Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava, 07. januára 2020
Číslo: 3565/2020-1.7/av-R
1778/2020
ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,
ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a)
a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán
podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení
s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 29
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho
konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Obytný súbor Škultétyho ulica,
Bratislava“ navrhovateľa Bavint, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
IČO 36 725 994, takto:
Zmena navrhovanej činnosti „Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava“ uvedená
v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky určuje nasledovné podmienky
na zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie
obyvateľov:
1. Pred začiatkom výkopových prác vytýčiť a overiť všetky existujúce podzemné siete
technickej infraštruktúry;
2. Zabezpečiť čistenie automobilov pri výjazde zo staveniska, čistenie prístupovej
komunikácie na výjazde mechanizmov zo staveniska, kropenie staveniska počas
výkopových prác a pod;
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3. Zabezpečiť maximálne zníženie prašnosti počas výstavby navrhovanej činnosti najmä
kropením staveniska počas výkopových prác a kapotovaním zariadení na manipuláciu
so sypkými materiálmi, oplachtením stavby pri realizácii prašných stavebných činností
a podobne;
4. Retencovať zrážkovú vodu a využívať ju za účelom polievania v rámci sadových úprav;
5. V maximálnej možnej miere realizovať vodopriepustné povrchy ako sú drenážne
dlažby, resp. chodníky;
6. Eliminovať stret chodcov a cyklistov s motorovými vozidlami pri vjazde/výjazde
do podzemných garáží formou dopravného / svetelného značenia.
7. V rámci stavebno-technického riešenia predmetnej zmeny navrhovanej činnosti
zohľadniť skutočnosť týkajúcu sa prekračovania limitov hluku.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ, Bavint, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO
36 725 994 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 14. 10. 2019 na Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“)
v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava“, vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu
o posudzovaní vplyvov (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“).
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť IVASO, s. r. o.,
Generála Svobodu 30, 902 01 Pezinok v októbri 2019.
Opis zmeny navrhovanej činnosti:
Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v Bratislavskom kraji, na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v okrese Bratislava III v mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto. Zmena navrhovanej činnosti sa týka objektu B10, ktorý je súčasťou povinne
posudzovanej navrhovanej činnosti „Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava“. Riešené
územie je vymedzené z východu ulicou Račianska, z juhu a západu ulicou Kominárska
a zo severu ulicou Škultétyho.
Urbanistický plán bol rozčlenený do dvoch zón. Prvú zónu tvoril objekt parkovacieho
domu (PH) a bola orientovaná do Račianskej ulice, druhú zónu zahŕňali objekty bytových
domov (B01 – B09) a situovaná bola na centrálnej časti pozemku. Tieto dve zóny predeľoval
park, ktorý bol umiestnený súbežne s Račianskou ulicou. Objekt Parkovací dom (ďalej len
„PH“) tvorilo šesť nadzemných podlaží, parter s občianskou vybavenosťou a päť podlaží
s funkciou parkoviska. V centrálnej časti pozemku boli umiestené objekty bytových domov
(B01 – B09) a skladali sa zo vyvýšeného podlažia a z päť až sedem obytných podlaží. Najvyššie
podlažia bytových domov B02, B03, B05, B07, B08 boli navrhované ako ustúpené.
Prvú zmenu navrhovanej činnosti predložil navrhovateľ MŽP SR 31. 05. 2016, jej
predmetom bola zmena stavebného objektu SO 03 PH Parkovací dom na Polyfunkčný dom
B10. MŽP SR vykonalo zisťovacie konanie o zmene navrhovanej činnosti a vydalo
Rozhodnutie č. 5743/2016-1.7/rs zo dňa 30. 08. 2016.
Pôvodne bol objekt PH plánovaný so šiestimi podlažiami, nepodpivničený a mal rozmery
pôdorysu 93,3 m x 19,5 m. Prvá zmena navrhovanej činnosti riešila zmenu PH na bytový dom
B10 so šiestimi nadzemnými podlažiami s prevládajúcou funkciou bývania a dvomi
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podzemnými podlažiami s technologickými a skladovými priestormi a podzemným
parkovaním s rozmermi 91,47 m x 11,20 m.
Polyfunkčný objekt B10, ktorý je predmetom predloženej zmeny navrhovanej činnosti je
navrhovaný ako 7 podlažný + ôsme ustúpené podlažie. Objekt má pôdorysné rozmery 88,15 x
14,45 m. Zmena navrhovanej činnosti spočíva v zmenšení podlahovej plochy nadzemných
podlaží o 736 m2.
Parkovacie miesta sú realizované v podzemnej časti objektu. Pôvodne navrhované bytové
domy aj objekt parkovacieho domu mali uvažované vstupy z úrovne okolitého terénu, čo platí
aj pre polyfunkčný objekt B10. Bytové domy, ktoré sú už zrealizované, sú umiestnené na pódiu,
ktoré prekrýva dve podlažia podzemných parkovísk. Strechy pódií tvoria zelené strechy a sú
využívané ako poloverejné priestory pre obyvateľov navrhovanej zástavby. Ich bezbariérový
prístup, funkčné a optické prepojenie je zabezpečené prostredníctvom svahovania a širokých
terénnych rámp.
Urbanistické a architektonické riešenie:
Zmena navrhovanej činnosti 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. 07. 2014, ktoré
nadobudlo právoplatnosť 03. 09. 2014, a ktorým bola stavba územne umiestnená. Stavebné
povolenie č. ÚKaSP-2015/1644/MYM-92 na stavbu „Obytný súbor – Škultétyho ul., Bratislava
– Nové Mesto“ vydala Mestská časť Bratislava – Nové mesto dňa: 31. 08. 2015
s právoplatnosťou od 22. 10. 2015 na objekty:
SO 03 Obytný súbor Škultétyho ulica, 3. etapa, v rozsahu:
SO03 B05 Bytový dom;
SO03 B06 Bytový dom;
SO03 PG Podzemná garáž;
SO03 PH Parkovací dom.
Výstavba a časť stavebných objektov SO 03 Obytný súbor Škultétyho ulica, 3. etapa:
SO03 B05 Bytový dom, SO03 B06 Bytový dom a SO03 PG Podzemná
garáž
bola
zrealizovaná a už uvedená do užívania kolaudačným rozhodnutím č. 496/2018/UKSP/DANE29
zo dňa: 04. 06. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 06. 2018.
Dopravné riešenie
V rámci dopravných vzťahov sa zmena navrhovanej činnosti napojí na existujúci
komunikačný systém. Dotknuté územie je zo severu napojené na Škultétyho ulicu a Račianska
radiála plní funkciu mestskej zbernej komunikácie funkčnej triedy B2, kategórie MZ 23/50
s obslužnou preferenciou E-MHD. Zásobovanie prevádzok v parteri bude možné z východnej
strany objektu.
Statická doprava v zmysle nápočtu parkovacích miest ( ďalej len „PM“) podľa normy
STN 73 6110/Z2 predstavuje potrebu 132 PM. Zmena navrhovanej činnosti plánuje 180 PM,
čo predstavuje zníženie ich počtu v porovnaní s predošlou zmenou, ktorá navrhovala pôvodne
296 PM, ale zároveň prevyšuje potrebu PM v zmysle vyššie uvedenej normy STN 73 6110/Z2.
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Porovnanie pôvodne posudzovaného riešenia a posudzovanej zmeny navrhovanej
činnosti:
Zmena navrhovanej činnosti nespočíva v zmene funkčného využitia územia, ale iba
v čiastočnej zmene riešenia objektu B10 v rámci obytného súboru. Dotknuté parcely
v riešenom katastrálnom území Bratislava – Nové mesto sa nezmenia.
Zmena parametrov podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov
Navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia, vzhľadom na prekročenie
prahovej hodnoty PM, 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.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozdielne funkčné využitie objektu bytového
domu B10 a zmenu počtu PM.
Plošný a objemový sumár navrhovanej stavby
Plocha riešeného územia
Zastavaná plocha
Hrubá podlažná plocha podzemných podlaží
Hrubá podlažná plocha nadzemných podlaží
Čistá úžitková plocha nadzemná
Plocha zelene spolu
Plocha zelene na rastlom teréne
Plocha zelene nad podzemnými konštrukciami
Plocha spevnených plôch
Počet nadzemných podlaží
Počet podzemných podlaží
Objem stavby
Počet bytových jednotiek
Počet obyvateľov
Počet zamestnancov
Statická doprava – návrh PM
Návrh PM v podzemnej garáži
Návrh PM na teréne

4 373 m2
1 131 m2
5 359 m2
8 651 m2
7 720 m2
1 139 m2
351 m2
788 m2
2 039 m2
7+1
2
28 459 m3
98
213
61
180
179
1

Porovnanie predpokladaných vstupov pre prevádzku zmeny navrhovanej činnosti
s pôvodným návrhom:
Vstupy
Ročná spotreba vody (m3/rok)
Celková ročná potreba tepla
(MWh / rok)
Celková ročná spotreba el. energie
(MWh/rok)

Pôvodný
návrh
53 061,12
4 115,16

Zmena navrhovanej
činnosti
59 974,12
5 021,7

4 040

4 263

Rozdiel
+ 6 913
+ 447
+ 223
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Rozsah zmeny podľa Prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov sa dotkne týchto
položiek:

2

Predložená
zmena
3

4=3-2

horúcovod

Bez zmeny

Bez zmeny

35 259 m2
z toho asi
7 100 m2
v PH (B10)

34 523 m2
z toho
6364 m2 v B10

767

656
z toho 180 v B10

Položka

Pôvodné riešenie

1
Kapitola č. 2, položka č. 14
Priemyselné zariadenia na
vedenie pary, plynu a teplej vody
Kapitola č. 9, položka č. 16a)
Pozemné stavby alebo ich súbory
(podlahová plocha)
Kapitola č. 9, položka č. 16b)
Statická doprava (PM)

Rozdiel

-736 m2
(porovnanie
NP)
-111

Predložená zmena navrhovanej činnosti sa charakterom a funkčne nelíši od pôvodného
riešenia, možno však konštatovať, že z hľadiska podlahovej plochy je v porovnaní s pôvodným
riešením menšia o 736 m2. Z hľadiska statickej dopravy predstavuje predkladaná zmena
navrhovanej činnosti nižší počet PM o 111 miest.
Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov predmetom zisťovacieho
konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej
len „zisťovacie konanie“) musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8
časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov (ak taká
zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu) a môže mať významný
nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú
alebo v štádiu realizácie.
Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov ak ide o navrhovanú činnosť
uvedenú v § 18 ods. 2, písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný
pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu
písomne a elektronicky oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy
č. 8 a, ak má byť predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.

Kritérium
I.1

I.2

I.3
I.4

Vyhodnotenie
Predložená zmena navrhovanej činnosti je funkčne a charakterom porovnateľná,
líši sa počtom PM a rozlohou podlahovej plochy. V porovnaní s pôvodným
návrhom je počet PM aj podlahová plocha menšia.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje výstavbu a prevádzku objektu
pozemnej stavby s prevažujúcou funkciou bývania, obchodu a služieb. Z
hľadiska účelu sa nemení, len z hľadiska funkcie bude preferovaná funkcia
bývania a zníži sa priestor pôvodne určený na parkovanie.
Predpokladané vstupy počas realizácie 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 charakter stavby, počet zamestnancov, resp.
obyvateľov a návštevníkov možno predpokladať, že výstupy zmeny navrhovanej
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I.5
I.6
I.7
I.8
II.1
II.2

II.3

II.4

III.1

III.2
III.3
III.4

III.5

III.6
III.7

činnosti v porovnaní s pôvodným návrhom budú obdobné. Vzhľadom na
významné zníženie statickej dopravy bola spracovaná akustická a rozptylová
štúdia. Obe tieto štúdie preukázali, že zmena navrhovanej činnosti je
akceptovateľná.
Realizácia stavebných objektov nie je z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci náročná. Budú dodržiavané bezpečnostné predpisy ochrany zdravia.
Z hľadiska obyvateľstva realizácia zmeny navrhovanej činnosti môže pôsobiť
pozitívne, nakoľko sa vytvorí nová významná ponuka služieb a bytov.
Riešená lokalita v súčasnosti nie je využívaná v zmysle jej určenia územným
plánom. Výstavbou sa naplní určenie územno-plánovacou dokumentáciou.
Zdravotné riziká pôvodného riešenia alebo predkladanej zmeny navrhovanej
činnosti sa v zásade nelíšia.
Parcely riešenej lokality sú definované ako zastavané plochy a nádvoria, k
záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde.
Samotná zmena navrhovanej činnosti nie je v súlade s územným plánom (ďalej
len „ÚPN“). Súlad s platným ÚPN hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy bude potrebné preukázať v nasledujúcom konaní.
Realizáciou navrhovanej činnosti podľa pôvodného riešenia aj v prípade zmeny
navrhovanej činnosti nebude potrebný záber pôdy. Z hľadiska záujmov ochrany
prírody a krajiny, realizáciou stavby dôjde k výrubu drevín, nie významného
rozsahu, a významne nebudú priamo dotknuté záujmy územnej alebo druhovej
ochrany.
Z hľadiska únosnosti prírodného prostredia je zmena navrhovanej činnosti
prijateľná.
Predložená zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmeny podlahovej plochy a
počtu PM v rámci konkrétnej lokality. Vo väzbe na predpokladané vstupy možno
očakávať zaťaženia ovzdušia zo zdrojov vykurovania 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 tak nebude predstavovať
nepriaznivý vplyv na životné prostredie v porovnaní s pôvodným návrhom.
Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadny vplyv presahujúci štátne
hranice.
Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti budú z hľadiska životného prostredia
lokálne akceptovateľné, pretože nepresiahnu limity stanovené požiadavkami
platnej legislatívy na tento typ pozemných stavieb.
Predpokladaný začiatok vplyvov definovaných v texte, ako vplyvy počas
výstavby, začnú začatím výstavby, ktorá by mala trvať asi 12 mesiacov. Po
kolaudácii objektov nastanú 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 s
prihliadnutím na vplyvy existujúcich stavieb v rámci komplexu „Obytného
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III.8

súboru Škultétyho“. Zmenou navrhovanej činnosti možno predpokladať zníženie
pôvodne identifikovaných vplyvov.
Vlastným architektonickým a stavebno-technickým návrhom boli eliminované,
alebo významne zmiernené predpokladané vplyvy. Predmetné štúdie slúžili ako
podklad na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Navrhovateľ doručil na MŽP SR oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované
podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov dňa 14. 10. 2019.
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1
ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku a ako príslušný orgán podľa § 3 písm.
k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, zaslalo listom č. 11580/20191.7/av, 54264/2019 zo dňa 16. 10. 2019 v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 6
zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci
a informáciu o zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle
ministerstva rezortným orgánom, dotknutým orgánom a povoľujúcemu orgánu. MŽP SR
zároveň týmto listom upovedomilo podľa § 18 ods. 3 známych účastníkov konania o začatí
konania.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva,
na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-skultetyho-ulica-bratislava
Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec mohli podľa § 29 ods.
9 zákona o posudzovaní vplyvov doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Ak je písomné
stanovisko doručené v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť
mohla doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8.
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej
obci.
Stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti doručené na MŽP SR podľa
zákona o posudzovaní vplyvov (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, listom č.ÚSMŠ-35-61/2019, zo dňa 24. 10. 2019 –
nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky
na vedomie.
2. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, listom č. OU-BAOCDPK2-2019/123289, zo dňa 25. 10. 2019 – uvádza, že z hľadiska nimi sledovaných
záujmov, zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní
vplyvov.
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Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru cestnej
dopravy a pozemných komunikácií na vedomie.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Bratislava hlavné mesto , listom č.
HŽP/16552/2019, zo dňa 25. 10. 2019 – uvádza, že z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvá
na posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave na vedomie.
4. Dopravný úrad, listom č. 20967/2019/ROP-002/52445, zo dňa 25. 10. 2019 – uvádza, že
riešené územie sa nachádza v ochranných pásmach Letiska M. R. Štefánika, z ktorých vyplýva
pre riešené územie obmedzenie stanovené:
1. ochranným pásmom kužeľovej prekážkovej plochy (sklon 4 % - 1:25) s výškovým
obmedzením cca 224,3 - 227,7 m n. m. Bpv.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Dopravného úradu na vedomie. Uvedené
obmedzenie predstavuje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, technických noriem
alebo nariadení, ktorých dodržiavaním je navrhovateľ viazaný.
5. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Inštitút dopravnej politiky, listom č.
31023/2019/IDP/86782, zo dňa 29. 10. 2019 – uvádza nasledovné pripomienky:
1. žiada doplnenie vyjadrení správcov dotknutých komunikácií a rešpektovanie ich
požiadaviek v plnom rozsahu;
2. žiada rešpektovať ochranné pásma náležiacich ciest podľa zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
3. žiada súlad všetkých dopravných parametrov s príslušnými STN a technickými
predpismi;
4. upozorňuje, že v blízkosti lokalít slúžiacich na bývanie, žiada zabezpečenie hlukovej
štúdie vo vzťahu k cestnej komunikácií a dráhe (a doprave na nich) a jej výsledky
zahrnúť do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečený súlad s
prípustnými hodnotami, ustanovenými Vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a Vyhláškou č.
237/2009 Z. z.. Súčasne žiada rešpektovanie výsledkov hlukových štúdií a za prípustnú
hranicu nenavrhovať lokality slúžiace na bývanie;
5. ďalej upozorňuje, že investor, respektíve jeho právni nástupcovia, budú znášať prípadné
požiadavky na elimináciu negatívnych vplyvov z dopravy v plnom rozsahu, nakoľko
tieto negatívne vplyvy sú vopred známe.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Inštitút dopravnej politiky vo svojom
stanovisku uvádza, že so zmenou navrhovanej činnosti „Obytný súbor Škultétyho ulica,
Bratislava" v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov súhlasí za podmienky rešpektovania
požiadaviek uvedených v stanovisku.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky, Inštitút dopravnej politiky na vedomie. Uvedené požiadavky predstavujú
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, technických noriem alebo nariadení, ktorých
dodržiavaním je navrhovateľ viazaný a ktoré berie na vedomie.
6. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, list
č.06895/2019/SV/86829, zo dňa 23.10.2019 – doručilo stanovisko s upozornením, že
z predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nie je zrejmá príčina zmeny
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funkčného využitia parkovacieho domu na bytový dom a zníženia počtu PM. Taktiež z
predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nie je možné overiť dodržanie
regulatívu z ÚPN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho zmien a
doplnkov - podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 70 % z celkových podlažných plôch
nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.
V prípade dodržania regulatívov ÚPN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení
jeho zmien a doplnkov Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia
výstavby nemá k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti pripomienky.
Vyjadrenie MŽP SR: Zmenou funkčného využitia reaguje navrhovateľ na požiadavky trhu.
Zmena má priamy súvis so zmenou nápočtu statickej dopravy v zmysle normy STN 736110, kde
požadovaný celkový počet 767 PM v celom Obytnom súbore Škultétyho ul. počítal
s umiestnením 296 PM v parkovacom dome. Zmenou nápočtu podľa STN 73 6110/Z2 sa celková
potreba redukovala na počet 693 PM. MŽP SR berie stanovisko Ministerstva
dopravy
a výstavby Slovenskej republiky, Sekcie výstavby na vedomie.
7. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, listom č. MAGS OUP 56952/19-465929, OUP
1166/19, k EIA č.26-13, zo dňa 05. 11. 2019 – zaslalo nasledovné stanovisko:
1. Z hľadiska územného plánovania konštatuje, že ÚPN stanovuje v dotknutom území
zmeny navrhovanej činnosti funkčné využitie č. 501 a zónu s charakterom rozvojového
územia s regulačným kódom I.
Z hľadiska funkčného využitia a prevádzkových vzťahov zastáva hlavné mesto
stanovisko, že funkcia bývania v B10 dosahuje 80,45 % celkových podlažných plôch
nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy a že z hľadiska funkčného využitia
predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nie je v súlade s platným ÚPN
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v znení zmien a doplnkov, keďže
funkcia 501 pripúšťa podiel bývania do 70% celkových podlažných plôch nadzemnej
časti zástavby funkčnej plochy.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR súhlasí s konštatovaním a berie stanovisko na vedomie. Súlad
s platným ÚPN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude potrebné preukázať
v nasledujúcom konaní.
2. Z hľadiska dopravného inžinierstva hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
v stanovisku konštatuje stručný popis zmeny navrhovanej činnosti a jej dopravné
riešenie.
Z hľadiska záujmov sledovaných oddelením dopravného inžinierstva predložené
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava",
„SO 03 PH - Zmena parkovacieho domu PH na Polyfunkčný dom B10" berie hlavné
mesto Slovenskej republiky Bratislava na vedomie a uvádza:
• Bilančné údaje zmeny navrhovanej činnosti a riešenie dopravného vybavenia
stavby na základe obsahu predloženého materiálu, korešpondujú s predloženou
dokumentáciou pre územné rozhodnutie, ku ktorej sa hlavné mesto vyjadrí
počas procesu vydávania záväzného stanoviska mesta.
• Navrhované riešenie dopravného vybavenia stavby bude hlavným mestom
akceptované pri rešpektovaní podmienok, ktoré sú súčasťou už vydaných
stanovísk a rozhodnutí. Nároky statickej dopravy musia byt' reálne
zabezpečené pre každú fázu, či etapu realizácie zmeny navrhovanej činnosti
v adekvátnom počte, čo znamená, že prijaté dopravné riešenie na Račianskej
ulici pri umiestňovaní pôvodného zámeru „Obytný súbor Škultétyho ulica,
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Bratislava" s podmienkou jeho funkčnej realizácie, požaduje hlavné mesto
zahrnúť medzi podmieňujúce dopravné investície aj pri budúcej kolaudácii
stavby „SO 03 PH - Zmena parkovacieho domu PH na Polyfunkčný dom B10".
Súčasťou prijatého dopravného riešenia na Račianskej ulici boli navyše tieto
opatrenia: prestavba križovatky Račianska – Kominárska na križovatku
s cestnou dopravnou signalizáciou a možnosťou protismerného otáčania
zo smeru z Rače, zrušenie kolízneho prejazdu cez električkovú trat'
do aj z Kraskovej ulice, prestavba križovatky Račianska - Legerského s cestnou
dopravnou signalizáciou s možnosťou protismerného otáčania zo smeru
od centra, ako aj súvisiace spevnené plochy pre pohyb chodcov (široké
minimálne 2 m) a cyklistov (obojsmerný cyklistický chodník šírky 3 m).
• Požiadavky hlavné mesto dopĺňa o nasledovné:
- priechod pre chodcov v mieste vjazdu / výjazdu z podzemnej
garáže žiada riešiť na úrovni chodníka bezbariérovo – zdvihnutý
oproti vozovke ako súvislý chodník a vjazd / výjazd realizovať
cez sklopený obrubník,
- doplnenie cyklistických stojanov pre návštevníkov.
• Z hľadiska systémov technickej infraštruktúry nemá hlavné mesto
pripomienky.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR so stanoviskom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
súhlasí a berie na vedomie. V zmysle informácií doplnených navrhovateľom, boli vyššie
spomenuté dopravné riešenia križovatiek Račianska – Kominárska a Račianska – Legerského
už realizované a kolaudované v druhej etape výstavby Obytného súboru na Škultétyho ulici.
Cyklochodník so šírkou 2,5 m bol vybudovaný v rámci susedného komplexu Urban Residence,
ktorý sa nachádza v blízkosti Obytného súboru na Škultétyho ulica, Bratislava.
3. Z hľadiska vplyvov na životné prostredie, zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych
vplyvov
K zložkám životného prostredia:
Zeleň, tvorba krajiny:
• Riešenie zelene žiada hlavné mesto realizovať v duchu najaktuálnejších
poznatkov a trendov na dosiahnutie dlhovekosti a vitality výsadieb, ktoré sú
vo vnútromestských podmienkach vystavované stresovým faktorom.
• K návrhom technického riešenia plôch zelene, vrátane trávnikov, a k spôsobu
údržby - nemá mesto vážnejšie výhrady.
Vyjadrenie MŽP SR: V zmysle doplňujúcich informácií od navrhovateľa, budú sadové
a terénne úpravy podrobnejšie riešené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.
Ovzdušie:
• Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava požaduje odstrániť vznik
a rozptyl prachových častíc do prostredia v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
• Umiestnenie výduchu z garáže požaduje mesto v zmysle vyhlášky č. 410/2012
Z. z. umiestniť v minimálnej možnej výške 4 m nad terénom.
• Rozptylová štúdia (Ing. Jaroslav Hruškovič, 10/2019), ktorá potvrdila,
že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok na výpočtovej ploche
pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach budú
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nižšie ako sú limitné hodnoty stanovené legislatívou, pri dodržaní stanovených
návrhov berie mesto na vedomie.
Vyjadrenie MŽP SR: Na základe doplňujúcich informácií od navrhovateľa a predloženého
Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je zrejmé, že najvyššie hodnoty koncentrácií
znečisťujúcich látok na výpočtovej ploche pri najnepriaznivejších rozptylových
a prevádzkových podmienkach budú nižšie ako sú legislatívou stanovené limitné hodnoty.
Výduch z garáže bude umiestnený nad atikou najvyššieho podlažia objektu vo výške 26,2 m
nad terénom.
Vody:
• Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava upozorňuje na potrebu
rešpektovania výsledkov a opatrení z IG-posúdenia a HG-posúdenia, povolenia
orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd, povolenia na vodnú
stavbu, záväzných podmienok vyplývajúcich zo stanovísk BVS, a. s., zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
zákona 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, opatrení na ochranu pred povodňami v zmysle zákona č. 7/2010 Z.
z. o ochrane pred povodňami.
• Ďalej odporúča pri zalievaní mladej výsadby stromov, v období sucha,
využívať špeciálne zavlažovacie vaky Treegator.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie upozornenie a odporúčanie hlavného mesta na vedomie.
Hluk:
• Objekt je situovaný do hlučného prostredia Račianskej ulice, kde je predpoklad
prekračovania prípustnej hodnoty počas dňa o 12 dB(A) a o 8 dB(A) počas
noci, vhodnejším riešením je chodbový (pavlačový) dom, kde sú jednotlivé
byty prístupné z chodby, ktorá je navrhovaná pozdĺž fasády a orientovaná
do Račianskej ulice. K tomuto riešeniu bolo vydané súhlasné záväzné
stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti zo dňa
8.3.2017.
Vyjadrenie MŽP SR: Na základe doplňujúcich informácií od navrhovateľa, bude skutočnosť
týkajúca sa prekračovania limitov hluku zohľadnená v stavebno-technickom riešení
predloženej zmeny navrhovanej činnosti. V zmysle vyššie uvedeného, MŽP SR považuje riešenie
fasády predloženej zmeny navrhovanej činnosti za vhodné, z pohľadu súladu s okolitou
výstavbou.
4. Celkové environmentálne zhodnotenie navrhovanej zmeny činnosti:
Hlavné mesto porovnalo predpokladané vplyvy na životné prostredie pôvodne
posudzovaného riešenia a predloženej zmeny navrhovanej činnosti nasledovne:
• Zmena navrhovanej činnosti sa v zmysle celého komplexu účelom a rozsahom
v porovnaní s pôvodným návrhom zmení len minimálne, zvýšením podielu
bývania.
• Najvýznamnejší rozdiel spočíva vo zvýšení podielu bývania a súčasnom
znížení statickej dopravy z pôvodných 767 PM na 656 PM. So zreteľom
na takúto zmenu boli v oznámení o zmene navrhovanej činnosti spracované:
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•

•
•
•

Akustická štúdia (VALERON EC, Ing. J. Hruškovič, 10/2019;
v Prílohe č. VI.4) - vo vyhodnotení je uvedené, že „Hluk
z automobilovej a železničnej dopravy v zmysle Vyhlášky MZ SR
č.549/2007 Z. z. prekračuje prípustné hodnoty. Takýto nepriaznivý
stav je možné odstrániť voľbou adekvátnych stavebných konštrukcií
fasády. Návrh obvodového plášťa navrhovaných objektov odporúča
hlavné mesto posúdiť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie".
- Rozptylová štúdia (VALERON EC, Ing. J. Hruškovič, 10/2019;
v Prílohe č. VI.4) – na záver uvádza, že: „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".
- Svetlotechnický posudok (Ing. Z. Straňák; v prílohe) – na záver
uvádza, že: „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".
Uvedené štúdie preukázali, že zmena navrhovanej činnosti je podľa
hlavného mesta akceptovatel'ná.
Dopravno-kapacitné posúdenie (ďalej len „DKP“) k pôvodnému zámeru
„Obytný súbor Škultétyho" bolo spracované aj s následnou aktualizáciou (Alfa
04 s. r. o, 06/2013). Zaoberalo sa posúdením napojenia Obytného súboru
Škultétyho ulica na Račiansku ulicu a zohľadnilo aj susednú investíciu Urban
Residence. Vypracovanie posúdenia bolo v súlade s TP 10/2010. V súčasnosti
sú realizované všetky odporúčania a investície do infraštruktúry, vyplývajúce
z dopravnej štúdie. Závery DKP sú vyhovujúce, pričom zmena navrhovanej
činnosti predstavuje výrazné zníženie počtu PM. Prvotne mal parkovací dom
296 PM. Polyfunkčný objekt B10 bude obsahovať' 180 PM.
Ostatné identifikované vplyvy sú podľa pôvodného riešenia aj podľa zmeny
navrhovanej činnosti v zásade rovnaké.
Vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie nebudú presahovať
štátne hranice.
Hlavné mesto na záver požaduje zohľadniť v stanovisku uvedené požiadavky
a pripomienky.

Vyjadrenie MŽP SR k bodu 4: MŽP SR berie stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy na vedomie.
8. Cyklokoalícia, listom zo dňa 22.10. 2019 – uvádza nasledovné pripomienky a požiadavky:
1. Hlavná mestská cyklistická radiála R13: Račianska nie je navrhnutá vo vhodnom
šírkovom usporiadaní pre hlavnú mestskú cyklotrasu. Cyklokoalícia žiada šírkové
usporiadanie cyklotrasy projektovať na návrhovú intenzitu cyklistov, ktorá je určená
v záväzných dokumentoch mesta. Žiada plánovať s minimálnou šírkou 1,75 m pre jeden
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2.

3.
4.

5.

pruh cyklistického chodníka. Vnútroblokové cestičky pre cyklistov požaduje napojiť
na existujúcu cyklistickú infraštruktúru. V priestore odbočenia z cyklotrasy smerom
z centra do Rače na prechod pre cyklistov cez Račiansku ulicu žiada vytvoriť rozšírenie
pre ľavé odbočenie z pravého cyklistického pruhu pre plynulú jazdu v priamom smere
do Rače. Žiada do profilu cyklotrasy v mieste rezu B-B" umiestniť sčítač cyklistov
kompatibilný s požiadavkami magistrátu hl.m.SR Bratislavy. V križovatke
Škultétyho/Račianska žiada cyklistov cez Škultétyho ulicu viesť zvýrazneným
podfarbeným pruhom v úrovni chodníkov ako bezbariérový alebo zdvihnutý oproti
vozovke a slúžiaci ako prirodzený spomaľovač pre motorovú dopravu.
Pre parkovanie bicykIov žiada vybudovať moderné kryté pouličné cyklistické státie
pre návštevníkov a obyvateľov v bezprostrednej blízkosti vchodov do budovy, prípadne
prevádzok, s kapacitou navrhnutou podľa TP085 Navrhovanie cyklistickej
infraštruktúry, typ stojan obrátené U, ktorý umožňuje zamknutie rámu bicykla v zmysle
TP085 s navádzaním piktokoridorom od priľahlej cyklotrasy pre návštevníkov
a obyvateľov. V podzemných garážach žiada vybudovať bezpečné státie pre parkovanie
bicyklov s navádzaním piktokoridorom od všetkých okolitých cyklotrás
pre návštevníkov a obyvateľov.
Opatrenia pre cyklistov žiada realizovať v súlade s TP 085 Navrhovanie cyklistickej
infraštruktúry.
Prechod pre chodcov cez Škultétyho ulicu a chodník popred vjazd do garáže žiada riešiť
v úrovni chodníkov ako bezbariérový/zdvihnutý oproti vozovke a slúžiaci ako
prirodzený spomaľovač pre motorovú dopravu. Bezbariérové opatrenia žiada
vykonávat' podľa TP Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu na pozemných komunikáciách. Žiada dodržať šírku chodníka
v minimálnej hodnote 2,0 metre. Žiada zrušiť vstup pre zásobovanie priamo
z Račianskej ulice pri začiatku súboru smerom od Račianského mýta a zabezpečiť
zásobovanie bez obmedzenia chodcov a cyklistov.
K navrhovanému vedeniu cyklistov v dopravnom priestore poskytne Cyklokoalícia
na požiadanie ďalšie odporúčania.

Vyjadrenie MŽP SR:
1. Na základe informácií doplnených navrhovateľom, koncepcia navrhovanej cyklotrasy
predstavuje pokračovanie už vybudovanej cyklotrasy v úseku Urban Residance v šírke 2,5 m
(2 x 1,25 m) a chodník pre chodcov široký 2 m. Komunikácie sú navzájom oddelené špeciálnou
dlažbou v zmysle TP 07/2014 (platná v čase kolaudácie úseku). S daným trasovaním súvisí už
vybudovaný cykloprechod cez Račiansku ulicu aj cykloprechod cez Škultétyho ulicu.
2. Tento bod stanoviska Cyklokoalície berie MŽP SR na vedomie. Priamo v objekte bude
zabezpečené parkovanie bicyklov pre obyvateľov, pre verejnosť budú umiestnené parkovacie
státia na povrchu v parteri objektu.
3. MŽP SR berie na vedomie.
4. MŽP SR berie na vedomie. Komunikácie pre chodcov sú navrhované
v min. šírke 2m resp. v násobku prechodného profilu pre chodcov. Zásobovanie je plánované
na mieste pôvodného vjazdu na pozemok z Račianskej ulice. Na chodníku
a cyklochodníku príjme navrhovateľ také opatrenia, aby možné konfliktné situácie boli
eliminované.
5. MŽP SR berie na vedomie.
9. Združenie domových samospráv, elektronické podanie zo dňa 18. 10. 2019 - zaslalo
nasledovné pripomienky a požiadavky:
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1. „Žiada podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné
napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou
činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP
09/2008 , TP 10/2008. Žiada vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade
s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické
podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov
veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou
dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja
dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných
materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov
od uvedenia stavby do prevádzky). Žiada tak preukázať, že nie je potreba realizovať
vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia
v dôsledku dynamickej dopravy.
2. Žiada overiť výpočet potrebného počtu PM v súlade s aktuálnym znením príslušnej
normy STN 73 6110. Žiada tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené
investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia
v dôsledku statickej dopravy.
3. Žiada overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiada, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti
a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov
na využívanie hromadnej dopravy.
4. Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody
podľa §3 ods. 3 až ods. 5 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej
len „zákon o OPK“).
5. Žiada vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene
v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83
7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa
preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona o OPK, preukázať ochranu
existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
Vyjadrenie MŽP SR k bodom (1 až 5):
1. Podľa doplňujúcich informácií od navrhovateľa a na základe predloženého oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti sú podrobnosti primeranej súčasnej etape prípravy v zmysle STN
73 6102, STN 736110 a TP 04/2004 a jej dodatku č. 1/20015 opísané v dokumentácii, ktorá
bola priložená k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Dopravné riešenie je opísané
v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti v kapitole II.2.1. V ďalšom
povoľovacom procese, sa k riešeniu bude vyjadrovať Krajské riaditeľstvo policajného zboru
v Bratislave – Krajský dopravný inšpektorát, ktorého stanovisko je
nevyhnutným
predpokladom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Podľa doplňujúcich informácií
od navrhovateľa, k investičnému zámeru „Obytný súbor Škultétyho“ bolo spracovateľom Alfa
04 s. r. o. z júna 2013, spracované dopravno-kapacitné posúdenie aj s následnou aktualizáciou.
Predkladaný dokument sa zaoberal posúdením napojenia Obytného súboru Škultétyho
na Račiansku ulicu a zohľadnil aj blízku investíciu Urban Residence. Výsledky DKP sú
vyhovujúce, pričom zmena navrhovanej činnosti Polyfunkčného objektu B10 výrazne redukuje
počet PM. Pôvodne mal parkovací dom 296 PM. Polyfunkčný objekt B10 bude mať 180 PM.
Z uvedeného vyplýva, že zmena navrhovanej činnosti zmierňuje vplyv dopravy na životné
prostredie v porovnaní s povolenou činnosťou. MŽP SR vzhľadom na uvedené a vzhľadom
na predmet konania považuje údaje predložené v rámci oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti za postačujúce, pričom túto skutočnosť možno potvrdiť aj vyhodnotením
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predpokladaných vplyvov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v rámci tohto
rozhodnutia. Vzhľadom na uvedené MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.
2. Posúdenie statickej dopravy podľa STN 6110/Z2 je súčasťou oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti. Podľa STN 6110/Z2 celková potreba predstavuje 132 PM. Zmena
navrhovanej činnosti počíta s 180 PM. MŽP SR vzhľadom na uvedené a vzhľadom na predmet
konania považuje údaje predložené v rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
za postačujúce, pričom túto skutočnosť možno potvrdiť aj vyhodnotením predpokladaných
vplyvov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v rámci tohto rozhodnutia.
Vzhľadom na uvedené MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.
3. Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná paralelne s Račianskou ulicou, po ktorej vedie
električková trať. V tesnej blízkosti obytného súboru sa nachádza zastávka električiek Ursýniho
a v pešej dostupnosti do 10 min sa nachádzajú hlavné dopravné uzly Trnavské a Račianske
mýto, ktoré poskytujú ďalšie možnosti využitia mestskej hromadnej dopravy. Vzhľadom
na uvedené možno požiadavku považovať za splnenú.
4. Na základe doplňujúcich informácií od navrhovateľa, v následných dokumentáciách
predkladaných na povoľovacie konania predmetu zmeny navrhovanej činnosti bude
navrhovateľ spracovávať dokumentácie podľa príslušných požiadaviek zákona o OPK
a usmernenia príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.
5. Pripomienka predstavuje upozornenie na potrebu dodržiavania všeobecne záväzných
legislatívnych predpisov alebo technických noriem, ktorých dodržiavaním je navrhovateľ
viazaný. Vzhľadom na uvedené ju možno považovať za neopodstatnenú.
6. Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku
4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej
slovenská
transpozícia
je
právne
záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
Za týmto účelom žiada vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými
metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES
(http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku
realizácie zmeny navrhovanej činnosti nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných
útvarov; rovnako žiada preukázať, že realizáciou oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti sa nenaruší prirodzení vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.
7. Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa § 16a Vodného zákona
v
ďalšej
projekčnej
fáze
žiada
spracovať
metodikou
(http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocum
ent?documentId=441).
Vyjadrenie MŽP SR k bodom 6 a 7:
MŽP SR vyhodnotilo vplyvy na vody v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie na strane 22 tohto rozhodnutia a neidentifikovalo potrebu primárneho posúdenia,
ktorého postup je predmetom osobitného predpisu.
8. Žiada definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých
emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú
vystavený nadmernému zaťaženiu.

Strana č. 16 rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 3565/2020-1.7/av-R zo dňa 07. 01. 2020

9. Žiada overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika
nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného
naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.
10. Žiada variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa § 2 písm. c zákona o posudzovaní
vplyvov „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu
a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
11. Vyhodnotiť zmenu navrhovanej činnosti vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou
v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický
prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako
podklad pre spracovanie analýzy vplyvov zmeny navrhovanej činnosti v oblasti
geológie a hydrogeológie.
12. Žiada doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu
kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná
a spĺňať parametre podľa zákona 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.
13. Žiada overiť zmenu navrhovanej činnosti s územným plánom za predpokladu
maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu
následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní
hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené
regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej
a občianskej vybavenosti a charakteru územia a zmeny navrhovanej činnosti,
a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiada tak preukázať, že nedôjde
k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.
Vyjadrenie MŽP SR k bodom (8 až 13):
8. Zmena navrhovanej činnosti je vyhodnotená aj z pohľadu dopadov na okolie. Prílohou
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti sú štúdie, v ktorých je vždy s ohľadom na okruh
hodnotenia definovaná existujúca obytná a iná zástavba s dlhodobým pobytom osôb v okolí
navrhovanej činnosti. MŽP SR vzhľadom na uvedené a vzhľadom na predmet konania považuje
údaje predložené v rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti za postačujúce, pričom túto
skutočnosť možno potvrdiť aj vyhodnotením predpokladaných vplyvov súvisiacich s realizáciou
zmeny navrhovanej činnosti v rámci tohto rozhodnutia. Vzhľadom na uvedené MŽP SR
považuje požiadavku za neopodstatnenú.
9. Overenie statických výpočtov nie je predmetom zisťovacieho konania v rámci posudzovania
vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov. Požiadavka tak bude
predmetom dokumentácie vyššieho stupňa, v tomto prípade dokumentácie pre stavebné
povolenie. Vzhľadom na uvedené MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.
10. Predmet zisťovacieho konania nespočíva v novom investičnom zámere, ale v zmene
navrhovanej činnosti, ktorá v pôvodnom rozsahu bola posúdená v rámci povinného hodnotenia
navrhovanej činnosti. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti obsahuje porovnanie
pôvodného riešenia s novým návrhom. Zmena už posúdenej navrhovanej činnosti nie je
zo zákona o posudzovaní vplyvov predkladaná variantne. V tejto súvislosti MŽP SR zároveň
uvádza, že uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na zisťovacie konanie pre zmenu navrhovanej
činnosti v súlade s § 29 zákona o posudzovaní vplyvov.
11. Podrobný inžiniersko – geologický prieskum bol vypracovaní v rámci správy o hodnotení
navrhovanej činnosti, ktorá bola predmetom povinného hodnotenia ukončeného záverečným
stanoviskom MŽP SR č. 4606/2013-3.4/dp zo dňa 16.10.2013. Na základe predmetného
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prieskumu boli vyhodnotené predpokladané vplyvy na geologické a hydrogeologické pomery.
Vzhľadom na uvedené možno požiadavku považovať za splnenú.
12. Podrobné riešenie vodných stavieb bude predmetom dokumentácií predkladaných
v následných povoľovacích konaniach. MŽP SR vzhľadom na uvedené a vzhľadom na predmet
konania považuje údaje predložené v rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
za postačujúce, pričom túto skutočnosť možno potvrdiť aj vyhodnotením predpokladaných
vplyvov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v rámci tohto rozhodnutia.
Vzhľadom na uvedené MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.
13. Samotná zmena navrhovanej činnosti nie je v súlade s ÚPN. Súlad celého komplexu
„Obytného súboru Škultétyho“ s platným ÚPN hl. m. SR Bratislavy bude potrebné preukázať
v nasledujúcom konaní.
14. Žiada preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch
č.79/2015 Z. z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva
Slovenskej
republiky
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela).
15. Žiada zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva Slovenskej
republiky
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnoteniariadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf)
do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a v ňom navrhovaných opatrení
a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového
hospodárstva.
Vyjadrenie MŽP SR k bodom 14 a 15:
V oznámení o zmene navrhovanej činnosti je uvedené, ako budú v procese prípravy, realizácie
stavby a v jej prevádzke rešpektované podmienky zákona o odpadoch. Navrhovateľ je zaviazaný
ich dôsledne dodržiavať, nakoľko sa jedná o povinnosť vyplývajúcu z osobitných predpisov.
16. Žiada preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17. Žiada overiť, že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nie je situované
na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
Vyjadrenie MŽP SR k bodom 16 a 17:
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy.
18. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
19. Žiada používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov;
žiada uviesť aké recykláty a ako sa v zmene navrhovanej činnosti použijú.
20. Žiada, aby PM boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch
územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťa využitie striech parkovacích
domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti
povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy
požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80 % podiel
priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15
min.
dažďa
a
znížia
tepelné
napätie
v
danom
území
(www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Na všetkých parkovacích
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plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks
dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
21. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Európskej komisie – Príručka na podporu výberu, projektovania
a realizovania retenčných opatrení pre prírodné vody v európe (http://nwrm.eu/guidesk/files/assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho
vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná
a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona o OPK sú právnické osoby
povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej
dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnutí navrhovateľa,
musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre. viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-vmestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Vyjadrenie MŽP SR k bodom (18 až 21):
18. Zmena navrhovanej činnosti je výškovo aj funkčne zosúladená s okolitou zástavbou.
19. Podľa informácií navrhovateľa budú v rámci projektu v maximálnej možnej miere použité
materiály zo zhodnocovania odpadov. Podrobné riešenia budú upresnené a riešené v ďalšom
stupni projektovej dokumentácie.
20. PM sú realizované v podzemnej časti objektu. Pôvodne navrhované bytové domy aj objekt
parkovacieho domu mali uvažované vstupy z úrovne okolitého terénu, čo platí aj pre objekt
B10. Bytové domy, ktoré sú už zrealizované, sú umiestnené na pódiu, ktoré prekrýva dve
podlažia podzemných parkovísk. Strechy pódií tvoria zelené strechy a sú využívané ako
poloverejné priestory pre obyvateľov navrhovanej zástavby. Ich bezbariérový prístup, funkčné
a optické prepojenie je zabezpečené prostredníctvom svahovania a širokých terénnych rámp.
Na základe informácií doplnených navrhovateľom, súčasťou územia je aj priestor medzi
existujúcimi objektami komplexu „Pri Mýte“ a navrhovaným Polyfunkčným objektom B10, ako
aj priestor priľahlých verejných priestranstiev. Plochy týchto priestorov bude tvoriť prevažne
zeleň, trávnaté plochy, stromy na násypoch aj spevnené plochy peších komunikácií. Vzhľadom
na uvedené MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.
21. Na základe doplňujúcich informácií od navrhovateľa, pre objekt B10 je navrhnutá
vsakovacia nádrž z boxov Controlbox 216 v dvoch vrstvách, štyroch radoch v celkovom počte
288 ks. Rozmer vsakovacej nádrže pre objekt B10 je 10,8 x 4,8 x 1,2 m. Podrobnejší opis návrhu
uvedie navrhovateľ v následných stupňoch dokumentácie predložených na povoľovacie konania
podľa stavebného zákona.
22. Požaduje, aby sa zmena navrhovanej činnosti prispôsobila okolitej vegetácii
a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami
nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa
Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa § 48 zákona o OPK. Táto
zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne
začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný
zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych
zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná
zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových
úprav, ktorý vhodne začleňuje zmenu navrhovanej činnosti do biodiverzity okolitého
územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky
Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-
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pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky
spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
23. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiada aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré
plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.
Vyjadrenie MŽP SR k bodom 22 a 23:
Navrhované verejné priestory, na základe doplňujúcich informácií od navrhovateľa
a predloženého oznámenia o zmene navrhovanej, sú riešené systémom programových celkov
a peších spevnených plôch, vychádzajúcich z osadenia objektu a existujúcich objektov
a priestorov medzi nimi. Pôvodne navrhované bytové domy aj objekt B10 majú uvažované
vstupy z úrovne okolitého terénu. Bytové domy, ktoré sú už zrealizované, sú umiestnené na
pódiu, ktoré prekrýva dve podlažia podzemných parkovísk. Strechy pódií tvoria zelené strechy
a sú využívané ako poloverejné priestory pre obyvateľov navrhovanej zástavby. Navrhovaná
výsadba vychádza z charakteru verejných priestorov, vytvára kultúrne životné prostredie,
prispieva k mikroklimatickej komfortnosti, dopĺňa očakávanú intimitu priestorov. V rámci
objektu navrhovateľ 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. Vzhľadom na uvedené možno požiadavky
považovať za splnené.
24. Na vertikálne plochy (napr. steny) žiada aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné
na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
25. Žiada vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou,
• papiera označeného modrou farbou,
• skla označeného zelenou farbou,
• plastov označeného žltou farbou,
• bio-odpadu označeného hnedou farbou.
V Bratislave žiada zachovať územnú rezervu pre budúce metro/nadradený systém
hromadnej dopravy.
26. Požaduje výsadbu v meste Bratislava 45ks vzrastlých drevín a to na verejných
priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody
v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
27. Žiada, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov
v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné
umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána
a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu
nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj
marketingovo.
28. Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta
za roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje
jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie
a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje
veľkosť tejto odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/) Žiada preto
vyhodnotiť umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska tepelnej mapy
spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii
zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archivelandsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-
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science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných
útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami
sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu
(http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe ich
vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického
dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014,
z ktorých uvádza charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ
v zmysle § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej
dokumentácie zmeny navrhovanej činnosti:
Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú
veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí.
Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov,
spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením
týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú
vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú
zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere
predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje
aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné
povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne
ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus
presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné
prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí. Vizualizácia klimatických zmien
na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018 a výsledky
spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita
udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie
od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac
info: https://showyourstripes.info/)
Žiada preto vyhodnotiť umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska tepelnej
mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne
k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgseros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qtscience_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných
útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami
sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu
(http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe ich
vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického
dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014,
z ktorých uvádza charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ
v zmysle § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej
dokumentácie zmeny navrhovanej činnosti:
Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú
veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí.
Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov,
spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením
týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú
vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú
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zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere
predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje
aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné
povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne
ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus
presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné
prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí. Opatrenia voči častejším
a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných
prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať
zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby
k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov •
Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej
infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie,
materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam •
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa
klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení
do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny. Opatrenia voči častejšiemu výskytu
silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej
erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran.
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody. Opatrenia voči častejšiemu výskytu
intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia
pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu.
Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie
infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných
pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie
pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách
miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi.
29. Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu
kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho
pri prevádzke zmeny navrhovanej činnosti.
Vyjadrenie MŽP SR k bodom (24 až 29)
24. V zmysle informácií doplnených navrhovateľom, bude možnosť použitia zelených stien
navrhovateľom posúdená v podrobnejšej projektovej dokumentácii, vzhľadom k celkovému
navrhovanému architektonicko – stavebnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
25. V zmysle zákona o odpadoch bude pri výstavbe aj prevádzke navrhovanej činnosti
preferovaný separovaný zber odpadov. Farebné označovanie zberných nádob môže byť
predmetom spodrobnenia riešení, v následných etapách povoľovacích konaní.
26. Na základe doplňujúcich informácií od navrhovateľa v rámci riešeného územia je
navrhovaná výsadba vzrastlej zelene, ktorej presné umiestnenie a počet bude upresnený v rámci
projektu sadových úprav v ďalšej etape projektovej dokumentácie. Počet drevín celého zámeru
Obytný súbor Škultétyho, určených na náhradnú výsadbu bol definovaný rozhodnutím č. STAR1192/2013/AKM a ZPaUP-1286/2013/AKM. Vzhľadom na uvedené MŽP SR považuje
požiadavku za neopodstatnenú.
27. V zmysle doplňujúcich informácií zaslaných navrhovateľom výsledkom navrhovanej
činnosti má byť pozitívne vnímané architektonické dielo, súčasťou ktorého je aj navrhovaná
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krajinná štruktúra. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie má byť spresnený umelecko
– architektonický koncept.
28. Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti reaguje na úpravu riešenia časti
komplexu ukončeného záverečným stanoviskom MŽP SR č. 4606/2013-3.4/dp zo dňa
16.10.2013. Základné urbanistické, dopravné riešenia a riešenia technickej infraštruktúry sú
dané, alebo už v prevádzke. Zmena navrhovanej činnosti vzhľadom k svojmu charakteru,
rozsahu a umiestneniu nepredstavuje zdroj relevantného vplyvu na klimatické pomery
predmetnej lokality ani širšieho záujmového územia.
29. Pripomienka predstavuje upozornenie na potrebu dodržiavania všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, ktorého dodržiavaním je navrhovateľ viazaný. Vzhľadom na uvedené ju možno
považovať za neopodstatnenú.
MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky, v zákonom o posudzovaní vplyvov stanovenom
termíne doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa
zaoberalo vyhodnotením a následným zapracovaním všetkých pripomienok do tohto
rozhodnutia, pričom vychádzalo najmä z dostatočnej podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu
predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a s ohľadom na stupeň jej prípravy.
Väčšina vznesených pripomienok a požiadaviek bola charakteru dodržiavania všeobecne
záväzných platných právnych predpisov a noriem, technických predpisov a STN. Vyplývajúc
z uvedeného, neboli preto tieto pripomienky a požiadavky osobitne zapracované do výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
MŽP SR podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. 11580/2019-1.7/av, 64633/2019
zo dňa 04. 12. 2019 oboznámilo účastníkov konania s tým, že v rámci zisťovacieho konania
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti MŽP SR zhromaždilo rozhodujúce podklady
na vydanie rozhodnutia a ako účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie
rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia vyjadriť pred vydaním
rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Do vydania rozhodnutia žiadny z účastníkov konania neprejavil záujem oboznámiť sa
so stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania ani s podkladmi
súvisiacimi so zmenou navrhovanej činnosti.
V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy zmeny
navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:
Vplyvy na ovzdušie
Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať nové zdroje znečisťovania ovzdušia.
Možno však predpokladať, že vplyv na ovzdušie a miestnu klímu bude lokálny a málo
významný. Bude porovnateľný s pôvodným návrhom.
Vplyvy na prírodné prostredie
Pravdepodobné vplyvy na horninové prostredie počas výstavby sa predpokladajú
v dôsledku odstránenia pokryvnej vrstvy, kedy sa zmenia podmienky pre prienik povrchovej
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kontaminácie. Je možné očakávať zvýšené riziko kontaminácie horninového prostredia
spôsobené stavbou a otvorením ciest pre vznik sekundárnych kontaminantov z povrchu. Počas
prevádzky zmeny navrhovanej činnosti nie sú reálne priame vplyvy na horninové prostredie.
Vplyvy na horninové prostredie budú porovnateľné s pôvodným návrhom.
Vplyvy na pôdu
Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať ďalšie vplyvy na pôdu oproti pôvodne
posudzovanej činnosti.
Vplyvy na vodné pomery
Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú výraznejšie zmeny alebo zásahy
do kvalitatívnych či kvantitatívnych parametrov. Na zásobovanie vodou bude používaná voda
z verejného vodovodu, odvod splaškových a dažďových vôd bude zabezpečený
do kanalizačného systému. Vplyvy na vodné pomery budú porovnateľné s pôvodným návrhom.
Vplyvy na genofond a biodiverzitu
Realizácia meny navrhovanej činnosti nebude mať priamy vplyv na genofond
a biodiverzitu územia v porovnaní s pôvodným návrhom. Nastane záber plôch, ktoré už
v súčasnosti z hľadiska biodiverzity nemajú takmer žiadny význam. Dôjde k výrubu stromov,
ktorých spoločenská hodnota bola určená dendrologickým prieskumom, a ktoré budú
nahradené sadovými a terénnymi úpravami.
Vplyvy na obyvateľstvo
Zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo možno hodnotiť
pozitívne, nakoľko sa vytvorí niekoľko nových ponúk zamestnania, služieb a bývania. Počas
výstavby zmeny navrhovanej činnosti sa lokálne zvýši hluk a prašnosť v danom území.
Vhodnými stavebnými a vegetačnými úpravami sa vytvorí esteticky pôsobivý prvok, čo
pozitívne ovplyvní krajinný obraz lokality.
MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných
vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona
o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo
aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe
č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných
projektov na životné prostredie.
MŽP SR informovalo všetkých známych účastníkov konania, že podľa § 33 ods. 2
správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho
doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR,
Námestie Ľudovíta Štúra 1, v Bratislave. Táto informácia bola taktiež zverejnená ako súčasť
informácie pre verejnosť na vyššie uvedenej adrese webového sídla ministerstva.
Orgány štátnej správy a samosprávy vo vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli doručené
na MŽP SR, súhlasili s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti a netrvali na posudzovaní podľa
zákona o posudzovaní vplyvov.
MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk
orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje
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taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie
a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec
o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61
ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR.
V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia
rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona
o posudzovaní vplyvov na webovom sídle MŽP SR.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru
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