovej kontaminácie. Možno očakávať
zvýšené riziko kontaminácie horninového prostredia spôsobené stavbou a otvorením ciest
pre vznik sekundárnych kontaminantov z povrchu.
V rámci prevádzkovania navrhovanej činnosti nie sú reálne priame vplyvy na horninové
prostredie.
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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.
Etapa prevádzky znamená zmenu vo využívaní lokality. 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.
Podľa odborného odhadu hodnoty imisných prírastkov zo súvisiacej dopravy budú pod
stanovenými limitnými hodnotami. Imisné prírastky plynných škodlivín zo súvisiacej nákladnej
automobilovej dopravy je možné považovať za zanedbateľné. Realitou však zostáva zvýšené
zaťaženie emisiami z dopravy, ktoré je v lokalite už v súčasnosti.
Z hľadiska kvality ovzdušia budú objekty v území emitovať znečisťujúce látky do ovzdušia
predovšetkým v dôsledku vykurovania objektu a pohybom automobilov.
Prevádzkovateľ objektu bude plniť povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia
v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a súvisiacich predpisov. Pri dodržaní
legislatívnych podmienok bude príspevok k znečisteniu ovzdušia okolia nízky. Výška
vypúšťania znečisťujúcich látok musí zabezpečovať ich dostatočný rozptyl v atmosfére.
Najvyššie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí budú nižšie ako sú príslušné
imisné limity.
S účinnosťou od 1. júna 2010 bol prijatý zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorý zrušil zákon
č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ďalšie súvisiace predpisy. Prevádzkovateľ objektu bude
rešpektovať v reálnom čase platnú legislatívu v oblasti ochrany ovzdušia.
Výstavba nepočíta s manipuláciou s látkami škodiacimi vodám. Kvalita podzemných vôd
nebude priamo ovplyvnená. Negatívne ovplyvnenie kvality podzemných vôd môže byť len pri
neopatrnej manipulácii s pohonnými hmotami, alebo mazadlami pri údržbe mechanizmov.
Najväčším rizikom je priamy únik pohonných hmôt – nafty.
Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá výraznejšie zásahy do
kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov.
V štandardných prevádzkových podmienkach nedochádza ku kontaminácii podzemných vôd.
Uplatňovaním preventívnych technických opatrení je riziko havárie výrazne obmedzené.
Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá výraznejšie zásahy do
kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov. Na zásobovanie vodou bude používaná voda z
verejného vodovodu, odvod splaškových a dažďových vôd bude zabezpečený do
kanalizačného systému.
Možný sprostredkovaný vplyv na kvalitu vôd je len prostredníctvom odpadových vôd, ktoré
budú vznikať v súvislosti s hygienickými potrebami a odtok dažďovej vody.
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Dažďové vody z komunikácií budú odtekať do uličných vpustov, odkiaľ budú odvedené do
navrhovanej kanalizácie, rovnako tak aj dažďové vody zo striech.
Odvedenie dažďových vôd bude prostredníctvom uličných vpustov a žľabov do kanalizácie.
Dažďové vody z parkovacích miest pred zaústením kanalizačného potrubia do verejnej
kanalizácie budú prečistené v odlučovači ropných látok.
Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie upravuje zákon NR SR č. 364/2002 Z.z.
o vodách a zákonom 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.
Výstavba si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Výstavba nebude mať ani ďalšie
priame či nepriame vplyvy na pôdu.
Posudzované územie leží v človekom intenzívne využívanej krajine v dotyku s existujúcimi
významnými komunikačnými koridormi. Už tento fakt naznačuje, že biota záujmového
územia je do značnej miery ovplyvnená a determinovaná zásahmi človeka v minulosti i
súčasnosti. Pôvodná vegetácia záujmového územia je do značnej miery zmenená už v
súčasnosti.
Realizácia zámeru nebude mať priamy vplyv na genofond a biodiverzitu územia. Dôjde
k záberu plôch, ktoré už v súčasnosti z hľadiska biodiverzity nemajú takmer žiadny význam.
Dôjde k výrubu stromov, ktorých spoločenská hodnota bola určená dendrologickým
prieskumom.
Realizáciou zámeru nebude zasiahnutý žiadny významný biotop a ani žiadna významná
lokalita výskytu druhov rastlín alebo živočíchov.
Z hľadiska porovnania predpokladaných vplyvov na životné prostredie pôvodného
riešenia a riešenia, ktoré je predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti, sú
významné tieto skutočnosti:
• Zmena navrhovanej činnosti sa týka jedného z objektov pôvodne posudzovaného
komplexu Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava.
• Navrhovaný komplex sa zmenou navrhovanej činnosti účelom a rozsahom
v porovnaní s pôvodne navrhovaným návrhom v zásade zmení len v malom rozsahu
– zvýši sa podiel bývania.
• Rozhodujúca časť komplexu už bola vybudovaná a jednotlivé objekty boli
skolaudované – odovzdané do užívania (viď kapitola III.3).
• Predkladaná zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenu riešenia jedného
objektu z komplexu.
• Najvýznamnejší rozdiel je vo zvýšení podielu bývania a v znížení statickej dopravy
z pôvodných 767 stojísk na 656 stojísk. Vzhľadom na túto zmenu boli v rámci
podkladov pre hodnotenie v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti spracované:
akustická, rozptylová štúdia a svetlotechnické posúdenie. Všetky tieto štúdie
preukázali, že zmena navrhovanej činnosti je akceptovateľná.
• Z hľadiska predpokladaných vstupov, čo do druhu, sú pôvodný návrh a nový návrh
porovnateľné. Rozdiely predpokladaných vstupov sú nevýznamné z hľadiska
kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametrov vstupov,
• Možno predpokladať, že odpady počas výstavby, z hľadiska druhového zloženia aj
z hľadiska množstva budú v zásade rovnaké.
• Možno predpokladať, že v prevádzke objektov podľa predkladanej zmeny
navrhovanej činnosti bude množstvo produkovaných odpadov aj druhové zloženie
odpadov v zásade rovnaké, s najvýznamnejším podielom komunálnych odpadov.
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•

•

•
•

Možno predpokladať, že zaťaženie ovzdušia škodlivinami z identifikovaných zdrojov
znečisťovania ovzdušia bude pri realizácii objektu podľa nového návrhu v zásade
rovnaké a neprekročí limity stanovené legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia
a zdravia obyvateľstva. Tento predpoklad bol overený rozptylovou štúdiou.
Splaškové vody budú odvádzané do kanalizácie a v konečnom dôsledku čistené
v čistiarni odpadových vôd. Rozdiel v predpoklade množstva splaškových vôd je
nevýznamný. Množstvo predpokladaných vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd)
je v zásade rovnaké. Nakladanie s odpadovými vodami je tiež v zásade rovnaké,
Vzhľadom na zdroje hluku, počet obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov, počet
stojísk a pod. možno predpokladať, že zaťaženie hlukom podľa zmeny činnosti bude
akceptovateľné. Tento predpoklad overila akustická štúdia.
ostatné identifikované vplyvy na obyvateľstvo a prírodné prostredie sú podľa
pôvodného riešenia aj podľa zmeny navrhovanej činnosti v zásade rovnaké.

Zákon č. 24/2006 Z.z. v prílohe č. 10 (transpozícia prílohy č. III. Smernice 2011/92EÚ)
uvádza tieto kritériá:
I. povaha a rozsah navrhovanej činnosti
9.
Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách)
10.
Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými)
11.
Požiadavky na vstupy
12.
Údaje o výstupoch
13.
Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva
14.
Ovplyvňovanie pohody života
15.
Celkové znečisťovanie alebo zhodnocovanie prostredia
16.
Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie
II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
1.
Súčasný stav využitia územia
2.
Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
3.
Relatívny dostatok, kvalita a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov
v dotknutej oblasti
4.
únosnosť prírodného prostredia
III. Význam očakávaných vplyvov
9.
Pravdepodobnosť vplyvu
10.
Rozsah vplyvu
11.
Pravdepodobnosť vplyvu presahujúca štátne hranice
12.
Veľkosť a komplexnosť vplyvu
13.
Predpokladaný začiatok, trvanie, frekvencia a reverzibilita vplyvu
14.
Povaha vplyvu
15.
Kumulácia vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností
16.
Možnosť účinného zmiernenia vplyvu
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Komentár k jednotlivým kritériám Prílohy č. 10 k zákonu:
Kritérium Komentár
I.1
Predkladaná
zmena navrhovanej činnosti je
rozsahom
komplexu
porovnateľná a počtom parkovacích stojísk nižšia v porovnaní s pôvodným
návrhom.
I.2
Navrhovaná zmena činnosti – výstavba a prevádzka objektov pozemných
stavieb s prevažujúcou funkciou bývania, obchodu a služieb sa nemení z
hľadiska účelu, len z hľadiska funkcie bude v jednom z objektov preferovaná
funkcia bývania a zníži sa priestor pôvodne určený na parkovanie.
I.3
Predpokladané vstupy, pri realizácii objektov podľa navrhovanej zmeny
činnosti, predstavujú len materiálové a energetické vstupy počas výstavby.
Vstupy počas výstavby budú mierne vyššie a v prevádzke budú čo do druhu
porovnateľné.
I.4
Vzhľadom na porovnateľný rozsah stavby, počet zamestnancov, resp.
obyvateľov a návštevníkov možno predpokladať, že výstupy podľa zmeny
navrhovanej činnosti v porovnaní s pôvodným návrhom budú porovnateľné.
Vzhľadom na významné zníženie statickej dopravy boli spracované: akustická
a rozptylová štúdia. Všetky tieto štúdie preukázali, že zmena navrhovanej
činnosti je akceptovateľná.
I.5
Realizácia stavebných objektov nie je z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci náročná. Budú dodržiavané bezpečnostné predpisy ochrany zdravia.
I.6
Z hľadiska obyvateľstva realizáciu zámeru možno hodnotiť pozitívne, nakoľko
sa vytvorí nová významná ponuka služieb a bytov.
I.7
Lokalita nie je využívaná v súčasnosti v zmysle jej určenia územným plánom.
Výstavbou sa určenie územno-plánovacou dokumentáciou naplní.
I.8
Zdravotné riziká sú, čo do druhu, v pôvodnom riešení alebo pri predkladanej
zmene navrhovanej činnosti, v zásade rovnaké.
II.1
Na lokalite nie je potrebný záber poľnohospodárskej pôdy.
II.2
Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s ÚPN.
II.3
Na realizáciu navrhovanej činnosti podľa pôvodného riešenia aj v prípade
riešenia podľa zmeny navrhovanej činnosti nebude potrebný záber
poľnohospodárskej pôdy. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny činnosť
nie je zákonom v území zakázanou, realizáciou stavby bude v obidvoch
prípadoch potrebný výrub drevín nie významného rozsahu a významne nebudú
priamo dotknuté záujmy územnej alebo druhovej ochrany.
II.4
Z hľadiska únosnosti prírodného prostredia je zmena navrhovanej činnosti
prijateľná.
III.1
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmeny podlahovej plochy
a počtu parkovacích stojísk v rámci konkrétnej lokality.
Vo väzbe na predpokladané vstupy možno očakávať zaťaženia ovzdušia
a hluku z dôvodu frekvencie dopravy. Na vyhodnotenie týchto vplyvov boli
spracované akustická a rozptylová štúdia.
III.2
Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu
hodnotiť ako porovnateľné alebo nižšie pri zmene navrhovanej činnosti ako
v pôvodnom riešení. Zmena navrhovanej činnosti teda nebude predstavovať
nepriaznivý vplyv na životné prostredie v porovnaní so súčasným stavom alebo
s pôvodne navrhovaným stavom.
III.3
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv presahujúci štátne
hranice.
III.4
Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti budú z hľadiska životného prostredia
lokálne akceptovateľné, lebo nepresiahnu limity stanovené požiadavkami
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III.5

III.6

III.7

III.8

platnej legislatívy na tento typ pozemných stavieb. Toto bolo dokumentované
priloženými štúdiami.
Predpokladaný začiatok vplyvov definovaných v texte vyššie ako vplyvy počas
výstavby začnú začatím výstavby – stavba už začala podľa platného
stavebného povolenia. Výstavba sa predpokladá asi 12 mesiacov. Po
kolaudácii objektov začnú vplyvy identifikované ako vplyvy počas prevádzky.
Tieto vplyvy budú v zásade stále, bez významných zmien vo frekvencii alebo
intenzite počas celej prevádzky objektov.
Vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo po realizácii objektov podľa zmeny
navrhovanej činnosti budú z hľadiska ich povahy v zásade rovnaké alebo
nižšie ako pri pôvodnom riešení.
Vplyvy na ovzdušie, hlukové pomery, svetelné pomery majú kumulatívny
charakter. V predložených štúdiách boli tieto vplyvy takto hodnotené – teda
s prihliadnutím na vplyvy existujúcich stavieb. Zmenou navrhovanej činnosti
možno predpokladať zníženie pôvodne identifikovaných vplyvov.
Vlastným architektonickým a stavebno-technickým návrhom boli eliminované,
alebo významne zmiernené predpokladané vplyvy. Štúdie boli podkladom pre
spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska
druhu hodnotiť ako v zásade porovnateľné alebo nižšie pri predkladanej
zmene činnosti ako v pôvodne posudzovanom riešení. Intenzita vplyvov
v porovnaní s pôvodne navrhovaným objektom bude nižšia.
Zmena navrhovanej
nepriaznivý vplyv na
zaťaženia prostredia
novú ponuku služieb

činnosti teda nebude predstavovať podstatný
životné prostredie, ale porovnateľné alebo nižšie
s pôvodne posudzovaným stavom. Prinesie však
a bytov v rámci komplexu.

- 79 -

Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

VI

PRÍLOHY

VI.1

Informácia o posudzovaní navrhovanej činnosti

Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov, ktoré bolo ukončené Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia
SR č. 4606/2013-3.4/sp zo dňa 16.10.2013.
Následne bolo príslušným stavebným úradom vydané územné rozhodnutie o umiestnení
stavby, stavebné povolenia a stavba sa začala.
Dňa 31.5. 2016 navrhovateľ, spoločnosť Bavint, s.r.o. predložila príslušnému orgánu
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktorej predmetom bola zmena len stavebného
objektu SO 03 PH Parkovací dom ktorý bol riešený v pôvodnom návrhu a bolo vydané
právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
MŽP SR, ako príslušný orgán vykonal zisťovacie konanie o zmene navrhovanej činnosti a
vydal Rozhodnutie č. 5743/2016-1.7/rs zo dňa 30.8.2016.
VI.2 Mapy širších vzťahov
K predkladanému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti je priložená situácia širších
vzťahov prevzatá z predkladanej dokumentácie.
VI.3 Výpis z katastra nehnuteľností
K predkladanému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti je priložená kópia listu
vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy.
VI.4 Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti
Názov dokumentácie: Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava, 2. fáza, zmena
parkovacieho domu PH na Polyfunkčný objekt B10, dokumentácia pre vydanie záväzného
stanoviska hl. mesta SR Bratislavy.
Dátum spracovania dokumentácie
10 / 2019
Meno, adresa a číslo telefónu spracovateľa
VALLO & SADOVSKY ARCHITECTS, s.r.o.
Sienkiewiczova, 811 09 Bratislava
Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Oliver Sadovský
Projektový manažer: Ing. arch. Tomáš Bartko
Tel.: +421 905 305 866
e-mail: tomas@vallosadovsky.sk
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VII

DÁTUM SPRACOVANIA

14.10.2019

VIII

MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS
OZNÁMENIA

SPRACOVATEĽA

IVASO, s.r.o., Gen. Svobodu 2464/30, 902 01 Pezinok
Ing. Jozef Marko, CSc.

IX

PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA

V Bratislave, 14. 10. 2019

Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa
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