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Doplňujúce informácie a objasnenie pripomienok
k zámeru "Polyfunkčný komplex Zátišie

1. Hlavné Mesto Slovenskej Republiky Bratislava - zo dňa 2.3. 2020 č. MAGS OUP 42815/2056421 OUP 89/20, EIA č. 4
K predloženému zámeru "Polyfunkčný komplex Zátišie " zaujímame nasledovné stanovisko:
1/Z hľadiska územného plánovania:
Posúdenie vo vzťahu k ÚPN hl.m. SR Bratislavy rok 2007, v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05
(ďalej aj ÚPN):
Základné údaje o predloženom investičnom zámere:
Zámer je predložený v 2 variantoch. Celková hrubá podlažná plocha vo var. 1 je 26 457 m; a vo variante 2 je
29 168 m2. Zámer pozostáva z nasledujúcich objektov: 15-podlažná administratívna budova A s obchodmi a
službami v parteri, 6-podlažná administratívna budova B. 8-podlažný hotel C pokračujúci 4-podlažnou
hmotou vo var. 1 a 6-podlažnou hmotou vo var. 2, podzemná garáž a objekty technickej infraštruktúry.
B - stanovisko:
> ÚPN hl.m. SR Bratislavy 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre danú lokalitu funkčné
využitie: 201- občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, rozvojové územie s
regulačným kódom I.
Záväzná časť ÚPN hl.m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, časť C. 7. - Tabuľková príloha ku
kap. 7. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia navrhuje pre MČ Nové
Mesto predĺženie komunikácie Tomášikova po Račiansku vo funkčnej triede B2. Nakoľko predĺženie
komunikácie prechádza priečne cez riešené územie, je potrebné dodržať podmienky stanovené
Oddelením dopravného inžinierstva magistrátu.
Pripomienka sa akceptuje.
2/ Z hľadiska dopravného inžinierstva:
A- konštatujeme:
• Účelom navrhovanej činnosti je výstavba polyfunkčného komplexu, ktorý pozostáva z
administratívnych budov, hotela, podzemnej garáže a objektov technickej infraštruktúry v k.ú.
Bratislava - Nové Mesto na ul. Zátišie. V súčasnosti sa na predmetných pozemkoch nachádzajú
skladové objekty, 2-podlažný administratívny objekt a spevnené plochy s parkovacími miestami a
vonkajšími skládkami odpadu.
• Predložená činnosť je spracovaná v dvoch variantných riešeniach - oba varianty uvažujú s tromi
objektami: administratívne budovy (objekt A, B) a objektu na prechodné bývanie (objekt C). Rozdiel
je v jednotlivých variantoch je v podlahovej ploche, výške zástavby a v počte odstavných stojísk vo
vzťahu k objektu C. Vo Variante 1 objekt C pokračuje vo výške 4-nadzemných podlaží, podlahová
plocha je 26 457 m2 a navrhovaný počet stojísk je 472. Vo variante 2 objekt C pokračuje vo výške 6nadzmených podlaží, podlahová plocha je 29 168 m2 a navrhovaný počet stojísk je 486.
• Stavba je dopravne pripojená v dvoch bodoch na predĺženú Tomášikovu ul. a v jednom bode na
Vajnorskú ulicu. Komunikácie sú riešené ako obojsmerné. Predĺžená Tomášikova ul. je riešená v
polovičnom profile. Súčasťou stavby je aj úprava križovatky Tomášikova - Vajnorská: existujúce
rameno Zátišie je zaslepené a nahradené novou obojsmernou komunikáciou v predĺžení Tomášikovej
ul., vstup Vajnorská (od Riazanskej) je doplnený
o samostatné ľavé odbočenie do predĺženej Tomášikovej ul., vstup Vajnorská (od Odborárskej) je
rozšírený o dva pruhy (1-pravé odbočenie, 1-priamy smer, 2-ľavé odbočenia).
• Statická doprava je riešená v zmysle príslušnej aktuálne platnej STN, súčasťou navrhovanej činnosti je
aj výpočet nárokovej statickej dopravy, v zmysle ktorého sa uvažuje vo Variante
1 s vybudovaním 472 stojísk a vo Variante 2 s vybudovaním 486 stojísk.
• V kapitole V. Základné porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu
(vrátane porovnania s nulovým variantom) sa uvádza: „Priaznivejší je variant 1 s nižšou hustotou
zástavby, nižšími nárokmi na parkovacie miesta a dynamickú dopravu. “
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B - stanovisko ODI magistrátu:
1. Navrhovanú činnosť „Polyfunkčný komplex Zátišie“ vypracovanú podľa zákona NR SR č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov berieme na vedomie.
2. Do ďalšieho stupňa PD požadujeme zapracovať nasledovné pripomienky:

-

Preukázať v grafickej časti plný profil predĺženej Tomášikovej ul. spolu s úpravou križovatky
Vajnorská - Tomášikova.
Zrušiť vjazd a výjazd na predĺženej Tomášikovej ul. k administratívnej časti z dôvodu nevyhovujúcej
vzdialenosti križovatiek vzhľadom na križovatku Vajnorská - Tomášikova. Výjazd z navrhovanej
komunikácie medzi hotelom (objekt C) a železnicou na Vajnorskú ul. akceptujeme iba v prípade, ak
bude využívaný iba pre dopravnú obsluhu hotela (zásobovanie, taxi a pod.).

Pripomienka sa akceptuje. Do projektu bude zapracovaná v ďalších stupňoch projektovej
dokumentácie.
 Zastávku MHD na predĺženej Tomášikovej ul. (pri PK Zátišie) umiestniť bližšie za križovatku (do
doby využívania zastávky vozidlami MHD je možné priestor zastávky využívať pre vozidlá
zásobovania, taxi a pod.).
Pripomienka sa akceptuje. Do projektu bude zapracovaná v ďalších stupňoch projektovej
dokumentácie.
-

Odstrániť nevhodné rozhľadové pomery na nároží Vajnorská - Tomášikova (pri PK Zátišie) z dôvodu
umiestnenia stĺpov budovy v radiacom priestore cyklotrasy a chodníkov. Cyklistickú trasu na
Vajnorskej ul. (pozdĺž PK Zátišie) riešiť ako obojsmernú v šírke minimálne 3 m s kontinuálnym
prepojením na ostatné cyklotrasy.

Pripomienka sa akceptuje. Do projektu bude zapracovaná v ďalších stupňoch projektovej
dokumentácie.


Cyklistickú trasu na predĺženej Tomášikovej ul. (pozdĺž PK Zátišie) riešiť ako jednosmernú v šírke
minimálne 2,0 m.

Pripomienka sa akceptuje. Do projektu bude zapracovaná v ďalších stupňoch projektovej
dokumentácie.


Predložiť dopravno-kapacitné posúdenie, v ktorom budú zapracované vyššie uvedené pripomienky.

Pripomienka sa akceptuje. Do projektu bude zapracovaná v ďalších stupňoch projektovej
dokumentácie.


Prípadné ďalšie pripomienky ku konkrétnemu technickému riešeniu budú uplatnené v ďalšom stupni
PD.

Pripomienka sa akceptuje.
Z hľadiska systémov technickej infraštruktúry - bez pripomienok.
3/ Z hľadiska vplyvov na životné prostredie, vrátane kumulatívnych vplyvov:
Zeleň, tvorba krajiny:
•

Dendrologický posudok (ATR, s.r.o., Ing. T. Reháčková, PhD., Ing. E. Danielová, 12/2018; v prílohe) uvádza sa, že dendrologický prieskum bol vykonaný v zmysle ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o
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•

ochrane prírody a krajiny a vykonávacej Vyhlášky č. 24/2003 Z.z. Hodnotených bolo 33 stromov a 6
kríkových skupín so spoločenskou hodnotou 43 108,00 €, s upravenou hodnotou 32 419,21 €. Bez
pripomienok.
Na str. 6-7 zámeru sú v tabuľke uvedené nasledovné údaje o zeleni:
Zeleň na nízkej vrstve substrátu na
podz. konštrukciách

Variant VI
749 m2

Variant V2
821 m2

Zeleň na teréne v riešenom území
970 m2
970 m2
2
Zeleň na teréne mimo riešeného úz.
359 m
359 m2
2
1590 m (x 0,9)
1590 m2 (x 0,9)
Zeleň na podzemných konštr. na min.
hrúbke pôdneho krytu 2 m
Plocha zelene spolu
2919 m2
2919 m2
2
2760 m
2760 m2
Započítateľná
plocha
zelene
SPOLU
Na základe našich prepočtov nevieme potvrdiť správnosť v tabuľke uvádzaných výmer
zelene, vrátane uvádzanej započítateľnej plochy zelene spolu - 2760 nr.


Požadujeme preto zápočet plôch zelene vykonať v zmysle priloženej tabuľky zápočtov, ktorá je
súčasťou záväznej časti C platného UPN hl. mesta. Zeleň mimo riešeného územia požadujeme do bilancií
nezapočítavať.

Pripomienka sa akceptuje. Do projektu bude zapracovaná v ďalších stupňoch projektovej
dokumentácie.
Započítateľné plochy zelene - tabuľka zápočtov:
Požadovaný
Kategória zelene Charakter výsadieb
podiel
min. 70%

max. 30%

•
•

Požadovaná Koeficient Poznámka
zápočtu
hrúbka
substrátu

1,0
Zeleň na rastlom Výsadba
zelene
na bez
teréne
rastlom
teréne,
s obmedzenia
pôvodnými
vrstvami
pôdotvorného substrátu,
pripadne s kvalitatívne
vylepšenými vrstvami
substrátu
Zeleň na úrovni Výsadba zelene nad nad 2,0 m 0,9
terénu
nad podzemnými
podzemnými
konštrukciami
s
konštrukciami
riešením ako u zelených
striech (t.j. s drenážnoizolačnou
fóliou,
pôdnymi kondicionérmi
a
závlahovým
systémom)
Zeleň na úrovni
terénu
nad
podzemnými
konštrukciami

Výsadba zelene nad nad 1,0 m
podzemnými
konštrukciami
s
riešením ako u zelených
striech (t.j. s drenážno- nad 0,5 m
izolačnou
fóliou,
pôdnymi kondicionérmi
a
závlahovým
systémom)

0,5
0,3

Komplexné
sadovnícke
úpravy

Trávnik,
kríky, stromy
s
veľkou
korunou

Trávnik,
kríky, stromy
s
malou
korunou
Trávnikkvetiny,
kriky

Na str. 10-12 je uvedený návrh druhovej skladby stromov (spolu 56 stromov), návrh výsadieb krovín a
trávnikov - berieme na vedomie.
Na str. 79 sa uvádza, že Koeficient zelene riešeného územia v zmysle ÚPN hl. mesta je KZmin. = 0,15 a
navrhovaná výstavba predstavuje KZ = 0,20.
Uvedený údaj KZ -0,20 spochybňujeme, žiadame ho prepočítať po prepočítaní započítateľnej plochy
zelene (viď. vyššie uvedený komentár).
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VYSVETLENIE SPÔSOBU ZAPOČÍTAVANIA ZELENE A VÝPOČTU KOEFICIENTU
ZELENE:
Projekt rieši stavebné zásahy na ploche riešeného územia (v situácii hranica hrubou prerušovanou
červenou čiarou) aj súvisiace stavebné zásahy na ploche mimo riešeného územia (v situácii hranica
hrubou prerušovanou fialovou čiarou). Preto boli pri vyhodnotení regulatívov intenzity využitia
územia zahrnuté do výpočtov všetky tieto plochy. Zeleň mimo riešeného územia je teda novou
navrhovanou zeleňou, výlučne na rastlom teréne, na ploche súvisiacich stavebných zásahov,
riešených týmto projektom a jej zahrnutie do výpočtu považujeme za logické.
Samozrejme je možné ju nezapočítať a vyhodnotiť regulatívy intenzity využitia územia výlučne na
ploche riešeného územia. Nižšie uvádzame plochy zelene v riešenom území podľa tabuľky zápočtov
záväznej časti UPN, ako aj vyhodnotenie koeficientu zelene na ploche výlučne riešeného územia:
Zeleň na rastlom teréne:
Zeleň na úrovni terénu nad podzemnými konštrukciami
s hrúbkou substrátu nad 2,0 m:
Započítateľná plocha zelene SPOLU: 970 + (1590 x 0,9) =

plocha
970 m2

koef. zápočtu
1,0

1 590 m2
2 401 m2

0,9

Ak koeficient zelene vyhodnocujeme výlučne na ploche riešeného územia (11 545 m2), potom:
KZ = 2 401 / 11 545 = 0,208
Poznámky:
1. Ostatné plochy zelene, nad podzemnými konštrukciami s hrúbkou substrátu pod 0,5 m,
nezapočítavame do plôch zelene, ale do spevnených plôch (749 m2).
2. Plochy zelene podľa požadovanej hrúbky substrátu sú farebne rozlíšené v celkovej situácii
Ochrana prírody a krajiny, ÚSES - realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadne negatívne vplyvy na
chránené územia, na prvky ochrany prírody a tvorby krajiny, územia siete NÁTUR A 2000, ÚSES, Ramsarské
lokality, biotopy ap. - bez pripomienok.
Ovzdušie:
•
Zdrojmi znečistenia ovzdušia sú: mobilná doprava súvisiaca s navrhovanou činnosťou, dieselgenerátory
(záložné zdroje), a odvetranie podzemnej garáže.
•
Počas výstavby bude zdrojom znečistenia samotná stavebná činnosť. Ovzdušie bude zaťažované
zvýšenou prašnosťou a emisiami zo stavebných vozidiel. Uvedený vplyv bude dočasný, priestorovo
ohraničený na stavenisko a užšie okolie a je ho možné eliminovať kompenzačnými opatreniami (napr.
kropením).
Všetky navrhované ZZO (SZZO a MZZO) musia spĺňať platné emisné limity stanovené vyhláškou MZP SR
č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, a musia
byť dodržané aj podmienky stanovené vyhláškou MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia.
Pripomienka sa akceptuje a bude riešená v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.
Vody:
Znečistenie — výsledky geologického prieskumu dotknutého územia
• Pre navrhovanú činnosť bol spracovaný podrobný geologický prieskum (HGM-Žilina, s.r.o., 2018) s
odberom vzoriek zemín a podzemných vôd, ktorý' potvrdil lokálne znečistenie zemínropnými látkami vo
vrchných vrstvách pôdv v pásme prevzdušnenia do 2.7 m v dotknutej lokalite.
• Znečistenie podzemnej vody - prejavilo sa lokálne zvýšenými koncentráciami fenolov nad 1T kritérium (vrt
BM-3), nad ID kritérium (vrty BM-1, BM-2, BM-4, a BM-6) a zvýšenými koncentráciami p.p'DDT nad
IT kritérium (vrty BM-2 a BM-3). Pred ukončením overovacej hydrodynamickej skúšky na vrte BM-2 sa
dostali koncentrácie fenolov aj p.p'DDT v podzemnej vode hlboko pod ID kritérium, čo poukázalo na
lokálne znečistenie podzemnej vodv.
Výsledky výpočtov zdravotného rizika v rámci analýzy rizika preukázali, že v predmetnej oblastinie je
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zdravotné riziko vyplývajúce zo znečistených zemín a podzemnej vodv pre hodnotenéexponované
skupiny - pracovníci počas výkopových prác, pracovníci počas realizácie základov.pracovníci počas
realizácie nadzemných objektov a rezidenti.
Nakladanie s odpadovými vodami
Splaškové odpadové vody budú odvedené do areálovou splaškovou kanalizáciou do verejnej jednotnej
kanalizácie. Tukové odpadové vody z gastroprevádzky budú prečistené v lapači tukov. Nakladanie so
zrážkovými vodami
Odpadové vody z komunikácie budú areálovou dažďovou komunikáciou odvedené do verejnej kanalizácie.
Vody z povrchového odtoku z parkovísk budú prečistené v ORL. Zrážková voda zo striech bude zadržiavaná
v retenčných nádržiach a spomaleným odtokom odvedená do verejnej jednotnej kanalizácie.
• Z hľadiska ochrany vôd a z dôvodu odťažby a zneškodnenia znečistených zemín požadujeme rešpektovať Rozhodnutie o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územiaMŽP SR - sekcia
geológie a prírodných zdrojov (pod R-AR 3349/2019 zo dňa 24.09.2019). rozhodnutie u povolenie
orgánu štátnej vodnej správy, RUVZ, BVS, a.s., odborné stanovisko VUVH a ostatných dotknutých
orgánov, dodržiavať geologický dohľad, dôsledne vykonať schválený monitoring a kontrolu realizácie
opatrení, dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým
sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, 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, zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
Pripomienka sa akceptuje.
•

V prípade území s potvrdeným znečistením podzemných vôd nie je vhodné vsakovať vody z povrchového
odtoku do podložia. Retencovanie zrážkovej vody do retenčných nádrží berieme na vedomie. Žiadame
zhodnotiť možnosť zadržiavania určitého objemu zrážkovej vody zo striech a jej využívanie na polievanie
sadových úprav. Žiadame s ohľadom na spomalenie povrchového odtoku a zmierňovanie dopadov
klimatickej zmeny, tepelného ostrova, aby boli v prípade navrhovaných objektov s nižším počtom podlaží
(odporúčaný variant č. 1 so 4 - 6 NP) realizované extenzívne vegetačné strechy.

Pripomienka sa akceptuje. V rámci adaptačných opatrení na zmenu klímy sa uvažuje so
zadržiavaním zrážkovej vody, extenzívnymi zelenými strechami a ďalšími opatreniami, ktoré budú
podrobnejšie rozpracované v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie
Celkové environmentálne zhodnotenie navrhovanej činnosti:
Deklarovaný cieľ zámeru - realizáciou navrhovanej činnosti sa má podporiť výstavba chýbajúcich,
alebo poddimenzovaných funkcií (prechodné ubytovanie, administratíva, obchod). Vytvoriť sa majú nové
verejné priestory doplnené malými zariadeniami obchodu a služieb pre potreby riešeného územia aj okolia.
Zlepšiť sa má prostredie výsadbou novej zelene na okrajoch územia aj vo vnútroblokoch.
Ochrana prírody a krajiny - v zmysle ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
riešenom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
Hodnotená činnosť nezasahuje do prvkov USES a nezasahuje do významných genofondových lokalít flóry či
fauny.
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne z prvkov systému Natura 2000, ani žiadne Ramsarské lokality.
Rozptylová štúdia (doc. RNDr. F. Hesek 09/2019; v prílohe zámeru) v časti Záver uvádza: Predmet
posudzovania „Polyfunkčný komplex Zátišie, Bratislava“ v oboch variantoch splna požiadavky a podmienky,
ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.
Vody - riešené územie nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti ani do vyhlásených pásiem
hygienickej ochrany vôd v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Podzemné vody - v dotknutom území sa. podľa dostupnej vrtnej dokumentácie, hladina podzemnej vody
pohybuje približne na úrovni 5,5 - 6,8 m p. t. Podzemná voda môže vytvárať pre betón agresívne prostredie v
dôsledku zvýšenej koncentrácie síranov zodpovedajúcej slabo agresívnemu prostrediu XA1.
Odvádzanie odpadových vôd - odpadové vody budú odvádzané samostatnou areálovou kanalizáciou s
prepojením do existujúceho zberača DN300 v ul. Zátišie resp. uličný zberač 300/450 vo Vajnorskej ul.
►
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Navrhnuté sú tri areálové samostatné stoky DN250 SNI O vedené pozdĺž stavebnej budovy- v severnej a južnej
časti výstavby.
Odvádzanie zrážkových vôd z komunikácie je riešené cez uličné vpusty s prepojením do areálovej kanalizácií
samostatnými prípojkami (súčasný stav). Vzhľadom na rozsiahlu výstavbu nie je možné riešiť zachytávanie
zrážkových vôd z komunikácie lokálnym systémom (vsakovanie a pod.).
Zrážková voda zo striech budov - limitovaný odtok bude riešený zachytávaním zrážkovej vody zo striech
budov do retenčných nádrží - po dobu 15,0 minút a následne v limitovanom prietoku odvedené do areálovej
kanalizácie.
Pôdy - zámer si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy (PP), ani záber lesných pozemkov
(LP).
Hluková štúdia - (EnAconsult, Topoľčany, 956 12 Preseľany, Ing. V. Plaskoň, 10/2019; v prílohe
zámeru)- v časti 9. Záver sa uvádza, že:
Vplyv navrhovanej činnosti na jestvujúcu obytnú zástavbu - v súčasnosti je obytná zóna pozdĺž ul. Zátišie
zaťažovaná dopravným hlukom, ktorý’ pred oknami rodinných domov prekračuje prípustnú hodnotu v
referenčnom intervale deň, večer a noc. Miera prekročenia je daná vzdialenosťou objektu od osi danej
komunikácie.
Po realizácii navrhovanej činnosti dôjde k zníženiu dopravného hluku pred oknami rodinných domov pozdĺž
ul. Zátišie o cca 5-6 dB cez deň resp. o 4-5 dB v noci. Uvedený jav je spôsobený najmä odklonením osi
vozovky ulice do väčšej vzdialenosti od obytnej zástavby a zmenou akusticky tieniacich a odrazivých prvkov v
území v dôsledku asanácie jestvujúcich budov v južnej časti priemyselného areálu.
Vplyv okolia na navrhovanú činnosť - z porovnania predikciou zistených ekvivalentných hladín akustického
tlaku A-zvuku vo vonkajšom chránenom prostredí zóny prechodného ubytovania s prípustnými hodnotami
hluku vyplývajú nasledovné závery:
Pozemná doprava:
- referenčný interval deň: PH je prekročená v bodoch Vil - V 15
- referenčný interval večer: PH je prekročená v bodoch Vil - V 15
- referenčný interval noc: PH je prekročená v bodoch Vil - V 15 a VI8
Svetlotechnický posudok (3S - PROJEKT, 925 26 Boldog, Ing. Z. Straňák, Ing. L. Palatinusová, 08/2019; v
prílohe zámeru) - v časti 7. Záver uvádza, že:
Vplyv plánovanej výstavby Polyfunkčného komplexu Zátišie na Vajnorskej ulici v Bratislave
- Novom Meste vyhovuje požiadavkám STN 73 4301 na preslnenie okolitý’ch bytov. Plánovaná
výstavba svojou polohou a výškou negatívne neovplyvní vyhovujúce preslnenie okolitých existujúcich
bytov.
Vplyv plánovanej výstavby Polyfunkčného komplexu Zátišie na Vajnorskej ulici v Bratislave
Novom Meste vyhovuje požiadavkám STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitých obytných miestností a
miestností s dlhodobým pobytom osôb. Plánovaná výstavba svojou polohou a výškou negatívne
neovplyvní vyhovujúce denné osvetlenie okolitých miestností.
Rozhodnutie o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia (Rozhodnutie
MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov P or. Č.: R-AR 3349/2019 z 24.09.2019, HGM-Žilina, s.r.o.,
11/2018; v prílohe zámeru) - v tomto rozhodnutí sa o. i. uvádza (zostručnene), že MŽP SR, sekcia geológie a
prírodných zdrojov:
posúdilo dňa 6. marca 20189 záverečnú správu s analýzou rizika znečisteného územia geologickej
úlohy (č. 756/2018);
- schvaľuje záverečnú správu s analýzou rizika znečisteného územia geologickej úlohy Zátišie,
Bratislava - podrobný geologický prieskum životného prostredia;
- stanovuje
a) podmienky sanácie zemín pred výstavbou:
- odťažiť a zneškodniť znečistené zeminy pásma prevzdušneniav okolí vrtu BM-3 do hĺbky 3,0 m pod
úrovňou terénu.
b) podmienky monitorovania kvality podzemných vôd počas výstavby:
- rozsah sledovaných ukazovateľov: NELIR, CIO-CJO, pesticídy, P AU, Ssuf BTEX, CIU, ftaláty, kovy,
fenoly, vodivosť, terénne ukazovatele (teplota vody, vodivosť, kyslík, Eh, pH, hladina podzemnej vody.
- frekvencia: štvrťročne
- monitorované objekty: 2 hydrogeologické vrty - na vstupe a výstupe podzemnej vody z predmetného
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územia.
Odpady - nakladanie s odpadmi počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti musí byť zosúladené
najmä so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, s vyhláškou č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch, a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov.
Vplyvy na obyvateľstvo - navrhovaná činnosť nebude počas prevádzky ohrozovať zdravie miestneho
obyvateľstva.; k prekročeniu hygienických limitov vplyvom posudzovanej činnosti nedôjde.
Cezhraničné vplyvy - u tohto zámeru sa vplyvy presahujúce štátne hranice SR nepredpokladajú
Z á v e r:
> Požadujeme zohľadniť pripomienky uvedené v tomto stanovisku.
►

►

►
►

Pripomienka sa akceptuje.
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2. Dopravný úrad - zo dňa 5.2.2020 č. 7051/2020/RQP-002-P/4063
Navrhovaný zámer svojou navrhovanou výškou 63,96 m od úrovne ±0,00, t. j. s nadmorskou výškou cca
199,66 m n.m.Bpv {najvyšší bod zámeru - strecha SO 102 Administratívna budova A - 15 NP bez
zariadení, t. j. napr. vzduchotechnika, anténový systém, bleskozvod a pod.),nerešpektuje OP letiska, ale
vzhľadom na skutočnosť, že riešené územie sa nachádza v priestore existujúcej a odsúhlasenej výškovej
zástavby západne od letiska medzi predĺženými osami vzletových a pristávacích dráh RWY 04/22 a
RWY 13/31, je možné požiadať Dopravný úrad o udelenie výnimky z OP letiska pre stavbu a
použitie stavebných mechanizmov pri jej realizácii v rámci odsúhlasenia projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie stavby.
Odpoveď:
Pripomienka sa akceptuje - v rámci územného konania bude požiadané o udelenie výnimky z OP
letiska.
Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

3. JUDr. Tomáš Korček, PhD. - zo dňa 24.2. 2020, Ev.č. 0052466/2020
1.V prvom rade jednoznačne požadujem, aby predmetný zámer bol posudzovaný podľa zákona
24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisova nebol ukončený iba zisťovacím konaní podľa §29.
Rozhodnutie o ďalšom posudzovaní zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. je v kompetencii Okresného
úradu Bratislava.

2.Žiadam o predloženie nezávislého dopravno-kapacitného posúdenia vrátane všetkých výpočtov
a prieskumov dopadu PKZ na dopravu - ide prioritne o posúdenie všetkých križovatiek v širšom
území definovanom ulicami Račianska/Odborárska/Tomášikova/ Tmavská
cesta/Bajkalská/Jarošova. Vzhľadom na nepostačujúcu dopravnú infraštruktúru predovšetkým
počas ranných a večerných špičiek žiadam o výpočet vplyvu na kvalitu ovzdušia v dotknutom
území PKZ generovanej novej dopravy nielen v dynamickom pohybe, ale aj v pohybovom stave
obvyklom pre dopravné špičky predovšetkým na Vajnorskej ulici.
Pripomienka sa čiastočne akceptuje. Predmetné DKP bolo spracované spoločnosťou DI CONSULT
s.r.o., dopravným inžinierom Vladimírom Mikušom, autorom metodiky dopravno-kapacitného
posudzovania, bez akýchkoľvek vplyvov obstarávateľa na použitú metodiku, vykonané procesy a
závery. autor metodiky dopravno - kapacitného posudzovania.
Spracovateľ DKP je prvým subjektom, ktorý na báze dopravného modelovania môže objektívne a
preukázateľne určiť objemy a smerovanie dopravy generovanej posudzovaným zámerom a teda aj
potrebný rozsah dopravno-kapacitného posúdenia. V danom prípade bol takto určený súvislý úsek
Vajnorskej ul. Tomášikova – Bajkalská so všetkými križovatkami a tieto boli posúdené samostatne v
rannej a popoludňajšej špičkovej hodine. Posúdenie zámeru z hľadiska kvality ovzdušia vplyvom ním
generovanej dopravy nie je predmetom DKP. Pre navrhovanú činnosť bola spracovaná rozptylová štúdia
(Hesek, 2019) v ktorej bol ako jeden zo zdrojov znečistenia ovzdušia uvažovaná aj dynamická a statická
doprava. Podľa záverov rozptylovej štúdie predmet posudzovania (Polyfunkčný komplex Zátišie) spĺňa
požiadavky a podmienky stanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.
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3.Upozorňujem na skutočnosť, že PKZ sa nachádza území, ktoré rieši pripravovaný Územný plán
zóny - Zátišie - Hattalova (ÚPZ Z-H), ktorý je dostupný tu:
https://www.banm.sk/.../.../13289_upn-z-zatisie-hattalova-pr.pdf v kontexte pripravovaného
(ÚPZ Z-H) žiadam o stiahnutie zámeru PKZ a jeho posudzovanie podľa v budúcnosti
schváleného (ÚPZ Z-H).
Informáciu o pripravovanom Územnom pláne zóny - Zátišie - Hattalova berieme na vedomie. Projekt
Polyfunkčný komplex Zátišie bol v štádiu návrhu konzultovaný aj so spracovateľom ÚPZ Z-H . ÚPZ ZH nie je schválený a je v štádiu prípravy. Preto je projekt PKZ posúdený a navrhnutý v súlade s
platným Územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

4.Požadujem predložiť v ďalšej fáze EIA riadne vypracovaný hydrogeologický prieskum a
doplniť posúdenie vplyvu stavby a prevádzky PKZ na podzemné vody v okolí PKZ spolu s
posúdením vplyvu PKZ na vody blízkeho jazera Kuchajda. osobitne posúdiť dopad realizácie
činnosti na zmenu hydrogeologických pomerov v dotknutej lokalite. Zároveň žiadam o
zabezpečenie adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky klímy na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy v kontexte v súčasnosti platného Akčného plánu mesta
dostupného tu: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/14595.pdf
Pripomienka sa čiastočne akceptuje. Stanovisko HGM-Žilina, s.r.o. ako spracovateľa podrobného
geologického prieskumu a analýzy rizika znečistenia pre navrhovanú činnosť k vplyvu výstavby na
podzemné vody a jazero Kuchajda je v prílohe tohto dokumentu. Navrhovaný zámer nebude mať
podstatný vplyv na zmenu hydrogeologických pomerov v lokalite Kuchajda, uvedené konštatovanie je
možné odvodiť od parametrov projektu, jeho rozsahu a hĺbky zakladania stavby.
V rámci adaptačných opatrení na zmenu klímy sa uvažuje so zadržiavaním zrážkovej vody,
extenzívnymi zelenými strechami a ďalšími opatreniami, ktoré budú podrobnejšie rozpracované v
ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

5.Na základe zisteného znečistenia pôdy karcinogénnymi látkami požadujem vykonanie ďalších
troch prieskumných vrtov vnútri trojuholníka tvoreného bodmi BM-3, BM-2 a BMA-2 s cieľom
lepšie zadefinovať stav kontaminácie pôdy a spodných vôd z pohľadu prítomnosti pre ľudí
nebezpečných látok. Na základe zistených údajov požadujem rozšírenie plochy určenej na
sanáciu pôdy do hĺbky tri metre z v súčasnosti zadefinovanej plochy 200 m2.
Neakceptuje sa. Stanovisko HGM-Žilina, s.r.o. ako spracovateľa podrobného geologického
prieskumu a analýzy rizika znečistenia pre navrhovanú činnosť k vplyvu výstavby je v prílohe
tohto dokumentu. Záverečná správa bola schválená komisiou na posudzovanie záverečných správ
(ZS) s analýzou rizika na MŽP SR vydaným rozhodnutím o schválení ZS s analýzou rizika dňa
24.09.2019 číslo spisu 10979/2019-5.2). Zároveň boli v rozhodnutí uvedené podmienky:
a) odťažiť a zneškodniť znečistené zeminy pásma prevzdušnenia v okolí vrtu BM-3 do hĺbky
3.0 m pod úrovňou terénu.
b) podmienky monitorovania podzemnej vody počas výstavby:
rozsah sledovaných ukazovateľov NEL-IR, C10-C40, pesticídy, S, BTEX, CIU, ftaláty,
kovy, fenoly, terénne ukazovatele (teplota vody, vodivosť, kyslík, Eh, pH, hladina
podzemnej vody).
Frekvencia štvrťročne
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Monitorované objekty: 2 hydrogeologické vrty – na vstupe a výstupe podzemnej vody
z predmetného územia.
Na základe vyššie uvedených skutočností v záujmovom území nie sú potrebné žiadne iné
prieskumné geologické práce s ohľadom na súčasné, ani budúce možné riziká ohrozenia životného
prostredia, resp. ľudského zdravia.

6.Požadujem poskytnutie rezov objektov A B a C nakoľko sú k PKZ priložené len pohľady
zvonku.
Pripomienka sa akceptuje.

7.Požadujem, aby posudzovanie vplyvov na životné prostredie bolo vykonané v zmysle §20 ods.
2 Zákona č. 24/2006 Z.z. pre celý PKZ (tj. pre všetky predpokladané objekty PKZA, PKZB.
PKZ_C, PKZ D a PKZ E spomínané v dopravno-kapacitnom posúdení) spoločne. Žiadam
dopravno-kapacitné posúdenie, posúdenie kapacity kanalizácie, odvádzanie dažďových vôd,
index zelene, súlad s územným plánom, hlukovú štúdiu, svetlotechnickú štúdiu atď. vypracovať
pre celý zámer PKZ, ktorý navrhovateľ rozdelil.
Požiadavka sa neakceptuje - ďalšia fáza projektu je spracovaná iba ideovo z dôvodu maximálneho
možného využitia pozemku pre potreby DKP a pre návrh potrebných dopravných opatrení. Časové
vymedzenie, finálna verzia ani investor budúceho zámeru v súčasnosti nie sú známe. V súčasnosti nie
je jasne zadefinovaná budúca podoba a rozsah riešenia Predĺženia Tomášikovej ulice (možné
trasovanie električky), preto je toto územie dočasne ponechané ako možná budúca územná rezerva, v
súlade s platným Územným plánom hlavného mesta Bratislavy. Preto nie je možné v súčasnosti
posudzovať akýkoľvek zámer v tomto území.

8.Žiadam predložiť súhlas vlastníka/vlastníkov - v prípade, ak sa bude PKZ realizovať - hlavne
akékoľvek úpravy miestnych komunikácií - ak sa má úprava realizovať na cudzích pozemkoch.
Jedná sa predovšetkým o úpravu križovatky Vajnorská/Tomášikova, kde dôjde k záberu časti
areálu Kuchajda a ďalších majiteľov pozemkov na území navrhovaných dopravných opatrení.
Pripomienka sa akceptuje. Súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve
investora bude doložený v rámci územného konania.

9.Žiadam, aby bolo stanovené ako podmienka, že uličná čiara daného PKZ bude maximálne v
línií a výške navrhovaných chodníkoch pozdĺž Vajnorskej ulice s cieľom vytvoriť atraktívne
prostredie predovšetkým pre chodcov. V tomto kontexte žiadam aj o narovnanie peších trás v
mieste predĺženia Tomášikovej ulice, v ktorej musia chodci aj cyklisti neprirodzene "zachádzať”
mimo prirodzených línií pozdĺž Vajnorskej ulice.
Pripomienka sa čiastočne akceptuje. Nakoľko Vajnorská ulica klesá smerom od križovatky
Vajnorská-Tomášikova kvôli zachovaniu podchodnej výšky cestnej komunikácie pod železničným
mostom, splnením takejto požiadavky by nebolo možné zabezpečiť bezbariérovosť vstupov do
jednotlivých prevádzok v rámci PKZ. Cyklotrasy a chodníky kopírujú tvar plánovaného predĺženia
Tomášikovej ulice a sú navhrnuté v zmysle platných slovenských technických noriem a dokumentu TP
085 - Technické podmienky navrhovania cyklistickej infraštruktúry.
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10.Žiadam zrušenie nového odbočovacieho pruhu v smere do centra z Vajnorskej na
Tomášikovú vzľadom na neúmerné zhoršenie podmienok pre chodcov a cyklistov, ktorí budú
prechádzať touto križovatkou.
Pripomienka sa neakceptuje. V rámci DKP bola preukázaná potreba vybudovania nového
odbočovacieho pruhu. Dopravné riešenie bolo navrhnuté komplexne na základe DKP spoločnosťou
CEMOS, aj s ohľadom na komfort chodcov a cyklistov, autorizovaným stavebným inžinierom s
rozsahom oprávnenia pre projektovanie inžinierskych stavieb, Jurajom Šmigurom, číslo autorizácie
4170. Navrhované riešenie naopak zlepšuje podmienky pre chodcov na priechode cez vstup Vajnorská
(od Odborárskej) tým, že na rozdiel od súčasného stavu vytvára ochranný ostrovček medzi severným
pásom Vajnorskej a električkovým telesom. Navrhovaným riešením už cyklisti nebudú musieť zdieľať
priechod cez vstup Vajnorská (od Riazanskej) s chodcami, nakoľko pre nich bude zriadený
samostatný priechod bez nutnosti zostúpenia z bicykla.

11.Vzhľadom na významné zaťaženie lokality hlukom žiadam o vypracovanie opatrení na
ochranu užívateľov vybudovaných budov prostredníctvom stavebných úprav na fasáde budov,
vhodnej práce so zeleňou, alebo vybavením vnútorných priestorov stavieb.
Pripomienka sa akceptuje. Opatrenia na ochranu užívateľov budú riešené v ďalších stupňoch
projektovej dokumentácie.

12.Požadujem k projektu doložiť vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti k
očakávanému odberu vody a jej odkanalizovania v kontexte kvality poskytovania rovnakých
služieb súčasným fyzickým a právnických osobám žijúcich alebo pôsobiacich v širšom okolí
tohto PKZ.
Pripomienka sa čiastočne akceptuje. Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti bude riešené v
rámci územného konania.

13.Žiadam o zabezpečenie adaptačných opatrení predovšetkým v oblasti zadržiavania dažďovej
vody na ploche PKZ, využívania dažďovej vody na zavlažovanie zelených plôch na území PKZ,
vytvárania vhodnej mikroklímy na území PKZ a v kontexte v súčasnosti platného Akčného plánu
mesta dostupného tu: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/14595.pdf
Pripomienka sa akceptuje. V rámci adaptačných opatrení na zmenu klímy sa uvažuje so zadržiavaním
zrážkovej vody, extenzívnymi zelenými strechami a ďalšími opatreniami, ktoré budú podrobnejšie
rozpracované v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Z vyššie uvedených dôvodov požadujeme, aby predmetný zámer bol riadne posudzovaný podľa
zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Uvedené je v kompetencii Okresného úradu Bratislava.

4. Ing. Švecová, PhD - zo dňa 21.02.2020, Ev.č. 005022/2020
1. Daný projekt plánovaný v lokalite Zátišie svojim charakterom nezapadá do lokality a

naruší celkový ráz lokality. Rodinné domy na Zátiší ako aj celá obytná štvrť má úplne
odlišný charakter ako plánovaná výstavba developerom. Vybudovanie hotela ako aj
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ďalších administratívnych kapacít sa mi javí ako nevhodné.
Pripomienka sa neakceptuje. Projekt Polyfunkčný komplex Zátišie je navrhnutý v súlade s
platným Územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
2. Dopravná kapacita územia je už teraz na maximálnu mieru naplnená a existujúca

infraštruktúra je nedostatočná pre plánované budovanie polyfunkčných objektov nielen
počas samotnej výstavby, ale aj následne pri ich užívaní. Dopravu je potrebné posúdiť v
širšom kontexte, nakoľko plánované rozšírenie križovatky Vajnorská/Tomášikova
privedie do obytnej štvrte výrazne viac áut, ktoré v jednosmerných uličkách zahustia už
aj tak veľmi hustú dopravu a určite zvýšia aj dopyt po parkovacích miestach, ktorých je v
lokalite nedostatok.

Pripomienka sa akceptuje. Pre komplexné posúdenie dopravy bolo spracované dopravnokapacitné posúdenie (DKP). Vplyvy dopravy generovanej zámerom Polyfunkčného komplexu
Zátišie (PKZ) boli modelované v mierke použitého dopravného modelu, t.j. v mierke celého
územia Bratislavského samosprávneho kraja. Na základe DKP bol spracovaný návrh dopravného
riešenia. Posúdenie preukázalo dostatočnú kapacitu cestnej infraštruktúry definovanej
východiskami pre spracovanie tohto návrhu.
Rozšírenie križovatky Vajnorská/Tomášikova je nový navrhovaný prvok v rámci PKZ (ľavé
odbočenie Vajnorská – časť predĺženia Tomášikovej) je v celom návrhu významný a jeho význam
v prvom rade spočíva v zlepšení kvality dopravnej obsluhy lokality Zátišie.
Zámer PKZ pokrýva vlastné potreby parkovania vo svojom záujmovom území.

3. Žiadam overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít

predpokladaných činností aj v okolitom území. 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 navrhovaného zámeru.

Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územným plánom je uvedené v kapitole IV./12. Posúdenie
súladu navrhovanej činnosti s platnou územno-plánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými
strategickými dokumentmi.
Posudzujeme súlad s Územným plánom hl. mesta Bratislavy z roku 2007 v zmení platných zmien
a doplnkov (ÚPN).
Súlad s reguláciou vyhodnocujeme na ploche riešeného územia PK Zátišie aj ploche súvisiacich
stavebných zásahov mimo tohto územia (zriadenie novej miestnej komunikácie pre obsluhu
riešeného územia), t.j. na celkovej ploche 14 098 m2. Plocha predĺženia Tomášikovej ulice
a rozšírenia Vajnorskej ulice, ktorá je mimo riešeného územia PK Zátišie, sa pri posudzovaní
neberie do úvahy.
Záujmové pozemky, na ktorých plochu sú vyhodnocované regulatívy intenzity využitia územia, sú
súčasťou rozvojového územia s kódom regulácie I, ktorý určuje pre vnútorné mesto nasledovné
regulatívy:
Požiadavka ÚPN: Navrhovaná výstavba:
Index zastavaných plôch riešeného územia (max.):
0,40
0,26
Index podlažných plôch riešeného územia (max.):
2,40
1,88
Koeficient zelene riešeného územia (min.):
0,15
0,20
Riešené územie je súčasťou funkčnej plochy s kódom funkcie 201 – OV celomestského
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a nadmestského významu. V súlade s prevládajúcim spôsobom využitia funkčných plôch sú
v navrhovanej výstavbe uvažované zariadenia administratívy, obchodu a ubytovacie zariadenia
cestovného ruchu. Bývanie nie je navrhované. Funkcie navrhovanej výstavby sú tak v súlade
s reguláciou funkčného využitia plôch.
Na základe uvedeného posúdenia možno konštatovať, že navrhovaný investičný zámer je v súlade
s Územným plánom hl. mesta Bratislavy v znení platných zmien a doplnkov tak z hľadiska
regulatívov intenzity využitia územia, ako aj regulácie funkčného využitia plôch.
Navrhovaný investičný zámer je v súlade s platným územným plánom, a to nielen vo vzťahu
k predpísaným regulatívom intenzity využitia územia a funkčného využitia plôch, ale priamo
reaguje na špecifické požiadavky na úrovni mestskej časti Bratislava – Nové Mesto: Dotvoriť
priestor Vajnorskej ulice, nahradiť zaniknuté výrobno-produkčné prevádzky funkčne zmiešanými
aktivitami komerčnej vybavenosti mestského charakteru, obslužno-vybavenostných, obchodných
a administratívnych funkčných zložiek, ako aj: Dotvoriť zdevastované a nevyužívané plochy pozdĺž
železničnej trate v Zátiší.
Čo sa týka kumulatívnych vplyvov viacerých predpokladaných činností v okolí riešeného územia,
viaceré štúdie preukázali, že navrhovaný zámer nebude prispievať k nadmernému zaťaženiu
územia, naopak prispeje k jeho zlepšeniu (svetelno-technické a hlukové pomery, sadové úpravy).
Projekt tiež prináša do územia novú občiansku vybavenosť, pričom nezvyšuje počet stálych
obyvateľov. Určité zaťaženie prinesie nárast statickej a dynamickej dopravy, ktorý súvisí aj
s ďalšími existujúcimi a pripravovanými zámermi v okolitom území, preto boli tieto zahrnuté
v dopravno-kapacitnom posúdení. DKP aj so zohľadnením kumulatívneho pôsobenia všetkých
posudzovaných zámerov preukázalo dostatočnú kapacitu cestnej infraštruktúry definovanej
v dokumentácii navrhovaného investičného zámeru.
4. Predmetný projekt sa nachádza na území, ktoré rieši pripravovaný Územný plán zóny -

Zátišie - Hattalova (ÚPZ Z-H), ktorý je dostupný na stránke miestneho úradu Bratislava
Nové mesto tu: https://www.banm.sk/data/files/13289_upn-z- zatisie-hattalova-pr.pdf ,
preto žiadam o stiahnutie predmetného investičného zámeru a jeho posudzovanie podľa v
budúcnosti schváleného (ÚPZ Z-H).

Informáciu o pripravovanom Územnom pláne zóny - Zátišie - Hattalova berieme na vedomie.
Projekt Polyfunkčný komplex Zátišie bol v štádiu návrhu konzultovaný aj so spracovateľom ÚPZ
Z-H. ÚPZ Z-H nie je schválený a je v štádiu prípravy. Preto je projekt PKZ posúdený a navrhnutý
v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
5. Žiadam definovať najbližšiu existujúci obytnú, eventuálne inú zástavbu s dlhodobým

pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Pripomienka sa akceptuje. Vplyvy na okolitú zástavbu sú posúdené v svetlotechnickom posudku,
hlukovej štúdii a rozptylovej štúdii, ktoré sú súčasťou dokumentácie Zámeru Polyfunknčého
komplexu Zátišie. Dendrologický prieskum nemá žiaden vplyv na okolitú zástavbu. Okolitá
zástavba je definovaná v zámere v rámci viacerých kapitol, napr. kap. II./5, IV./3.
6. Požadujem, aby sa zámer prispôsobil 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 infraštruktúry
podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z.

Pripomienka sa akceptuje. PKZ prináša výrazné skvalitnenie zelene v súlade s adaptačnými
opatreniami na nepriaznivé dôsledky klímy na území hlavného mesta Slovenskej republiky
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Bratislavy v kontexte v súčasnosti platného Akčného plánu mesta. Výpočty podľa Zákona o vodách
č. 364/2004 Z.z. budú predmetom riešenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Zámer bude
rešpektovať §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
7. Žiadam dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku

škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujem správu
o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd
atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav
vodných útvarov).

Vplyv zámeru na životné prostredie bude posúdený v samostatnom konaní v zmysle zákona č.
364/2004 §16a.
Zámer bol spracovaný v zmysle platnej legislatívy vrátane tzv. Vodného zákona. Predpokladané
vplyvy na vody sú uvedené v kapitole IV./3.4. Vplyvy na vody. Na základe požiadaviek štátnej
vodnej správy bude v ďalších stupňoch projektu spracovaná potrebná dokumentácia podľa zákona
o vodách. Zámer nepredpokladá nepriaznivý vplyv na stav vodných útvarov.
8. Požadujem, aby posudzovanie vplyvov na životné prostredie bolo vykonané v zmysle

§20 ods. 2 Zákona č. 24/2006 Z.z. pre celý investičný zámer, t.j. pre všetky
predpokladané objekty A, B. C, D a E spoločne.
Požiadavka sa neakceptuje - ďalšia fáza projektu je spracovaná iba ideovo z dôvodu maximálneho
možného využitia pozemku pre potreby DKP a pre návrh potrebných dopravných opatrení. Časové
vymedzenie, finálna verzia ani investor budúceho zámeru v súčasnosti nie sú známe. V súčasnosti
nie je jasne zadefinovaná budúca podoba a rozsah riešenia Predĺženia Tomášikovej ulice (možné
trasovanie električky), preto je toto územie dočasne ponechané ako možná budúca územná rezerva,
v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta Bratislavy. Preto nie je možné v súčasnosti
posudzovať akýkoľvek zámer v tomto území.
9. Žiadam dopravno-kapacitné posúdenie, posúdenie kapacity kanalizácie, odvádzanie

dažďových vôd, index zelene, súlad s územným plánom, hlukovú štúdiu, svetlotechnickú
štúdiu atď. vypracovať pre cely zámer, ktorý navrhovateľ rozdelil.
Požiadavka sa akceptuje čiastočne. Ďalšia fáza projektu je spracovaná iba ideovo, časové
vymedzenie ani finálna verzia budúceho zámeru v súčasnosti nie je známa. Budúce využitie tejto
územnej rezervy je možné aj pre budúcu trasu Predlženia Tomášikovej ulice (v súlade s územným
plánom mesta BA), preto nie je možné v súčasnosti posudzovať akýkoľvek zámer v tomto území.
Pre komplexnejšie dopravno-kapacitné posúdenie bol do výpočtu zahrnutý aj ideový návrh
možného využitia susedného pozemku vo vlastníctve investora.
10. Žiadam aj vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti k očakávanému odberu vody

a najmä jej odkanalizovania, aby bola zachovaná kvalita rovnakých služieb súčasných
fyzických aj právnických osôb žijúcich alebo pôsobiacich v širšom okolí tohto projektu.
Súčasná infraštruktúra a najmä kanalizačná sústava v danej lokalite dožíva a spôsobuje
problémy najmä pri prívalových dažďoch.

Pripomienka sa akceptuje čiastočne - vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti bude
riešené v rámci územného konania.
11. Žiadam dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie

adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený
uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých vyplývajú opatrenia, ktoré je navrhovateľ v
14
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zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej
dokumentácie zámeru. Ide o opatrenia v súvislosti s otepľovaním najmä v sídlach
mestského typu. Menovite žiadame o
zapracovanie opatrení voči častejšiemu
výskytu silných vetrov a víchríc, opatrení voči častejšiemu výskytu sucha, opatrení voči
častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok ako aj opatrení voči častejším a intenzívnejším
vlnám horúčav (napr. na Zátiší neďaleká križovatka ulíc Vajnorská/Riazanská patrí k
najteplejším miestam v Bratislave).
Pripomienka sa akceptuje. Projekt PKZ uvažuje s využitím viacerých adaptačných opatrení na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, napr. využívanie vodných prvkov, fontánky s pitnou vodou,
zlepšenie kvality vegetácie, zvyšovanie podielu zelených plôch a vegetácie, využívanie
alternatívnych druhov zelene (vegetačné strechy, steny, zelené fasády, popínavá zeleň), zavedenie
postupov udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami s cieľom znížiť odtok zrážkových vôd
z povrchov komunikácií, využitie chladených stropov, energetická efektívnosť budovy i ďalších.
Využitie týchto opatrení a ich vhodnosť bude predmetom riešenia v ďalších stupňoch projektovej
dokumentácie.

5. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - zo dňa 19.02.2020 č.
08898/2020/IDP/16451
MDV SR má v ďalšom stupni navrhovanej činnosti „Polyfunkčný komplex Zátišie“
nasledovné pripomienky a požiadavky:
• predmetný zámer navrhovanej činnosti spracovať v súlade s nadradeným, aktuálne
platným ÚPN-M Bratislava (najmä z hľadiska funkčného využitia územia a
záväzných regulatívov určených pre jednotlivé plochy);
Pripomienka sa akceptuje. Navrhovaná činnosť bola spracovaná v súlade s aktuálne platným
Územným plánom Hlavného mesta Bratislava. Vyhodnotenie súladu činnosti s územným
plánom je uvedené v kap. IV./12.

všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu,
pešie chodníky, atď.) je potrebné navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a
technickými predpismi;
•

Pripomienka sa akceptuje. Dopravné parametre sú navrhované v zmysle platnej legislatívy,
STN a technických predpisov.



postupovať v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; rešpektovať vyhlásené
ochranné pásma Letiska M. R. Štefánika;

Pripomienka sa akceptuje.



postupovať podľa uznesení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Pripomienka sa akceptuje.
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pre stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD - 60 m od osi krajnej koľaje), ktoré neslúžia na
prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písmeno ac), je potrebný
súhlas na vykonanie činnosti v ochrannom pásme dráhy. Upozorňujeme, že akákoľvek
stavebná činnosť v ochrannom pásme dráhy musí byť vopred prekonzultovaná a odsúhlasená
so Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len ..ŽSR") a MDV SR - sekciou železničnej
dopravy a dráh.V nadväznosti na uvedené nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia
pred vydaním záväzného (súhlasného) stanoviska ŽSR a MDV SR - sekcie železničnej
dopravy a dráh;

Pripomienka sa akceptuje. Súhlas bude súčasťou ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

 žiadame opraviť číslovanie železničných tratí podľa čísel grafikónových listov v
Tabuľkách traťových pomerov Železníc Slovenskej republiky, nakoľko ide o infraštruktúru.
Napr. čísla 120 alebo 130 sa používajú v cestovných poriadkoch dopravcov, čo nie je z
hľadiska infraštruktúry záväzné (viď intemetovú stránku pre podrobnejšie rozdelenie
https://www.zsr.Sk/dopravcovia/infrastruktura/tabulky-tratovvch-nomerov/Una
ochranu
diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce
ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné
ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách (cestný zákon);
Pripomienka sa akceptuje.



opatrenia, ktoré vyplývajú z dopravno-kapacitného posúdenia odporúčame realizovať už v
prvej etape projektu, resp. zaviazať investora tak. že v budúcnosti nebudú v predmetnom
zámere navrhovanej činnosti vykonané také zmeny, ktoré by znemožnili realizáciu
potrebných dopravných opatrení;

Pripomienka sa akceptuje.



upozorňujeme, že Vajnorská ulica je miestnou zbernou komunikáciou a nie cestou I. triedy
ako sa uvádza napr. na str. 31 v prvom odstavci „Cestná doprava“',

Pripomienka sa akceptuje.



postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v
SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013;

Pripomienka sa akceptuje.



pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí
možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov;

Pripomienka sa akceptuje.
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odporúčame zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle s určeným minimálnym
percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové vozidlá, napr. parkovacie
plochy pre bicykle s počtom miest do 20 % kapacity z parkoviska pre motorové vozidlá
stanovenej pre príslušné zariadenie podľa STN 73 6110/Z2;

Pripomienka sa akceptuje.



v blízkosti pozemných komunikácií, železničných dráh, električkových dráh a letísk je
nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva 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 v znení neskorších zmien a predpisov
(ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp.
ubytovania),v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií
neodporúčame.

Pre navrhovanú činnosť bola spracovaná akustická štúdia (EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o.,
2019), ktorá je súčasťou zámeru. Pre zabezpečenie požadovaného akustického komfortu v
priestoroch hotela bolo doporučené riešiť vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie
protihlukové opatrenia na strane chráneného prostredia. Toto doporučenie bude realizované v
ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu
negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie potrebných (napr.
protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a
vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií, železničných dráh,
električkových dráh a letísk nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení,
pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
Pripomienka sa akceptuje. Pre navrhovanú činnosť bola spracovaná akustická štúdia (EnA
CONSULT Topoľčany, s.r.o.), ktorá je súčasťou zámeru. Pre zabezpečenie požadovaného
akustického komfortu v priestoroch hotela bolo doporučené riešiť vo vyšších stupňoch projektovej
dokumentácie protihlukové opatrenia na strane chráneného prostredia. Toto doporučenie bude
realizované v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.
•

rešpektovať stanovisko Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo.

Pripomienka sa akceptuje.

MDV SR vzhľadom na umiestnenie predloženého zámeru „Polyfunkčný komplex
Zátišie“ v ochrannom pásme železničnej trate č. 127 a v blízkosti miestnej zbernej komunikácie
- Vajnorská ulica, ktoré sú podľa priloženej Akustickej štúdie vystavené výraznému hlukovému
zaťaženiu presahujúcemu prípustné hodnoty podľa vyhláška MZ SR a taktiež vzhľadom na
predpokladaný nárast dopravy vplyvom navrhovaného počtu parkovacích stojísk, ktoré sa blížia
k hraničným hodnotám stanovených zákonom č. 24/2006 Z. z. žiada rešpektovať vyššie uvedené
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požiadavky a pre navrhovanú činnosť po ukončení zisťovacieho konania odporúča vykonať
proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

6. Cyklokoalícia - zo dňa 7.2.2020, Ev.č. 0034801/2020
Zároveň žiadame byť účastníkom ďalších konaní.
Cyklotrasy
Priamo v riešeným územím prechádzajú hlavné mestské cyklistické trasy, konkrétne radiála R14
Vajnorská a okruh číslo 5.
Zámer zasahuje aj do úpravy Vajnorskej ulice zo strany Kuchajdy. Daným územím vedie hlavná
mestská cyklistická radiála R14 Vajnorská, ktorá nie je v projekte zachytená, rovnako v projekte
nie je zachytené pokračovanie hlavného mestského okruhu číslo 5 v smere na Tomášikovu ulicu.
Žiadame realizovať samostatnú obojsmernú cyklocestičku v min. šírke jednosmerného pruhu
1,75 m v priestore medzi Kuchajdou a Vajnorskou ulicou. Ostatnú cyklistickú infraštruktúru
žiadame realizovať v min. šírke jednosmerného pruhu 1,75 m, vhodnom pre nadradenú mestskú
dopravnú infraštruktúru. V priestore križovania a odbočenia z cyklotrás žiadame riešiť rozšírenie
cyklotrás pre realizovanie odbočenia a zastavenia cyklistov bez obmedzenia hlavného jazdného
smeru cyklistov.
Pripomienka sa akceptuje čiastočne. V rámci úpravy Vajnorskej ulice je vytvorená územná
rezerva na vybudovanie cyklotrasy pozdĺž Vajnorskej ulice medzi Vajnorskou ulicou a Kuchajdou.
V budúcnosti je možné v tomto priestore vybudovať požadovanú cyklotrasu. Vybudovanie tejto
cyklotrasy bude investíciou mesta Bratislava. Pozdĺž Vajnorskej ulice (pred polyfunkčným
komplexom Zátišie) je navrhnutá obojsmerná cyklotrasa šírky 3,0 m, v predĺžení Tomášikovej
ulice vpravo jednosmerná cyklotrasa šírky 2,0 m.
Úsek cyklotrás na rohu ulíc Vajnorská a predĺžená Tomášikova ulica je riešený ako samostatný
pre cyklistov, chodci sú vedení samostatne a majú vytvorené čakacie ostrovčeky pred vstupom na
vozovku.

Križovatky
Priechody pre cyklistov cez napojenia do objektu žiadame riešiť v úrovni chodníkov ako
bezbariérové/zdvihnuté oproti vozovke a slúžiace ako prirodzené spomaľovače pre motorovú
dopravu.
Pripomienka sa akceptuje. Projekt bol upravený a napojenie do objektu bolo odstránené.
Cyklistický chodník je oproti vozovke vyvýšený (okrem prechodov cez vozovku – tam je riešenie
bezbariérové).
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Parkovanie bicyklov
Pre parkovanie bicyklov žiadame vybudovať moderné kryté pouličné cyklistické státie pre
návštevníkov a zamestnancov 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 zamestnancov a obyvateľov. V podzemných
garážach žiadame vybudovať bezpečné státie pre parkovanie bicyklov s navádzaním
piktokoridorom od všetkých plánovaných a existujúcich okolitých cyklotrás pre zamestnancov a
návštevníkov.
Pripomienka sa akceptuje – parkovanie bicyklov a konkrétne technické riešenia pre
cyklistické státia budú riešené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Technické podmienky
Opatrenia pre cyklistov žiadame realizovať v súlade s TP 085 Navrhovanie cyklistickej
infraštruktúry.
Pripomienka sa akceptuje. Cyklotrasy sú navrhnuté v súlade s TP 085.

Peší pohyb
Zámer požadujeme riešiť ako ukľudnenú zónu 30 km/h so zákazom státia mimo vyznačené
parkovacie plochy. Priechody pre chodcov cez odbočenia do zámeru a na vnútorných
komunikáciách žiadame riešiť v úrovni chodníkov ako bezbariérové/zdvihnuté oproti vozovke a
slúžiace ako prirodzené spomaľovače pre motorovú dopravu. Bezbariérové opatrenia žiadame
vykonávať podľa TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách.
Pripomienka sa akceptuje čiastočne. Návrh dopravného značenia bude predmetom ďalších
stupňov projektovej dokumentácie, kde je možné požiadavku na ukľudnenú zónu 30 km/h riešiť.
Všetky prechody pre chodcov sú navrhnuté ako bezbariérové (v zmysle TP 048). Detailné riešenie
prechodov pre chodcov bude riešené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

K navrhovanému vedeniu cyklistov v dopravnom priestore poskytne Cyklokoalícia na
požiadanie ďalšie odporúčania.
Za zohľadnenie našich pripomienok a návrhov v projekte a v plánovanej výstavbe Vám
ďakujeme. Podporíte tým rozvoj cyklistickej dopravy v Bratislave a prispejete tak k zdravšej
populácii a lepšiemu životnému prostrediu.
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7. Mgr. Matúš Čupka - zo dňa 20.02.2020, Ev.č. 0049312/2020
1.V prvom rade rade považujem daný projekt za nevhodný pre lokalitu, v ktorej bol
umiestnený budúcim stavebníkom. Jeho realizáciou by prišlo k vytvoreniu neúplného
urbanistického celku, ktorý nijak zmysluplne nenadväzuje na historickú zástavbu rodinných
domov na ulici Zátišie či na zvyšok štvrte, v ktorej je PKZ umiestnený. PKZ vnáša dočasne
bývanie vo forme hotela a administratívu do priestoru, v ktorom hudú budúci užívatelia
stavebných objektov obklopení kombináciou hlučnej dopravnej tepny, ešte hlučnejšej
železničnej trate, zanedbanými priestorom s garážami a vo "dvore" sa budú nachádzať zanedbané
skladové haly na pozemku Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.
Pripomienku berieme na vedomie. Projekt PKZ je posúdený a navrhnutý v súlade s platným
Územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Projekt bol konzultovaný a
pripomienkovaný Komisiou územného plánovania, urbanizmu a výstavby mestskej časti Bratislava
- Nové mesto, Magistrátom hlavného mesta Bratislavy - útvarom dopravného inžinierstva, útvarom
usmerňovania investičnej činnosti, útvarom hlavnej architektky a ďalšími orgánmi štátnej správy,
ktoré sa k projektu vyjadrujú a posudzujú jeho vhodnosť a umiestnenie v rámci územného
konania.

2.Žiadam o predloženie nezávislého dopravno-kapacitného posúdenia vrátane všetky
výpočtov a prieskumov dopadu PKZ na dopravu -jedná sa prioritne o posúdenie všetkých
križovatiek v širšom území definovanom ulicami Račianska/Odborárska/Tomášikova/
Trnavská cesta/Bajkalská/Jarošova. Vzhľadom na nepostačujúcu dopravnú infraštruktúru
predovšetkým počas ranných a večerných špičiek žiadam o výpočet vplyvu na kvalitu ovzdušia v
dotknutom území PKZ generovanej novej dopravy nielen v dynamickom pohybe, ale aj v
pohybovom stave obvyklom pre dopravné špičky predovšetkým na Vajnorskej ulici.
Pripomienka sa akceptuje. Predmetné DKP bolo spracované spoločnosťou DI CONSULT s.r.o.,
dopravným inžinierom Vladimírom Mikušom, autorom metodiky dopravno-kapacitného
posudzovania, bez akýchkoľvek vplyvov obstarávateľa na použitú metodiku, vykonané procesy a
závery. autor metodiky dopravno - kapacitného posudzovania.
Spracovateľ DKP je prvým subjektom, ktorý na báze dopravného modelovania môže objektívne a
preukázateľne určiť objemy a smerovanie dopravy generovanej posudzovaným zámerom a teda aj
potrebný rozsah dopravno-kapacitného posúdenia. V danom prípade bol takto určený súvislý úsek
Vajnorskej ul. Tomášikova – Bajkalská so všetkými križovatkami a tieto boli posúdené samostatne
v rannej a popoludňajšej špičkovej hodine. Posúdenie zámeru z hľadiska kvality ovzdušia bolo
predmetom rozptylovej štúdie priloženej k zámeru. Pre navrhovanú činnosť bola spracovaná
rozptylová štúdia (Hesek, 2019) v ktorej bol ako jeden zo zdrojov znečistenia ovzdušia uvažovaná
aj dynamická a statická doprava. Podľa záverov rozptylovej štúdie predmet posudzovania
(Polyfunkčný komplex Zátišie) spĺňa požiadavky a podmienky stanovené právnymi predpismi vo
veci ochrany ovzdušia.

3.Upozorňujem na skutočnosť, že PKZ sa nachádza území, ktoré rieši pripravovaný Územný
plán zóny - Zátišie - Hattalova (ÚPZ Z-H). ktorý jc dostupný tu:
https://wurw.banm.sk/data/files/13289upn-z-zatisie-hattalova-pr.pdf kontexte
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pripravovaného (UPZ Z-ll) žiadam o stiahnutie zámeru PKZ a jeho posudzovanie podľa v
budúcnosti schváleného (UPZ Z-H).
Informáciu o pripravovanom Územnom plánezóny - Zátišie - Hattalova berieme na vedomie.
Projekt Polyfunkčný komplex Zátišie bol v štádiu návrhu konzultovaný aj so spracovateľom ÚPZ
Z-H . ÚPZ Z-H nie je schválený a je v štádiu prípravy. Preto je projekt PKZ posúdený a navrhnutý
v súlade s platným Uzemným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

4.Požadujem predložiť v ďalšej fáze EIA riadne vypracovaný hydrogeologický prieskum a
doplniť posúdenie vplyvu stavby a prevádzky PKZ na podzemné vody v okolí PKZ spolu s
posúdením vplyvu PKZ na vody blízkeho jazera Kuchajda. osobitne posúdiť dopad realizácie
činnosti na zmenu hydrogeologických pomerov v dotknutej lokalite. Zároveň žiadam o
zabezpečenie adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky klímy na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy v kontexte v súčasnosti platného Akčného plánu mesta
dostupného tu: https://zastupitelstvo.bratisIava.sk/data/att/1459S.pdf
Pripomienka sa akceptuje. Stanovisko HGM-Žilina, s.r.o. ako spracovateľa podrobného
geologického prieskumu a analýzy rizika znečistenia pre navrhovanú činnosť k vplyvu výstavby na
podzemné vody je v prílohe tohto dokumentu. Zámer nepredpokladá významný vplyv na
podzemné vody jazera Kuchajda. Predpokladá sa, že podzemné vody po dostavbe komplexu Zátišie
vzhľadom na jeho parametre si ustália hladinu podzemných vôd na približne rovnakej úrovni ako
pred výstavbou a zámer nebude mať významný vplyv na stav vodných útvarov a kvalitu vôd
v okolí. Naopak odstránením znečistenia z územia prispeje k zlepšeniu súčasného stavu kvality
podzemných vôd v dotknutej lokalite.
V rámci adaptačných opatrení na zmenu klímy sa uvažuje so zadržiavaním zrážkovej vody,
extenzívnymi zelenými strechami a ďalšími opatreniami, ktoré budú podrobnejšie rozpracované v
ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

5.Na základe zisteného znečistenia pôdy karcinogénnymi látkami požadujem vykonanie ďalších
troch prieskumných vrtov vnútri trojuholníka tvoreného bodmi BM-3, BM-2 a BMA-2 s cieľom
lepšie zadefinovať stav kontaminácie pôdy a spodných vôd pre ľudí nebezpečných látok. Na
základe zistených údajov požadujem rozšírenie plochy určenej na sanáciu pôdy do hĺbky tri
metre z v súčasnosti zadefinovanej plochy 200 m2
Neakceptuje sa. Stanovisko HGM-Žilina, s.r.o. ako spracovateľa podrobného geologického
prieskumu a analýzy rizika znečistenia pre navrhovanú činnosť k vplyvu výstavby je v prílohe
tohto dokumentu. Záverečná správa bola schválená komisiou na posudzovanie záverečných správ
(ZS) s analýzou rizika na MŽP SR vydaným rozhodnutím o schválení ZS s analýzou rizika dňa
24.09.2019 číslo spisu 10979/2019-5.2). Zároveň boli v rozhodnutí uvedené podmienky:
c) odťažiť a zneškodniť znečistené zeminy pásma prevzdušnenia v okolí vrtu BM-3 do hĺbky
3.0 m pod úrovňou terénu.
d) podmienky monitorovania podzemnej vody počas výstavby:
rozsah sledovaných ukazovateľov NEL-IR, C10-C40, pesticídy, S, BTEX, CIU, ftaláty,
kovy, fenoly, terénne ukazovatele (teplota vody, vodivosť, kyslík, Eh, pH, hladina
podzemnej vody).
Frekvencia štvrťročne
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Monitorované objekty: 2 hydrogeologické vrty – na vstupe a výstupe podzemnej vody
z predmetného územia.
Na základe vyššie uvedených skutočností v záujmovom území nie sú potrebné žiadne iné
prieskumné geologické práce s ohľadom na súčasné, ani budúce možné riziká ohrozenia životného
prostredia, resp. ľudského zdravia.

6. Požadujem poskytnutie rezov objektov A. B a C nakoľko sú k PKZ priložené len pohľady
zvonku.
Pripomienka sa akceptuje.
7.Požadujem, aby posudzovanie vplyvov na životné prostredie bolo vykonané v zmysle §20 ods.
2 Zákona č. 24/2006 pre celý PKZ (tj. pre všetky predpokladané objekty PKZ A. PKZ B. PKZC.
PKZ D a PKZ E spomínané v dopravno-kapacitnom posúdení) spoločne. Žiadam dopravnokapacitné posúdenie, posúdenie kapacity kanalizácie, odvádzanie dažďových vôd. index zelene,
súlad s územným plánom, hlukovú štúdiu, svetlotechnickú štúdiu atď. vypracovať pre celý
zámer PKZ. ktorý navrhovateľ rozdelil.
Požiadavka sa neakceptuje - ďalšia fáza projektu je spracovaná iba ideovo z dôvodu maximálneho
možného využitia pozemku pre potreby DKP a pre návrh potrebných dopravných opatrení. Časové
vymedzenie, finálna verzia ani investor budúceho zámeru v súčasnosti nie sú známe. V súčasnosti
nie je jasne zadefinovaná budúca podoba a rozsah riešenia Predĺženia Tomášikovej ulice (možné
trasovanie električky), preto je toto územie dočasne ponechané ako možná budúca územná rezerva,
v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta Bratislavy. Preto nie je možné v súčasnosti
posudzovať akýkoľvek zámer v tomto území.

8.Žiadam predložiť súhlas vlastníka/vlastníkov - v prípade, ak sa bude PKZ realizovať hlavne
akékoľvek úpravy miestnych komunikácií má realizovať na cudzích pozemkoch. Jedná sa
predovšetkým o úpravu križovatky Vajnorská/Tomášikova. kde dôjde k záberu časti areálu
Kuchajda a ďalších majiteľov pozemkov na území navrhovaných dopravných opatrení.
Pripomienka sa akceptuje - súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve
investora bude doložený v rámci územného konania.

9.Žiadam, aby bolo stanovené ako podmienka, že uličná čiara daného PKZ bude maximálne v
línií a výške navrhovaných chodníkoch pozdĺž Vajnorskej ulice s cieľom vytvoriť atraktívne
prostredie predovšetkým pre chodcov. V tomto kontexte žiadam aj o narovnanie peších trás v
mieste predĺženia Tomášikovej ulice, v ktorej musia chodci aj cyklisti neprirodzene "zachádzať"
mimo prirodzených línií pozdĺž Vajnorskej ulice.
Pripomienka sa čiastočne akceptuje. Nakoľko Vajnorská ulica klesá smerom od križovatky
Vajnorská-Tomášikova kvôli zachovaniu podchodnej výšky cestnej komunikácie pod železničným
mostom, splnením takejto požiadavky by nebolo možné zabezpečiť bezbariérovosť vstupov do
jednotlivých prevádzok v rámci PKZ. Línia chodníkov a cyklotrás vedie pozdĺž komunikácií v ich
bezprostrednom dotyku. Od komunikácie sú oddelené zeleným pásom šírky 1,25 m, ktorý bude
využitý na uloženie inžinierskych sietí (stožiare trakčného vedenia, verejné osvetlenie a pod.). Od
komunikácie sa odkláňajú len v priestore zastávok autobusov, ktoré obchádzajú vo väčšej
vzdialenosti (toto riešenie je v súlade s TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry).
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V križovatkách sú chodníky od hrany komunikácie posunuté zámerne, z dôvodu skrátenia dĺžky
prechodov pre chodcov. Navádzanie na prechody je logické a neznamená veľkú zachádzku.
Križovatka Vajnorská – nová ulica pri železničnej trati je riešená tak, aby pri výjazde z novej ulice
po prekonaní prechodu pre chodcov zostalo miesto na jedno vozidlo (na zastavenie) tak aby
neblokovalo prechod pre chodcov a cyklistov. Takéto riešenie tiež skracuje dĺžku prechodu pre
chodcov.

10.Žiadam zrušenie nového odbočovacieho pruhu v smere do centra z Vajnorskej na
Tomášikovú vzhľadom na neúmerné zhoršenie podmienok pre chodcov a cyklistov, ktorí budú
prechádzať touto križovatkou.
Pripomienka sa neakceptuje. V rámci DKP bola preukázaná potreba vybudovania nového
odbočovacieho pruhu. Dopravné riešenie bolo navrhnuté komplexne na základe DKP spoločnosťou
CEMOS, aj s ohľadom na komfort chodcov a cyklistov, autorizovaným stavebným inžinierom s
rozsahom oprávnenia pre projektovanie inžinierskych stavieb, Jurajom Šmigurom, číslo
autorizácie 4170. Navrhované riešenie naopak zlepšuje podmienky pre chodcov na priechode cez
vstup Vajnorská (od Odborárskej) tým, že na rozdiel od súčasného stavu vytvára ochranný
ostrovček medzi severným pásom Vajnorskej a električkovým telesom. Navrhovaným riešením už
cyklisti nebudú musieť zdieľať priechod cez vstup Vajnorská (od Riazanskej) s chodcami, nakoľko
pre nich bude zriadený samostatný priechod bez nutnosti zostúpenia z bicykla.

11.Vzhľadom na významné zaťaženie lokality hlukom žiadam o vypracovanie opatrení na
ochranu užívateľov vybudovaných budov prostredníctvom stavebných úprav na fasáde budov,
vhodnej práce so zeleňou, alebo vybavením vnútorných priestorov stavieb.
Pripomienka sa akceptuje – opatrenia na ochranu užívateľov budú riešené v ďalších stupňoch
projektovej dokumentácie.

12.Požadujem k projektu doložiť vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti k
očakávanému odberu vody a jej odkanalizovania v kontexte kvality poskytovania rovnakých
služieb súčasným fyzickým a právnických osobám žijúcich alebo pôsobiacich v širšom okolí
tohto PKZ.
Pripomienka sa akceptuje čiastočne - vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti bude
riešené v rámci územného konania.

13. Žiadam o zabezpečenie adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky klímy na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. To predovšetkým v oblasti zadržiavania
dažďovej vody na ploche PKZ. využívania dažďovej vody na zavlažovanie zelených plôch na
území PKZ, vytvárania vhodnej mikroklímy na území PKZ a v kontexte v súčasnosti platného
Akčného plánu mesta dostupného tu: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/14595.pdf Pripomienka sa akceptuje - v rámci adaptačných opatrení na zmenu klímy sa uvažuje so
zadržiavaním zrážkovej vody, extenzívnymi zelenými strechami a ďalšími opatreniami, ktoré budú
podrobnejšie rozpracované v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie
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Požadujem, aby Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko k
navrhovanej činnosti podľa zákona 2-1/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v
zmení:
Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti
Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
vykonaného podľa ustanovení zákona, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť
prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
vrátane vplyvu na chránené územia a zdravie obyvateľstva, z hľadiska pravdepodobnosti,
rozsahu, trvania, povahy, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, správy o hodnotení,
posudku, stanovísk orgánov a organizácií dotknutých navrhovanou činnosťou ako aj ostatných
stanovísk a za súčasného stavu poznania príslušný orgán neodporúča realizáciu navrhovanej
činnosti Polyfunkčný komplex Zátišie.

8. Mgr. Ing. Katarína Šebejová, PhD. - zo dňa 21.02.2020, Ev.č. 0050236/2020
1. V riešenom území je vydané rozhodnutie o umiestnení líniovej verejnoprospešnej stavby
č. ÚKaSP- 2006-07/1645-RMK-655 "Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava.
Vajnorská - Račianska" v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Žiadam posúdiť vplyv
zámeru PKZ na životné prostredie a obyvateľstvo v súlade s touto líniovou stavbou,
nakoľko zámer ráta iba s vybudovaním časti predĺženej Tomášikovej ulice v úseku
Vajnorská - Tetniayerova a to len v polovičnom profile. Toto považujem za
nedostačujúce.
Pripomienka sa akceptuje čiastočne. Rozhodnutie o umiestnení líniovej verejnoprospešnej
stavby č. ÚKaSP- 2006-07/1645-RMK-655 "Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava Vajnorská - Račianska" v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto je neplatné z dôvodu, že
stratilo platnosť na základe paragrafu 40, Stavebného zákona č. 50/1976 Z.z.
Posúdenie vplyvu líniovej stavby Predlženie Tomášikovej v celom rozsahu (od Vajnorskej
až po napojenie na Račiansku ulicu) na životné prostredie a obyvateľstvo bude predmetom
samostatného posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č.24/2006
Z.z. Investorom tejto stavby bude Generálny investor Bratislavy (GIB). Predmetom
posudzovania tejto stavby budú aj všetky jestvujúce a známe pripravované investície
v dotknutom území.
V rámci DKP bol posudzovaný stav navrhovaný stavebníkom, teda predĺženie Tomášikovej
ulice v polovičnom profile a výhľadovo aj kompletné predĺženie Tomášikovej ulice.
Posúdenie preukázalo dostatočnú kapacitu cestnej infraštruktúry definovanej
východiskami pre spracovanie tohto návrhu.

2. V riešenom území obstaráva Mestská časť Bratislava - Nové Mesto územný plán zóny
Zátišie - Hattalova zverejnený na lmp^/mww.banm.sk/daui/liles/132M9 upriv-zatisicliattakna-nr.mlt. Žiadam preto posudzovať vplyv zámeru PKZ na životné prostredie a
obyvateľstvo až po spracovaní tohto územného plánu zóny a v súlade s ním.
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Informáciu o pripravovanom Územnom pláne zóny - Zátišie - Hattalova berieme na
vedomie. Projekt Polyfunkčný komplex Zátišie bol v štádiu návrhu konzultovaný aj so
spracovateľom ÚPN-Z Z-H . ÚPN-Z Z-H nie je schválený a je v štádiu prípravy. Preto je
projekt PKZ posúdený a navrhnutý v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy.

3. Žiadam posudzovať vplyv zámeru PKZ na životné prostredie a obyvateľstvo, vrátane
dopravno - kapacitného posúdenia v súlade so zámermi v celej oblasti vymedzenej
obstarávaným územným plánom Zátišie - Hattalova zverejneného na
https://www.banm.sk/data/filesy13289 upn-z-zatisie-hattalovapr.pdf a to najmä v súlade s
urbanistickou štúdiou Kukučínova - Varšavská a s developeskými zámermi: Obytný
komplex Guthaus spoločnosti Guthaus, pre ktorý prebieha konanie o zmene stavby pred
dokončením na stavebnom úrade mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Polyfunkčný
objekt na Zátiší 12 spoločnosti SGR. Apartmánový dom Zátišie spoločnosti BD Zátišie,
ako aj so zámerom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na vybudovanie areálu pre
príspevkovú organizáciu EKO Podnik verejnoprospešných služieb.
Predložený zámer bol spracovaný v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie. V zámere sa posudzuje vplyv navrhovanej činnosti, v tomto prípade
PKZ, na životné prostredie, obyvateľstvo aj dopravu. Pre navrhovanú činnosť bolo
spracované dopravno-kapacitné posúdenie, rozptylová, akustická aj svetlotechnická štúdia
spracované odborne spôsobilými osobami. Všetky odborné posudky sú spracované v zmysle
platnej legislatívy, STN a technických noriem. Vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé
zložky životného prostredia, obyvateľstvo a dopravu uvedené v zámere sú popísané s
ohľadom na obsah a závery odborných štúdii.
V prípade dopravno-kapacitného posúdenia (DKP) ide v tomto prípade o pripomienku
metodického charakteru. DKP konkrétneho zámeru sa spracúva kumulatívne s vplyvmi
dopravy generovanej aj inými investičnými činnosťami. V tomto zmysle rozlišujeme 2
zdroje tejto dopravy:
1. Zámery spravidla blízko lokalizované k aktuálne posudzovanému zámeru a vo
veľkej miere využívajúce rovnaké prvky cestnej infraštruktúra (komunikácie a
križovatky), ako aktuálne posudzovaný zámer. Tieto zámery sa do DKP zahrňujú
priamo, t.j. rovnakou metodikou, ako aktuálne posudzovaný zámer. V DKP PK
Zátišie je takýchto zámerov zahrnutých celkom 6 a ich príslušné charakteristiky sú
zrejmé z tabuľky č. 1 v dokumentácii DKP. Pre tieto zámery bol v DKP s cieľom
transparentnosti a možnosti rozlíšenia vytvorený samostatný segment dopravného
dopytu s pracovným názvom „Nová doprava – ostatné“.
2. Ďalšie zámery na území mesta vzdialené od aktuálne posudzovaného zámeru a
tzv. „dopravne malé“ zámery hoci relatívne bližšie situované k posudzovanému
zámeru, ale bez vhodných podmienok na zdieľanie rovnakých prvkov cestnej
infraštruktúry spoločne s aktuálne posudzovaným zámerom sa v DKP zahrňujú
nepriamo. Do tejto skupiny patria napríklad dopravne veľké zámery napríklad v
zónach Južné mesto, Chalupkova, Bory a pod., ktorých generovaná doprava sa v
určitej miere prejaví i na kľúčových križovatkách pre PK Zátišie a taktiež malé
zámery uvedené v pripomienke, ktorým pre výraznejší vplyv na tieto križovatky
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chýba najmä predĺžená Tomášikova ul., v spracovaných scenároch neuvažovaná.
Doprava generovaná všetkými zámermi uvedených typov je zohľadnená v segmente
„Základná doprava“ paušálnym navýšením súčasných objemov ciest automobilovou
dopravou na území mesta. Tieto cesty boli navýšené pre scenár r. 2025 v priemere o
4% a pre scenár r. 2045 o 12%.

4. Do dopravno - kapacitného posúdenia zámeru PKZ žiadam zahrnúť kapacitné posúdenie
všetkých križovatiek v oblasti vymedzenej územným plánom zóny Zátišie - Hattalova,
zverejneného na https://www .bamn.sk/daia/illo/l 3289 upn-/-/jtisie-hatmli>va-pr.ndf a
križovatky: Hálkova - Riazanská. Hálkova - Kukučínova. Kukučínova - Jarošova.
Riazanská - Kukučínova. Riazanská - Račianska.
Pripomienka sa čiastočne akceptuje. Predmetné DKP bolo spracované spoločnosťou DI
CONSULT s.r.o., dopravným inžinierom Vladimírom Mikušom, autorom metodiky
dopravno-kapacitného posudzovania, bez akýchkoľvek vplyvov obstarávateľa na použitú
metodiku, vykonané procesy a závery. Spracovateľ DKP je subjektom, ktorý na báze
dopravného modelovania môže objektívne a preukázateľne určiť objemy a smerovanie
dopravy generovanej posudzovaným zámerom a teda aj potrebný rozsah dopravnokapacitného posúdenia. V danom prípade bol takto určený súvislý úsek Vajnorskej ul.
Tomášikova – Bajkalská so všetkými križovatkami a tieto boli posúdené samostatne v
rannej a popoludňajšej špičkovej hodine. Križovatky, ktoré podľa dopravného
modelovania nie sú ovplyvnené dopravou generovanou zámerom PKZ sa v DKP
neposudzujú.

5. Žiadam posudzovať vplyv zámeru PKZ na životné prostredie a obyvateľstvo tak. aby bol
celý zámer v súlade s Programom rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
zverejneného na https://www .baiim.sk/duia/llles/10948 01 nro-banm.pdf
Pripomienka sa akceptuje. Zámer PKZ je navrhnutý v súlade s viacerými cieľmi a
prioritami stanovenými v Programe rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové mesto a to
najmä: zvýšenie kvality verejných priestorov rozumným využitím verejných priestranstiev
a moderným zariadením verejnej vybavenosti, zlepšenie stavu technickej infraštruktúry a
zvýšenie kvality cestnej infraštruktúry rekonštrukciou križovatky Tomášikova-Vajnorská a
vybudovanie 1.časti predĺženia Tomášikovej ulice, zvýšenie bezpečnosti elimináciou
potenciálne asociálnych území, rozvoj ponuky kultúrnych a voľnočasových aktivít.

6. Dopravno - kapacitné posúdenie zámeru PKZ žiadam spracovať v súlade so zámerom
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na prepojenie električkových radiál Račianska
-Vajnorská - Ružinovská.
Pripomienka sa čiastočne akceptuje. Zámer PKZ je spracovaný v súlade so schválenou
záväznou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorou je Územný plán mesta Bratislava v
znení Zmien a doplnkov. Táto prepojenie električkových radiál neobsahuje. Zámer
prepojenia električkových radiál Račianska - Vajnorská - Ružinovská je ideový. Zámer
PKZ vrátane spracovaného DKP však bol konzultovaný a pripravovaný v súlade s
pripomienkami s magistrátu mesta Bratislavy, oddelením dopravného inžinierstva ako aj
zástupcom vedenia mesta, 1. námestníčkou primátora pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie. Rovnako bol zámer konzultovaný s Generálnym investorom Bratislavy ako
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investorom budúceho predĺženia Tomášikovej ulice. Magistrát mesta Bratislavy sa k
zámeru vyjadruje aj v procese zisťovacieho konania, rovnako ako aj v ďalšom stupni
územného konania.

7. V riešenom území je vyznačený hlavný mestský cyklistický okruh č. 5. definovaný v
záväzných mestských dokumentoch. Úsek okruhu číslo 5 v dĺžke 1,4 km spája ulice
Vajnorská a Račianska. Začína na križovatke Vajnorská/Zátišie, vedie ulicami Zátišie.
Hattalova. Pluhová, Kukučínova a Jánoškova ku Mladej Garde. Žiadam preto posúdiť
vplyv zámeru PKZ na životné prostredie a obyvateľstvo v súlade s týmto i ďalšími
mestskými cyklistickými okruhmi definovanými v záväzných mestských dokumentoch,
ako aj v strategickom dokumente Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava
- Nové Mesto, zverejneného na https://cyklo.banm.sk/rozvoj-cyklistickej-dopravy-v mestskoj-casti-bratislava-nove-mesto-strategisky-dokument/
Pripomienka sa čiastočne akceptuje. Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto je schváleným dokumentom m.č. Nové Mesto. Pri navrhovaní
PKZ bol obsah tohto dokumentu v plnej miere rešpektovaný. Návrh cyklotrasy bol riešený
v zmysle tohto dokumentu.

8. V riešenom území sú zhotovené projekty dopravného značenia pre stavbu Zóna
regulovaného parkovania, ktorých objednávateľom je Mestská časť Bratislava - Nové
Mesto. Žiadam preto posúdiť vplyv zámeru PKZ na životné prostredie a obyvateľstvo v
súlade s týmito projektmi, a to predovšetkým v lokalitách Kukučínova - Pluhová Hálkova (číslo prílohy 6) a Vajnorská - Za Kasárňou - Zátišie (číslo prílohy 7).
Zámer EIA hodnotí vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov
v zmysle zákona NR SR č.24/2006 Z.z. Projekt regulovaného parkovania na uliciach
v širšom okolí vymedzuje zóny parkovanie pre rezidentov Mestskej časti BA – Nové Mesto.
Zámer PK Zátišie má dostatok parkovacích miest na svojich pozemkoch v zmysle normy
STN a s parkovaním na okolitých plochách sa neuvažuje.
V rámci navrhovanej činnosti budú vybudované parkovacie miesta na pozemku investora
pre potreby zamestnancov a návštevníkov Polyfunkčného komplexu Zátišie. Mestská časť
Nové Mesto ako dotknutá obec je účastníkom konania a zároveň povoľovacím orgánom pre
Územné konanie. Má teda nárok sa k predmetnému zámeru vyjadriť a pripomienkovať ho
aj v kontexte s projektmi dopravného značenia pre stavbu Zóna regulovaného parkovania.

9. V koordinačnej situácii zámeru je územná rezerva pre ďalšiu fázu projektu, bez časového
vymedzenia. V územnom pláne Zátišie - Hattalova. ktorý je zverejnený na
https://www.banm.sk/data/files/13289_upn-z-zatisie-hattalova-pr.pdf sú v rámci bilancie
predmetného zámeru uvedené ešte dva bytové a jeden apartmánový dom. Žiadam preto
posudzovať vplyv zámeru PKZ na životné prostredie a obyvateľstvo ako jeden celok, to
znamená zámer Polyfunkčný objekt Zátišie v koordinačnej situácii spoločne so zámerom
plánovaným v územnej rezerve.
Požiadavka sa neakceptuje. Ďalšia fáza projektu je spracovaná iba ideovo z dôvodu
maximálneho možného využitia pozemku pre potreby DKP a pre návrh potrebných
dopravných opatrení. Časové vymedzenie, finálna verzia ani investor budúceho zámeru v
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súčasnosti nie sú známe. V súčasnosti nie je jasne zadefinovaná budúca podoba a rozsah
riešenia Predĺženia Tomášikovej ulice (možné trasovanie električky), preto je toto územie
dočasne ponechané ako možná budúca územná rezerva, v súlade s platným Územným
plánom hlavného mesta Bratislavy. Preto nie je možné v súčasnosti posudzovať akýkoľvek
zámer v tomto území.

Zároveň žiadam, aby Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko k
navrhovanej činnosti, ktorou je zámer Polyfunkčný objekt Zátišie podľa zákona 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení:
Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti
Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
vykonaného podľa ustanovení zákona, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť
prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
vrátane vplyvu na chránené územia a zdravie obyvateľstva, z hľadiska pravdepodobnosti,
rozsahu, trvania, povahy, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, správy o hodnotení,
posudku, stanovísk orgánov a organizácií dotknutých navrhovanou činnosťou ako aj ostatných
stanovísk a za súčasného stavu poznania príslušný orgán neodporúča realizáciu navrhovanej
činnosti „Polyfunkčný komplex Zátišie".
Uvedená požiadavka vydania rozhodnutia zo zisťovacieho konania je v kompetencii
Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie. Ministerstvo
životného prostredia k zámer PK Zátišie nevydáva záverečné stanovisko.

9. OU Zátišie obyvateľom - zo dňa 24.02.2020, Ev.č. 0056737/2020
Naša hlavná pripomienka pozostáva z nevhodnosti takto navrhovaného komplexu, ktorý svojim
architektonickým výrazom (prevedením) nezapadá do existujúceho charakteru štvrte. Naša štvrť
Zátišie bola vybudovaná ako oblasť malometrážnych rodinných domov na bývanie a taká by
mala aj ostať.
Pripomienku berieme na vedomie. Projekt PKZ bol posúdený a navrhnutý v súlade s platným
Územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Projekt bol konzultovaný a
pripomienkovaný Komisiou územného plánovania, urbanizmu a výstavby mestskej časti Bratislava
- Nové Mesto, Magistrátom hlavného mesta Bratislavy - útvarom dopravného inžinierstva,
útvarom usmerňovania investičnej činnosti, útvarom hlavnej architektky a ďalšími orgánmi
štátnej správy, ktorí sa k projektu vyjadrujú a posudzujú jeho vhodnosť a umiestnenie v rámci
územného konania.

Postupným rušením všetkých zelených plôch, ktoré sa na území Zátišia a jeho blízkom okolí
nachádzali a ešte nachádzajú sa znehodnocuje pokojné bývanie nás obyvateľov.
Pripomienku berieme na vedomie. Zámer PKZ je navrhnutý na území brownfieldu, ktorý
neobsahuje kvalitnú zeleň. Naopak PKZ prináša výrazné skvalitnenie zelene v súlade s
adaptačnými opatreniami na nepriaznivé dôsledky klímy na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy v kontexte v súčasnosti platného Akčného plánu mesta.
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Celková plocha sadovnícky upravených plôch je 4 855 m2. Výsadby budú realizované na rastlom
teréne a na streche podzemných stavieb na úrovni terénu (2 162 m2), na ktorých sa bude výška
substrátu pohybovať v úrovni 0,4 až 2 m (1 002 m2) resp. 2 až 3 metre (1 691 m2). Výsadby budú
tvoriť výsadby stromov, kríkov a trvaliek a plochy trávnikov. Pre navrhovanú činnosť bol
spracovaný dendrologický prieskum (ATR, s.r.o., 12/2018). Druhové zloženie tvorí zmes listnatých
druhov, z ktorých niektoré sú s vysokou pravdepodobnosťou náletového pôvodu a zaznamenaný
boli aj invazívny druh, ktorý je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku v zmysle zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny povinný odstraňovať.

Už terajšia situácia spôsobená preplnenými úzkymi komunikáciami medzi rodinnými domami je
komplikovaná a pribúdaním nových stavieb bude neúnosná. Zvyšuje sa hlučnosť a emisie, ktoré
majú negatívny dopad na životné prostredie obyvateľov.
Pripomienku berieme na vedomie. Projekt PKZ bol navrhnutý na základe dopravno - kapacitného
posúdenia spracovaného spoločnosťou DI Consult s.r.o., dopravným inžinierom Vladimírom
Mikušom. Vplyv hluku a emisií je posúdený v hlukovej štúdii a rozptylovej štúdii, ktoré sú
súčasťou zámeru.
Podľa záverov akustickej štúdie (Plaskoň, 10/2019) dôjde po realizácii navrhovanej činnosti k
zníženiu dopravného hluku pred oknami rodinných domov pozdĺž ulice Zátišie o cca 5-6 dB cez
deň resp. o 4-5 dB v noci. Uvedený jav je spôsobený najmä odklonením osi vozovky ulice do väčšej
vzdialenosti od obytnej zástavby a zmenou akusticky tieniacich a odrazivých prvkov v území v
dôsledku asanácie jestvujúcich budov v južnej časti priemyselného areálu.
Podľa záverov rozptylovej štúdie (Hesek, 09/2019) bude príspevok objektu k najvyšším hodnotám
koncentrácie znečisťujúcich látok na fasáde hotela, budovy C nízky a bude sa pohybovať hlboko
pod úrovňou limitných hodnôt. Najvyššie koncentrácie CO, NO2, PM10, SO2 a benzénu neprekročia
pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach 12,0 % limitných hodnôt. Po
uvedení objektu Polyfunkčný komplex Zátišie, Bratislava sa najviac sa k limitnej hodnote priblíži
koncentrácie benzénu, ktorá neprekročí na výpočtovej ploche hodnotu 1,2 g.m-3, čo je 12,0 %
limitnej hodnoty pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach. Po uvedení
objektu do prevádzky najvyššia koncentrácie benzénu na fasáde budovy hotela dosiahne hodnotu
27,0 g.m-3, čo je 27,0 % limitnej hodnoty.

Za posledné roky prebehli nadstavby bytových domov, čím sa zvýšil počet obyvateľov a úmerne
sa zvýšil počet motorových vozidiel, ktoré si urobili svoje parkovacie miesta v uliciach medzi
rodinnými domami. Navrhovaná výstavba v tak veľkom rozsahu by túto situáciu ešte zhoršila.
Súčasťou navrhovanej činnosti sú aj parkovacie miesta na pozemku investora, ktoré pokryjú
vlastné potreby parkovania pre PKZ.

Ďalší problém vidíme vtom, že terajší počet materských škôl a základných škôl už dnes nestačí
pre miestnych obyvateľov. Taktiež aj vybudované zdravotné zariadenia nie sú prispôsobené
takému nárastu obyvateľstva.
Pripomienku berieme na vedomie. Zámer PKZ je navrhnutý tak, aby umožnil v budúcnosti rozvoj
modernej občianskej vybavenosti. Navrhované objekty nebudú slúžiť na trvalé bývanie - ide o
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hotel a administratívne objekty. Vplyvom zámeru sa nepredpokladá zvýšený dopyt po uvádzaných
zariadeniach.

Zvýšenou hustotou obyvateľov sa tiež zvýšia bezpečnostné riziká.
Pripomienku berieme na vedomie - Zámer PKZ je navrhnutý v zmysle ÚPN BA. V súčasnosti sa
jedná o zanedbané, potenciálne asociálne priestory, ktoré predstavujú potenciálny problém z
hľadiska bezpečnosti. Zámer PKZ prináša skvalitnenie verejných priestorov, zelene a vytvára
kultivované prostredie pre ľudí. Hustota obyvateľstva nie je dotknutá zámerom PKZ, nakoľko ten
neobsahuje žiadne stavby určené na trvalé bývanie.

Navrhujeme, aby sa akákoľvek výstavba v našej štvrti Zátišie realizovala až po schválení
Územného plánu zóny.
Informáciu o pripravovanom Územnom pláne zóny - Zátišie - Hattalova berieme na vedomie.
Projekt Polyfunkčný komplex Zátišie bol v štádiu návrhu konzultovaný aj so spracovateľom
ÚPN-Z Z-H. ÚPN-Z Z-H nie je schválený a je v štádiu prípravy. Preto je projekt PKZ posúdený
a navrhnutý v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy.

10. JUDr. Pavol Viecha - zo dňa 24.02.2020, Ev.č. 0055193/2020
1.
V
materiály
pod
názvom
„Zámer
Zátišie
text“,
uverejnenom
na
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcnv-komplex-zatisietu sa v bode 3,2 , str. 28
píše o objektoch blízko susediacich projektu, ale o našom dome tam nie je zmienka
Vajnorská 10150/89A. V tomto dome je 12 bytových a 5 nebytových priestorov. Prečo nie je
táto skutočnosť v tejto správe spomenutá?
Dovolím si žiadať, aby výstavba v priestore Zátišie nebola vyššia ako 4 podlažný objekt. Celá
lokalita Zátišie sú rodinné domy. ktoré tvoria kompaktný celok, ktorý by vysoké budovy určite
narušili. Pre mňa. ako obyvateľa bytu na Vajnorskej 10150/89A. by vyššie objekty spôsobovali
vytvorenie tieňa.
Navrhovaná cca 60 metrová budova by nám zakryla všetko. Kúpený slnečný byt by sa zmenil na
tmavé miesto.
Pripomienka sa neakceptuje. Vplyv navrhovanej výstavby bol posúdený podrobným výpočtom na
základe konkrétnych vstupných údajov pre najbližší susedný objekt na druhej strane ulice Zátišie
na parcele číslo 12380/2 a pre administratívnu budovu LakeSide Park na druhej strane Vajnorskej
ulice. Svetlotechnický posudok vypracovaný spoločnosťou 3S – PROJEKT s.r.o., konštatuje, že
navrhovaná výstavba nebude mať negatívny vplyv na denné osvetlenie v týchto objektoch.
Posudok zároveň konštatuje že ostatné okolité objekty sú v dostatočnej vzdialenosti od
navrhovanej výstavby a tá nebude mať negatívny vplyv na ich denné osvetlenie. Uvedená stavba
na Vajnorskej 10150/89A je od zámeru PKZ, konkrétne od hotelovej časti vysokej 30,900 m
vzdialená 61,150 m a oddeľuje ich železničná trať.

2.
Vytvorenie administratívneho objektu v tomto mieste spôsobí dopravný chaos ešte väčší, ako je
to teraz. Miesta na parkovanie nie sú teraz a vždy keď sa postaví nová budova, je to ešte horšie.
Nie všetci zamestnanci môžu parkovať v priestoroch vyhradených pre vozidlá obchodných
spoločností.
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Pripomienka sa berie na vedomie. Pre komplexné posúdenie dopravy bolo spoločnosťou DI
CONSULT, s.r.o., 09/2019 spracované dopravno-kapacitné posúdenie (DKP). Vplyvy dopravy
generovanej zámerom Polyfunkčného komplexu Zátišie (PKZ) boli modelované v mierke
použitého dopravného modelu, t.j. v mierke celého územia Bratislavského samosprávneho kraja.
Na základe DKP bol spracovaný návrh dopravného riešenia. Posúdenie preukázalo dostatočnú
kapacitu cestnej infraštruktúry definovanej východiskami pre spracovanie tohto návrhu.
Zámer PKZ pokrýva vlastné potreby parkovania vo svojom záujmovom území.

Žiadam aby ste ako príslušný štátny orgán nesúhlasili s realizáciou tohto projektu.
Berie sa na vedomie. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je v kompetencii Okresného
úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie.

11. Ing. Eva Pavlovkinová - zo dňa 27.2.2020, Ev.č. 0056741/2020
1.

Neustále preplňovanie stavbami obvodu III a územia mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto spôsobuje už neúnosnú situáciu pre obyvateľov tohto obvodu a to hlavne v
doprave.
V navrhovanom zámere sa vôbec či nedostatočne nerieši dopravná situácia, totiž
navrhované riešenie odbočujúcimi pruhmi, to nerieši z hľadiska prehustenia dopravou
vôbec nič.
Návrh: riešiť dopravu hlavne záchytnými parkoviskami s napojením na dopravnú
infraštruktúru, či využiť veľké nevyužité priestory bývalej Dimitrovky (sú tam veľké
plochy z oboch strán Vajnorskej, zarastené burinou, pravdepodobne sú však tieto
pozemky v súkromnom vlastníctve). Riešením by bolo aj budovanie záchytných
parkovísk úplne mimo širšieho centra mesta a predĺženie električkových tratí. Žiadam
preto posúdiť vplyv zámeru PKZ na životné prostredie a obyvateľstvo v súvislosti so
zámermi mesta na vybudovanie záchytných parkovísk, predĺženie električkových tratí a
spustenie parkovacej politiky v r.2021.

Projekt PKZ bol posúdený a navrhnutý v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy. Projekt bol konzultovaný a pripomienkovaný Komisiou
územného plánovania, urbanizmu a výstavby mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Magistrátom
hlavného mesta Bratislavy - útvarom dopravného inžinierstva, útvarom usmerňovania investičnej
činnosti, útvarom hlavnej architektky a ďalšími orgánmi štátnej správy, ktorí sa k projektu
vyjadrujú a posudzujú jeho vhodnosť a umiestnenie v rámci územného konania.
Pre komplexné posúdenie dopravy bolo spracované dopravno-kapacitné posúdenie (DKP). Vplyvy
dopravy generovanej zámerom Polyfunkčného komplexu Zátišie (PKZ) boli modelované v mierke
použitého dopravného modelu, t.j. v mierke celého územia Bratislavského samosprávneho kraja.
Na základe DKP bol spracovaný návrh dopravného riešenia. Posúdenie preukázalo dostatočnú
kapacitu cestnej infraštruktúry definovanej východiskami pre spracovanie tohto návrhu.
Rozšírenie križovatky Vajnorská/Tomášikova je nový navrhovaný prvok v rámci PKZ (ľavé
odbočenie Vajnorská – časť predĺženia Tomášikovej) je v celom návrhu významný a jeho význam
v prvom rade spočíva v zlepšení kvality dopravnej obsluhy lokality Zátišie.
Zámer PKZ pokrýva vlastné potreby parkovania vo svojom záujmovom území.
2.

Ďalší veľký problém je stará storočná kanalizácia, ktorá nefunguje, po väčších dažďoch
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sú zatopené Vajnorská či Račianska ulica, voda neodteká, čo spôsobuje zaplavovanie
našich pivníc v bytových domoch na Riazanskej a v rodinných domoch na Ľudovom
námestí. Návrh: Žiadam preto posúdiť vplyv zámeru PKZ na životné prostredie a
obyvateľstvo tak, aby boli zohľadnené nároky na kapacitu kanalizácie v predmetnom
území aj v súvislosti s prebiehajúcou či plánovanou výstavbou a so zámermi v územnom
pláne Zátišie - Hattalova zverejneného na: https://www.banm.sk/data/files/13289 upn-zzatisie-hattalova-pr.pdf zástavbu ako aj v súvislosti s prebiehajúcou a plánovanou
výstavbou v širšom území, zahŕňajúcom Ľudové námestie, Hostinského sídlisko,
Račiansku, Sliačsku a Tupého ulicu.
Pripomienka sa čiastočne akceptuje. Kapacity kanalizácie budú riešené v rámci územného
konania. Projekt PKZ je navrhnutý v súlade s adaptačnými opatreniami predovšetkým v oblasti
zadržiavania dažďovej vody na ploche PKZ, využívania dažďovej vody na zavlažovanie zelených
plôch na území PKZ, vytvárania vhodnej mikroklímy na území PKZ a v kontexte v súčasnosti
platného Akčného plánu mesta.
ÚPN-Z Z-H nie je schválený a je v štádiu prípravy a preto bol zámer vypracovaný v súlade s
aktuálne platným Územným plánom Hlavného mesta Bratislava. Navrhovateľ nemá informácie o
odhadovaných kapacitách kanalizácie všetkej prebiehajúcej a plánovanej výstavbe v širšom okolí
zámeru, aby mohli byť v zámere posúdené. Pre napojenie novej stavby na verejnú kanalizáciu je
potrebné povolenie Štátnej vodnej správy resp. príslušného orgánu, ktorý vyhodnotí, či je
pripojenie možné a za akých podmienok.

Tieto 2 vážne problémy vôbec sa v predmetnom zámere neriešia a keď aj, je to
neúčinné, povedala by som je to ignorancia dlhoročných problémov, keď nie sú
dlhodobo vyčlenené peniaze na tieto vážne problémy, ktoré strp čujú ľuďom bývanie v
preplnenom obvode, a ktoré sa s pribúdajúcimi stavbami len stále zhoršujú, načo stavať
a prehusťovať túto lokalitu.
Viď uvedené vyššie.
Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti
Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie vykonaného podľa ustanovení zákona, pri ktorom sa zvážil stav využitia
územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie, vrátane vplyvu na chránené územi a a zdravie
obyvateľstva, neodporúčam realizáciu navrhovanej činnosti „Polyfunkčný komplex
Zátišie" bez toho, aby sa účinne riešili vyššie uvedené pripomienky.
Berie sa na vedomie. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je v kompetencii Okresného
úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie.

12. MUDr. Eva Andelová zo dňa 21.02.2020, Ev.č. 0055090/2020
Daný projekt považujem za krajne nevhodný pre lokalitu, v ktorej je umiestnený. Umiestňujete
ho do kľudnej štvrte rodinných domov, 15 poschodová budova, kancelárie, hotel, zvýšená
doprava, to všetko mení charakter lokality úplne opačným smerom, ako by sa meniť mal. Ako
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obyvatelia Zátišia by sme privítali skôr park, zeleň, oddychovú zónu. Križovatka TomášikovaVajnorská, je už teraz v špičke ťažko prejazdná, hlučná, znečistená emisiami. Tieto problémy
daný zámer ešte zhorší a kvalitu života v lokalite tiež.
Projekt PKZ bol posúdený a navrhnutý v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy. Projekt bol konzultovaný a pripomienkovaný Komisiou územného
plánovania, urbanizmu a výstavby mestskej časti Bratislava - Nové mesto, Magistrátom hlavného
mesta Bratislavy - útvarom dopravného inžinierstva, útvarom usmerňovania investičnej činnosti,
útvarom hlavnej architektky a ďalšími orgánmi štátnej správy, ktorí sa k projektu vyjadrujú a
posudzujú jeho vhodnosť a umiestnenie v rámci územného konania. Zámer PKZ je navrhnutý v
súlade s viacerými cieľmi a prioritami stanovenými v Programe rozvoja mestskej časti Bratislava Nové mesto a to najmä: zvýšenie kvality verejných priestorov rozumným využitím verejných
priestranstiev a moderným zariadením verejnej vybavenosti, zlepšenie stavu technickej
infraštruktúry a zvýšenie kvality cestnej infraštruktúry rekonštrukciou križovatky TomášikovaVajnorská a vybudovanie 1.časti predĺženia Tomášikovej ulice, zvýšenie bezpečnosti elimináciou
potenciálne asociálnych území, rozvoj ponuky kultúrnych a voľnočasových aktivít.

Projekt PKZ bol navrhnutý na základe dopravno - kapacitného posúdenia spracovaného
spoločnosťou DI Consult s.r.o., (09/2019) dopravným inžinierom Vladimírom Mikušom. Vplyv
hluku a emisií je posúdený v hlukovej štúdii (Plaskoň, 10/2019) a rozptylovej štúdii (Hesek,
08/2019), ktoré sú súčasťou zámeru.
Podľa záverov akustickej štúdie dôjde po realizácii navrhovanej činnosti k zníženiu dopravného
hluku pred oknami rodinných domov pozdĺž ulice Zátišie o cca 5-6 dB cez deň resp. o 4-5 dB v
noci. Uvedený jav je spôsobený najmä odklonením osi vozovky ulice do väčšej vzdialenosti od
obytnej zástavby a zmenou akusticky tieniacich a odrazivých prvkov v území v dôsledku asanácie
jestvujúcich budov v južnej časti priemyselného areálu.
Podľa záverov rozptylovej štúdie bude príspevok objektu k najvyšším hodnotám koncentrácie
znečisťujúcich látok na fasáde hotela, budovy C nízky a bude sa pohybovať hlboko pod úrovňou
limitných hodnôt. Najvyššie koncentrácie CO, NO2, PM10, SO2 a benzénu neprekročia pri
najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach 12,0 % limitných hodnôt. Po
uvedení objektu Polyfunkčný komplex Zátišie, Bratislava sa najviac sa k limitnej hodnote priblíži
koncentrácie benzénu, ktorá neprekročí na výpočtovej ploche hodnotu 1,2 g.m-3, čo je 12,0 %
limitnej hodnoty pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach. Po uvedení
objektu do prevádzky najvyššia koncentrácie benzénu na fasáde budovy hotela dosiahne hodnotu
27,0 g.m-3, čo je 27,0 % limitnej hodnoty.
Uvedené štúdie preukázali splnenie hygienických limitov na najbližšej obytnej zástavbe.

13. prof. RNDr. Peter Mikuš zo dňa 21.02.2020, Ev.č. 0055150/2020
Ako hlavný problém (s ďalekosiahlymi dôsledkami v deštrukcii charakteru zóny Zátišie, o ktorý
jeho obyvatelia aktuálne bojujú) je definované samotné cestné predĺženie Tomášikovej cez
Zátišie. Toto riešenie je už dávno prekonané a neaktuálne z viacerých dôvodov: (i)
deklarovanou snahou nového primátora/vedenia BA je potlačiť vplyv automobilovej dopravy a
nahradiť ju chodníkmi a cyklotrasami, tu je jedinečná príležitosť dokázať to, (ii) deklarovanou
snahou nového primátora/vedenia BA je zvýrazniť vplyv zelene a plôch pre oddych obyvateľov;
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nahradením cestného koridoru predĺženia Tomášikovej rovnako situovaným zeleným koridorom
(parkom), tiahnucim sa v pomyselnej cestnej línii pozemkov vo vlastníctve mestskej časti aj
firmy Atrios, môže byt aj táto deklarovaná snaha naplnená, (iii) deklarovanou snahou nového
primátora/vedenia BA je zastaviť likvidáciu zelene, preto je odbočovací pruh, ktorý je
zamýšľaný na úkor rekreačného areálu Kuchajdy, neakceptovateľný. Žiadame preto
primátora/vedenie BA, aby prostredníctvom príslušných úradov svoje deklarované snahy
naplnili a zastavili nadraďovanie tranzitnej automobilovej dopravy v obytných zónach alebo ich
tesnom kontakte (tu zóna Zátišie) nad prirodzené funkcie v týchto lokalitách (zeleň, chýbajúca
občianska vybavenosť).
Riešenie. Tranzitné prepojenia sa dajú ideálne uskutočniť v lokalitách, ktoré týmto nebudú
negatívne ovplyvnené, napr. brownfieldy (pre Tomášikovu Istrochem, pre Galvaniho napr. Žabý
majer, atď.). V prípade spojenia Vajnorskej s Račianskou je tu aj nevyužitá ale stále otvorená
možnosť odbočenia cez Jarošovu, tu je vytvorenie nového odbočovacieho pruhu znesiteľnejšie,
lebo nejde na úkor rekreačného areálu. Toto sú návrhy s ktorými sa treba reálne zaoberať,
predĺženie Tomášikovej cez Zátišie je nevyhnutné definitívne zamietnuť ako v súčasnosti už
prekonané a nevhodné riešenie.
Závery. Ústredným problémom projektu je predĺženie Tomášikovej na úkor Zátišia a areálu
Kuchajdy, ktoré by prinieslo zásadné znehodnotenie uvedenej lokality z hľadiska kvality
bývania aj environmentálnych aspektov. Navrhované stavby firmy Atrios s vnútroblokom a
námestím považujem za akceptovateľné v prípade, že Atrios upustí od budovania predĺženia
Tomášikovej a na jeho mieste vytvorí zelený koridor (park), ako dôkaz nového pohľadu na
budovanie lokality Zátišie.
Žiadam preto v projekte nahradiť funkciu cestného koridoru funkciou zeleného koridoru
(parku).
Pripomienka sa neakceptuje. Predĺženie Tomášikovej ulice vychádza z platnej územnoplánovacej
dokumentácie, ktorou je Územný plán hlavného mesta Bratislavy a jeho neskorších Zmien a
doplnkov k územnému plánu. Akékoľvek úvahy o zrušení, resp. nahradení tohto zámeru
podliehajú strategickému rozhodnutiu mesta a zmene Územného plánu mesta Bratislavy.
Navrhovateľ zámeru Polyfunknčný komplex Zátišie (PKZ) nemá žiaden vplyv na takúto zmenu.
Zámer PKZ je navrhnutý v súlade s aktuálne platným Územným plánom hlavného mesta
Bratislavy. Projekt bol konzultovaný a pripomienkovaný Komisiou územného plánovania,
urbanizmu a výstavby mestskej časti Bratislava - Nové mesto, Magistrátom hlavného mesta
Bratislavy - útvarom dopravného inžinierstva, útvarom usmerňovania investičnej činnosti,
útvarom hlavnej architektky a ďalšími orgánmi štátnej správy, ktorí sa k projektu vyjadrujú a
posudzujú jeho vhodnosť a umiestnenie v rámci územného konania.

Zároveň žiadam, aby Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko k
navrhovanej Činnosti, ktorou je zámer Polyfunkčný objekt Zátišie podľa zákona 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení:
Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti
Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie vykonaného podľa ustanovení zákona, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a
únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov navrhovanej Činnosti na životné
prostredie vrátane vplyvu na chránené územia a zdravie obyvateľstva, z hľadiska
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pravdepodobnosti, rozsahu, trvania, povahy, miesta vykonávania navrhovanej Činnosti, správy
o hodnotení, posudku, stanovísk orgánov a organizácií dotknutých navrhovanou činnosťou ako
aj ostatných stanovísk a za súčasného stavu poznania príslušný orgán neodporúča realizáciu
navrhovanej činnosti „Polyfunkčný komplex Zátišie” s cestným koridorom predĺženia
Toniášikovej cez Zátišie a areál Kuchajdy, prípadne odporúča realizáciu navrhovanej činnosti
„Polyfunkčný komplex Zátišie” s nahradením cestného koridoru predĺženia Toniášikovej cez
Zátišie zeleným koridorom (parkom) v identickej línii.
O ďalšom postupe pri environmentálnom hodnotení rozhodne Okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vypracovaného zámeru, odborných
štúdii, doručených stanovísk k zisťovaciemu konaniu a poznatkov o danom území.
Príloha: HGM – Žilina s.r.o, odborné stanovisko k pripomienke p.Čupku k zámeru
Polyfunkčný komplex Zátišie

Spracovatelia:
Ing. arch. Pavol Čechvala, Ing. Peter Kysela, Ing. Matej Jelínek (A3 projekt s.r.o, Atrios
real estate, s.r.o.,.)
RNDr. Vladimír Kočvara, Ing. Simona Schreinerová (ADONIS CONSULT, s.r.o.)
Bratislava, 04/2002
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VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „POLYFUNKČNÝ KOMPLEX ZÁTIŠIE“

Číslo spisu: PROCES EIA K ZÁMERU „Polyfunkčný komplex Zátišie“
Doručené dňa: 2020 02.01.
Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní ́
vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní ́ vplyvov na životné
prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových
samospráv v elektronickej podobe sú k dispozı ́cii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu:
https://goo.gl/AVbAxj , výpis z registra občianskych združení ́ MV SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z
registra právnických osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/Ikofe7.
Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS
slovensko.sk.
K predstavenému zámeru „Polyfunkčný komplex Zátišie“ predkladáme nasledovné stanovisko:
1. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým
opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného
prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý,
kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je
povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie
územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá
zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá
dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v
prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich
možných vplyvov na životné prostredie.“
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
V navrhovateľ predložil zámer v dvoch variantoch realizácie. Celková hrubá podlahová plocha vo
variante 1 je 26 457 m2 a vo variante 2 je 29 168 m2. Celkový počet parkovacích stojísk vo variante 1
je 472 a vo variante 2 ich je 486. Zámer pozostáva z nasledujúcich objektov: administratívna budova
A, administratívna budova B, hotel C, podzemná garáž a objekty technickej infraštruktúry.
Predložený zámer je vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska nasledovných
ustanovení osobitných zákonov:
a) Žiadame 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. Žiadame 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). Žiadame tak
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preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza
k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Popis je uvedený v Zámere v časti 1.4 Doprava a iná infraštruktúra
Pre navrhovanú činnosť bolo vypracované dopravno-kapacitné posúdenie odborne spôsobilou
osobou (09/2019, DI CONSULT s.r.o.), ktoré je súčasťou príloh Zámeru. Posúdenie bolo vykonané pre
špičkové hodiny 7.30-8.30 a 16.30-17.30. V posúdení boli zohľadnené aj objekty, ktoré nie sú
predmetom tohto zámeru a uvažuje sa s nimi výhľadovo.
Pre potreby dopravno-kapacitného posúdenia boli vykonané smerové križovatkové prieskumy na
križovatkách:
 Vajnorská – Tomášikova
 Vajnorská – Vajnorská
 Vajnorská - Riazanská
 Vajnorská – Junácka
Na základe výsledkov kumulatívneho dopravno-kapacitného posúdenia zámeru Polyfunkčný komplex
Zátišie v kumulácii s ostatnými zámermi priamo zahrnutými do tohto posúdenia možno konštatovať,
že posúdenie preukázalo dostatočnú kapacitu cestnej infraštruktúry definovanej východiskami pre
spracovanie tejto dokumentácie. Z uvedeného záveru vyplýva, že daný výsledok DKP zámeru PKZ je
okrem vybudovania vlastnej dopravnej infraštruktúry viazaný na nasledovné opatrenia:
 Vybudovanie časti predĺženej Tomášikovej ul. v úseku Vajnorská – Tetmayerova v
parametroch dvojpruhovej obojsmernej komunikácie pri súčasnom zaslepení časti ul. Zátišie;
 Vybudovanie obvodovej komunikácie z východnej a severnej strany záujmového územia
vrátane jej pravo-pravého napojenia na Vajnorskú ul. a všesmerového napojenia na
predĺženú Tomášikovu ul.;
 Rozšírenie radiaceho priestoru vstupu Vajnorská (od Odborárskej) pred križovatkou s
Tomášikovou ul. nad rámec rozšírenia, ktoré je podmieňujúcou investíciou zámeru Semiramis
(t.j. nad rámec rozšírenia o jeden pruh pre odbočenie vľavo);
 Rozšírenie radiaceho priestoru vstupu Vajnorská (od Riazanskej) za účelom vytvorenia
samostatného pruhu pre ľavé odbočenie do predĺženej Tomášikovej ul.;
 Úpravy CDS križovatky Vajnorská – Tomášikova súvisiace s navýšením počtu signálnych
skupín a návestidiel.

b) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba
realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu
územia v dôsledku statickej dopravy.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73
6110/Z1, v zmysle časti 16.3.9 a tab. 20/Z2 je zabezpečený v Zámere v časti 1.4 Doprava a iná
infraštruktúra.
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c) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, 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.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Projekt PKZ sa nachádza na jednej z hlavných dopravných križovatiek Vajnorská – Tomášikova.
V tomto dopravnom uzle sa nachádzajú zastávky MHD a tiež neďaleko umiestnená ŽST Bratislava –
Nové mesto. V rámci výstavby PKZ bude križovatka rekonštruovaná a dôjde v budúcnosti aj
k vytvoreniu novej zastávky MHD priamo pred budovami PKZ. Projekt PKZ tak jednoznačne vytvára
do budúcnosti predpoklady pre zníženie zaťaženia územia dopravou.
V 5-minútovej pešej dostupnosti sa v súčasnosti nachádza zastávka MHD – Zátišie. Vo vzdialenosti cca
350 m od navrhovanej činnosti sa nachádza ďalšia zastávka HMD – Riazanská, vo vzdialenosti cca 500
m sa nachádza železničná stanica Nové mesto.

d) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody
podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

V zákone č. 543/2002 Z.z. v § 3 ods. 3 sú uvedené základné práva a povinnosti pri všeobecnej
ochrane prírody a krajiny, pričom nie je povinnosťou spracovať dokument ochrany prírody.
Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo
prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a
obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia. Príslušné časti dokumentácie EIA sú spracované v zmysle
obvyklých požiadaviek na rozsah platných pre 1. stupeň ochrany územia.
Navrhované technické, technologické aj organizačné opatrenia sú uvedené v kapitole IV./ 10.
Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na
životné prostredie. Opatrenia boli navrhované aj s ohľadom na ochranu prírody a krajiny č.543/2002
Z.z.. Hodnotená činnosť nezasahuje do žiadneho vyhláseného ani navrhovaného chráneného územia,
ani do ochranných pásiem chránených území ani sa nenachádza v ich blízkosti. Navrhovaná činnosť
nezasahuje do mokradí medzinárodného významu vyhlásených podľa Ramsarského dohovoru
a nebude mať na tieto lokality vplyv. Vzhľadom na charakter činnosti, jej umiestnenie a vzdialenosť
najbližšieho chráneného územia, výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebudú mať vplyv na
chránené územia. Nebol identifikovaný ani kumulatívny vplyv na chránené územia.
e) Žiadame 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 OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu
existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

STN 83 7010 Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana vegetácie pojednáva o
starostlivosti, udržiavaní a ochrane stromov, rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom
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území obce. Norma predpisuje podrobne spôsob výsadby a údržby stromov. Pri výsadbe nových
stromov sa bude postupovať v zmysle citovanej STN.
Pre potreby zámeru bude potrebné odstrániť dreviny na ploche budúceho staveniska. Pre
navrhovanú činnosť bol spracovaný dendrologický posudok. Z inventarizovaných drevín 33 ks
stromov a 6 kríkových skupín bude potrebné odstrániť tie, ktoré sa nachádzajú v priestore
navrhovaných objektov a infraštruktúry. Uvedený vplyv nie je významný a bude kompenzovaný
náhradnou výsadbou prednostne na pozemku navrhovateľa. V ďalšom stupni PD sa budú v rámci
pozemku riešiť aj sadové úpravy a náhradná výsadba. Nepriaznivé kumulatívne vplyvy na flóru neboli
identifikované.
f)

Žiadame 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
žiadame 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 zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame
preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná bilancia ani prirodzené
odtokové pomery v území.

PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
Orgánu štátnej vodnej správy bude splnenie záujmov podľa §16a vodného zákona dokladované a
budú podrobne riešené v príslušných rozhodnutiach podľa vodného zákona, aby predmetná stavba
nenarúšala environmentálne ciele podľa §16 a §16a 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) a jej realizáciou v zmysle §16 ods. 6 písm. b) nedošlo k zmenám fyzikálnych vlastností útvaru
povrchovej vody alebo zmenám úrovne hladiny útvarov podzemnej vody a tým k zhoršeniu stavu
útvaru povrchovej vody alebo podzemnej vody. Výstavbou „Polyfunkčného komplexu Zátišie“
nedôjde k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd, pretože navrhovaná stavba je napojená
na verejný vodovod, splašková odpadová voda bude odvedená do verejnej kanalizácie a dažďová
voda bude odvedená existujúcou dažďovou kanalizáciou, na ktorej je vybudovaný odlučovač ropných
látok.
Vodovod: Pre každú stavbu polyfunkčného komplexu sa uvažuje s prípojkou vody DN80 - 3x
DN80. Rozvod vody v budove je určený pre sociálno-hygienické a požiarne účely. Rozvod požiarnej
vody v 1.PP bude zokruhovaný a v kritických miestach opatrený el. ohrevom potrubia proti
zamrznutiu. V budove bude vedený delený rozvod vody- samostatne pre pitné a požiarne účely.
Vnútorná kanalizácia bude sekundárne delená na – splaškovú a dažďovú kanalizáciu.
Splašková kanalizácia: bude odvádzať odpadové vody z objektu. Kanalizačné odpadové
stúpačky budú prepojené do samostatných zvodov kanalizácie. Hlavné ležaté zvody kanalizácie budú
vedené pod stropom 1.PP.
Zrážková kanalizácia: odvádzanie zrážkových vôd zo strechy objektu a vnútorných dvorov je
navrhnuté gravitačným systémom. Strešné vtoky budú prepojené do delenej kanalizácie –
samostatné ležaté zvody. Zrážkové vody budú zachytávané v retenčných nádržiach. Veľkosť nádrže
bude stanovená podľa povoleného limitu vypúšťania zrážkových vôd do verejnej kanalizácie - limit
určí BVS a.s. BA.
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Odvodnenie parkoviska áut je riešené samostatnou kanalizáciou s prepojením do odlučovača
ropných látok v budove. Po prečistení bude odpadová voda čerpacím zariadením prepojená do
vnútornej splaškovej kanalizácie.
Táto stavba nebude mať vplyv na vodnú bilanciu.

g) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona
v ďalšej
projekčnej
fáze
žiadame
spracovať
metodikou
(http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocum
ent?documentId=441).
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Primárne posúdenie, resp. v súlade so stanoviskom poverenej osoby, resp. následné posúdenie
nových infraštruktúrnych projektov podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona (čl. 4.7 RSV)
vypracované podľa tohto materiálu je odborným podkladom a nevyhnutnou podmienkou pre
povoľovacie konanie - pred rozhodnutím o umiestnení stavby.
Predpokladané vplyvy na vody sú uvedené v kapitole IV./3.4. Vplyvy na vody. Na základe požiadaviek
štátnej vodnej správy bude v ďalších stupňoch projektu spracovaná potrebná dokumentácia podľa
zákona o vodách. Zámer nepredpokladá nepriaznivý vplyv na stav vodných útvarov.
h) Žiadame 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. Žiadame Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou
zástavbou.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Najbližšia obytná zástavba je definovaná dvojpodlažnými rodinnými domami na juhozápadnej strane
ulice Zátišie, v minimálnej vzdialenosti 68 m od navrhovaných objektov. Na základe vypracovaných
štúdií a posudkov bolo preukázané:
- Hluk: Spracovaná hluková štúdia je v prílohách zámeru (Plaskoň, 2019). Po realizácii
navrhovanej činnosti dôjde k zníženiu dopravného hluku pred oknami rodinných domov
pozdĺž ulice Zátišie o cca 5 – 6 dB cez deň, resp. o 4 – 5 dB v noci. Uvedený jav je spôsobený
najmä odklonením osi vozovky ulice do väčšej vzdialenosti od obytnej zástavby a zmenou
akusticky tieniacich a odrazivých prvkov v území. Pre stacionárne zdroje hluku (vonkajšie
jednotkyVZT a chladenia) bol stanovený maximálny prípustný akustický výkon, pri ktorom
nedôjde k prekročeniu prípustných hodnôt pred oknami najbližších obytných domov.
- Rozptylové vplyvy: Spracovaná rozptylová štúdia v prílohách zámeru (Hesek, 2019).
Znečistenie ovzdušia sa vyhodnocovalo na výpočtovej ploche 300 x 300 m. Príspevok
objektov PKZ k najvyšším hodnotám koncentrácie znečisťujúcich látok bude nízky a bude sa
pohybovať hlboko pod úrovňou limitných hodnôt. Najviac sa k limitnej hodnote priblíži
koncentrácia benzénu, a to 12 % limitnej hodnoty pri najnepriaznivejších rozptylových
a prevádzkových podmienkach. Predmet posudzovania spĺňa požiadavky a podmienky,
ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.
- Dendrológia: Spracovaný dendrologický prieskum v prílohách zámere (Reháčková, 12/2018)
Celkom bolo hodnotených 33 stromov a 6 kríkových skupín s plochou cca 490 m2 v území. Asi
polovica existujúcich stromov vykazuje 15 – 30 % poškodenie zdravotného stavu, dva sú
úplne vyschnuté. Niektoré kríky sú invázne a vzťahuje sa na ne povinnosť odstránenia
z pozemku. V rámci náhradnej výsadby sa navrhuje 61 stromov a kríkové skupiny s plochou
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700 m2 na celkovej ploche zelene viac ako 2700 m2. Nová výsadba bude pre riešené územie
a jeho okoliejednoznačným prínosom v porovnaní so súčasným stavom.
- Svetlotechnika: Spracovaná svetlotechnická štúdia v prílohách zámeru (3S projekt, 2019).
Vplyv plánovanej výstavby vyhovuje požiadavkám STN 73 4301 na preslnenie okolitých bytov
a STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitých obytných miestností a miestností s dlhodobým
pobytom osôb. Plánovaná výstavba svojou polohou a výškou negatívne neovplyvní
vyhovujúce preslnenie okolitých existujúcich bytov, ani vyhovujúce denné osvetlenie
okolitých miestností.
Navrhovaná zástavba Polyfunkčného komplexu Zátišie je funkčne v súlade s podmienkami UPN pre
dané urbanistické územie, a to kódom funkcie 201. Návrh ponecháva voľné územie v blízkosti
existujúcich obytných stavieb, na ktorom je v budúcnosti možná zástavba s obytnou funkciou.
Výška zástavby vychádza z regulatívov intenzity využitia územia, ktoré rešpektuje. Výška zodpovedá
polohe objektov pri dôležitej mestskej radiále, ako aj výške viacpodlažných objektov v susednej
Ľudovej štvrti.V prípade Budovy A je jej výška opodstatnená dominantnou polohou na nároží
budúceho mestského bloku, kde plní aj miestotvornú a kompozičnú funkciu. Výška zástavby bola
konzultovaná s predstaviteľmi mesta aj mestskej časti.
i)

Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho;
v tejto súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10
častíc na ľudské zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších
kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré
majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia
spôsobuje aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a
škole. Zvýšeným koncentráciám drobných prachových častíc PM2,5 je na Slovensku
vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13-percentný priemer v Európe.
Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných
úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality
ovzdušia.

PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Vyhodnotenie je riešené v časti v Zámere v kapitole III./4 SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA, v časti 4.3. Stav znečistenia ovzdušia. Pre navrhovanú činnosť bola
spracovaná rozptylová štúdia (Hesek, 2019), ktorá je súčasťou príloh zámeru.
Najväčší podiel na znečistení v oblasti má priemysel, najmä chemický, automobilový a energetické
zdroje, z ktorých sú významné mestské teplárne. Na znečistení sa podieľa i automobilová doprava.
Ako zdroje znečistenia ovzdušia pre zámer sú definované výduchy z garáže, diesel generátory
a doprava súvisiaca s objektom.
Príspevok objektu k najvyšším hodnotám koncentrácie znečisťujúcich látok na fasáde hotela, budovy
C bude nízke a bude sa pohybovať hlboko pod úrovňou limitných hodnôt. Najvyššie koncentrácie CO,
NO2, PM10, SO2 a benzénu neprekročia pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových
podmienkach 12,0 % limitných hodnôt.
Po uvedení objektu Polyfunkčný komplex Zátišie, Bratislava sa najviac sa k limitnej hodnote priblíži
koncentrácie benzénu, ktorá neprekročí na výpočtovej ploche hodnotu 1,2 g.m-3, čo je 12,0 %
limitnej hodnoty pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach.
Po uvedení objektu do prevádzky najvyššia koncentrácie benzénu na fasáde budovy hotela dosiahne
hodnotu 27,0 g.m-3, čo je 27,0 % limitnej hodnoty.
Pri bežných klimatických podmienkach budú spaliny rozptyľované voľne do ovzdušia bez priameho
negatívneho vplyvu na okolitú obytnú zástavbu. Vzhľadom na umiestnenie činnosti a na rozptylové
podmienky dotknutého územia nedôjde k ohrozeniu zdravia obyvateľstva vplyvom nadmerného
množstva alebo škodlivej koncentrácie emisií. Vplyvom odklonenia vozovky ďalej od obytnej zóny
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dôjde k pozitívnemu vplyvu na ľudské zdravie a zníženiu emisnej záťaže na fasáde najbližších
obytných objektov. Pri vzdialenejšej obytnej zóne samotný zámer nespôsobí prekročenie limitných
hodnôt.
Podľa záverov rozptylovej štúdie Polyfunkčný komplex Zátišie, Bratislava v oboch variantoch spĺňa
požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.
j)

Žiadame overiť statikustavby 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.

PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Konštrukčnú dokumentáciu stavby budú navrhovať autorizovaní projektanti z odboru statiky stavieb.
Požiadavka spadá pod kompetenciu dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a príslušnej
oprávnenej osoby. Vyjadrenie oprávnenej osoby je súčasťou dokladov ku stavebnému konaniu.
Zámer bol spracovaný aj na základe Dokumentácie pre územné rozhodnutie (A3 ARCHITEKTI s.r.o.,
2019). Časť statika bola riešená zodpovedným projektantom Ing. Marekom Sedlárom v zmysle platnej
legislatívy a technických noriem. Podrobnejšie spracovanie statického riešenia bude predmetom
ďalších stupňov projektovej dokumentácie.
k) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z.
„objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
Návrh technického riešenia rešpektuje platné technické normy a predpisy pre ochranu životného
prostredia. Navrhovateľ bude pri svojej činnosti a prevádzke navrhovaného areálu uplatňovať
opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej činnosti v súlade s implementáciou Stratégie,
metodikami a záväznými postupmi pre lokálnu adaptáciu uvedenej stratégie a v súlade s platnou
legislatívou. Variantné riešenia sú posúdené v kapitole V. Základné porovnanie variantov navrhovanej
činnosti a návrh optimálneho variantu (vrátane porovnania s nulovým variantom), kapitola V./3.
Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.
Zámer je predložený v dvoch variantoch, ktoré sa líšia podlahovou plochou, výškou zástavby
a počtom parkovacích miest. Zároveň je v kapitole 2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie
poradia vhodnosti pre posudzované varianty, uvedená komparácia aj s variantom nulovým.
Variant 1
V prípade realizácie príde k vybudovaniu polyfunkčného komplexu, ktorý pozostáva z
administratívnych objektov A, B a objektu C na prechodné bývanie. Objekt C má 8 podlažnú nárožnú
hmotu, ktorá vo variante 1 pokračuje vo výške 4 nadzemných podlaží. Celková hrubá podlahová
plocha všetkých objektov vo variante 1 je 26 457 m2. Celkový počet parkovacích stojísk vo variante 1
je 472 z toho 442 v podzemnej garáži.
Variant 2
V prípade realizácie príde k vybudovaniu polyfunkčného komplexu, ktorý pozostáva z
administratívnych objektov A, B a objektu C na prechodné bývanie. Objekt C má 8 podlažnú nárožnú
hmotu, ktorá vo variante 2 pokračuje vo výške 6 nadzemných podlaží. Celková hrubá podlahová
plocha všetkých objektov vo variante 2 je 29 168 m2. Celkový počet parkovacích stojísk vo variante 2
je 486 z toho 455 v podzemnej garáži.
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Na základe porovnania variantu realizácie činnosti a nulového variantu možno skonštatovať, že
o z pohľadu environmentálnych kritérií je variant 1 a 2 realizácie činnosti variantom, ktorý
nebude nadmerne zaťažovať jednotlivé zložky životného prostredia dotknutého územia pri
rešpektovaní organizačných, prevádzkových a technických opatrení, priaznivejší je variant 1.
o z pohľadu socio-ekonomických kritérií je variant 1 a 2 realizácie činnosti výhodnejší ako
variant nulový,
o z pohľadu celkového vyhodnotenia environmentálnych a sociálnych kritérií budú prevažovať
pozitívne vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti.
Na základe dostupných informácii a vykonaného hodnotenia vplyvov činnosti na životné prostredie
a jeho zložky je možné navrhovanú činnosť v dotknutom území odporučiť pre realizáciu.
Priaznivejší je variant 1 s nižšou hustotou zástavby, nižšími nárokmi na parkovacie miesta
a dynamickú dopravu.
l)

Vyhodnotiť zámer 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 navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
Územie je podrobne vyhodnotené z hľadiska geológie, hydrogeológie a inžinierskej geológie.
Posúdenie stabilných pomerov na lokalite vypracovala odborne spôsobilá osoba V&V GEO, s.r.o.,
Gruzínska 25, 821 05 Bratislava, zodpovedný riešiteľ : RNDr. Ivan Vlasko ml., pod číslom 028-2018,
v termíne 05/2018.
V rámci orientačného inžinierskogeologického prieskumu bolo strojne odvŕtanýchna dohodnutých
miestach 7 prieskumných sond do hĺbky 13.0 m, označených V-1 až V-7.Celkovo bolo teda vrtnou
súpravou UGB VS1 nárazovotočivým spôsobom s vrtným náradímφ 180 mm realizovaných 91.0 bm
vrtov. Keďže na území neboli presne známe trasyniektorých podzemných inžinierskych sietí boli
všetky miesta plánovaných prieskumnýchgeologických diel najprv dostatočne hlboko ručne
predkopané. Za účelom zistenia relatívnejuľahnutosti a deformačných vlastností nesúdržných
štrkovito – piesčitých zemín fluviálnehosúvrstvia boli v predkopoch troch sond realizované ešte pred
ich odvŕtaním aj dynamicképenetračné skúšky do hĺbky 10.0 m.
Inžinierskogeologický prieskum bol spracovaný v rozsahu orientačnom, platí predotknuté územie a
plánovanú výstavbu. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude z dôvodu premenlivých
úložných pomerov vykonaný podrobný inžinierskogeologický prieskum s dostatočným rozsahom
prieskumných prác vzhľadom na budúcuobjektovú skladbu uvažovaného stavebného súboru.
Pre navrhovanú činnosť bol spracovaný aj podrobný geologický prieskum životného prostredia (HGMŽilina, s.r.o., 11/2018), ktorý je súčasťou príloh zámeru.
Hodnotená činnosť nebude mať pri štandardnej prevádzke nepriaznivý vplyv na horninové
prostredie. Zakladanie stavby sa uskutoční na základe vykonaného geologického prieskumu.
Prevádzka činnosti minimálne staticky zaťažuje horninové prostredie. Počas prevádzky budú prijaté
dostatočné technické a technologické opatrenia, ktoré budú minimalizovať riziko kontaminácie
horninového prostredia aj prostredníctvom iných zložiek životného prostredia. Pre dotknuté územie
bol spracovaný podrobný geologický prieskum životného prostredia, ktorý potvrdil lokálne
znečistenie zemín vo vrchných vrstvách pôdy do 2,7 m v dotknutej lokalite. Vplyv na
geomorfologické pomery a ložiská nerastných surovín hodnotená činnosť nebude mať. Zámer
nebude mať nepriaznivé kumulatívne vplyvy na geologické prostredie.
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KÓPIA
Kontaminovaná pôda, ktorá sa podľa vykonaného podrobného geologického prieskumu životného prostredia
nachádza lokálne v dotknutom území bude odťažená a odvezená na dekontantamináciu v zmysle zákona
o odpadoch. Odstránenie kontaminovanej zeminy bude mať pozitívny kumulatívny vplyv na okolité pozemky,
pričom dôjde k zníženiu celkovej kontaminácie pôd a rizika opätovného znečistenia v širšom okolí.

m) Žiadame 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 o kanalizáciách č.442/2002 Z.z.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
Predpokladané množstvá odpadových vôd ako spôsob ich odvádzania sú uvedené v kapitole IV./2.1.
Odpadové vody.
Splaškové odpadové vody zo stavebného objektu budú odvádzané cez prípojku splaškovej kanalizácie
do verejnej kanalizácie. Maximálny denný prietok sa odhaduje na 12,18 l/s a množstvo splaškových
vôd na 36,54 l/s. Množstvo dažďových vôd sa odhaduje na 134,71 l/s.
Odpadové vody budú odvádzané samostatnou areálovou kanalizáciou s prepojením do existujúceho
zberača DN300 v ul. Zátišie resp. uličný zberač 300/450 vo Vajnorskej ul. Navrhnuté sú tri areálové
samostatné stoky DN250 SN10 vedené pozdĺž stavebnej budovy- v severnej a južnej časti výstavby.
Odvádzanie zrážkových vôd z komunikácie je riešené cez uličné vpusty s prepojením do areálovej
kanalizácií samostatnými prípojkami (súčasný stav). Vzhľadom na rozsiahlu výstavbu nie je možné
riešiť zachytávanie zrážkových vôd z komunikácie lokálnym systémom (vsakovanie a pod.).
Zrážkové vody z vonkajšieho parkovania áut budú zachytávané na území. Odpadné vody z
vonkajšieho parkovania áut sú riešené vsakovacím systémom s predradeným odlučovačom ropných
látok s výstupnou hodnotou NEL=0,1mg/l.
Zrážková voda zo striech budov bude prepúšťaná do areálovej stoky cez retenciu s limitovaným
odtokom, ktorý určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie (BVS a.s.). Limitovaný odtok bude riešený
zachytávaním zrážkovej vody zo striech budov do retečných nádrží - po dobu 15,0 minút a následne v
limitovanom prietoku odvedené do areálovej kanalizácií.
Spôsob riešenia bude uvedený v príslušných častiach ďalších stupňov dokumentácie
vodohospodárskych objektov. Súčasťou projektovej dokumentácie navrhovanej stavby budú
hydrotechnické výpočty a hydraulické posúdenie kapacity dažďovej kanalizácie. Na základe týchto
výpočtov bola posúdená veľkosť odlučovača ropných látok (ORL). Výrobca ORL navrhuje rozmery a
objemy jednotlivých častí ORL v zmysle platných STN. Každý ORL musí mať platný certifikát, pričom
výrobca nesie zodpovednosť za dodržanie garantovanej kvality vody na výstupe zo zariadenia.
Riešenia navrhnuté v zámere umožňujú teda dosiahnuť nákladovú efektívnosť s použitím regulačných
a monitorovacích systémov.
n) Žiadame overiť návrh 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 navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia.
Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore
s územným plánom.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
9
Číslo spisu
OU-BA-OSZP3-2020/040808

Por.č.záznamu
022

Číslo záznamu
0103264/2020

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Navrhovaný investičný zámer je v súlade s platným územným plánom, a to nielen vo vzťahu
k predpísaným regulatívom intenzity využitia územia a funkčného využitia plôch, ale priamo reaguje
na špecifické požiadavky na úrovni mestskej časti Bratislava – Nové Mesto: Dotvoriť priestor
Vajnorskej ulice, nahradiť zaniknuté výrobno-produkčné prevádzky funkčne zmiešanými aktivitami
komerčnej
vybavenosti
mestského
charakteru,
obslužno-vybavenostných,
obchodných
a administratívnych funkčných zložiek, ako aj: Dotvoriť zdevastované a nevyužívané plochy pozdĺž
železničnej trate v Zátiší.
Čo sa týka kumulatívnych vplyvov viacerých predpokladaných činností v okolí riešeného územia,
viaceré štúdie preukázali, že navrhovaný zámer nebude prispievať k nadmernému zaťaženiu územia,
naopak prispeje k jeho zlepšeniu (svetelno-technické a hlukové pomery, sadové úpravy). Projekt tiež
prináša do územia novú občiansku vybavenosť, pričom nezvyšuje počet stálych obyvateľov. Určité
zaťaženie prinesie nárast statickej a dynamickej dopravy, ktorý súvisí aj s ďalšími existujúcimi
a pripravovanými zámermi v okolitom území, preto boli tieto zahrnuté v dopravno-kapacitnom
posúdení. DKP aj so zohľadnením kumulatívneho pôsobenia všetkých posudzovaných zámerov
preukázalo dostatočnú kapacitucestnej infraštruktúry definovanej v dokumentácii navrhovaného
investičného zámeru.
Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územným plánom je uvedené v kapitole IV./12. Posúdenie
súladu navrhovanej činnosti s platnou územno-plánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými
strategickými dokumentmi.
Na riešené územie nebol spracovaný územný plán zóny, preto posudzujeme súlad s Územným
plánom hl. mesta Bratislavy z roku 2007 v zmení platných zmien a doplnkov (ÚPN).
Súlad s reguláciou vyhodnocujeme na ploche riešeného územia PK Zátišie aj ploche súvisiacich
stavebných zásahov mimo tohto územia (zriadenie novej miestnej komunikácie pre obsluhu
riešeného územia), t.j. na celkovej ploche 14 098 m2. Plocha predĺženia Tomášikovej ulice a rozšírenia
Vajnorskej ulice, ktorá je mimo riešeného územia PK Zátišie, sa pri posudzovaní neberie do úvahy.
Záujmové pozemky, na ktorých plochu sú vyhodnocované regulatívy intenzity využitia územia, sú
súčasťou rozvojového územia s kódom regulácie I, ktorý určuje pre vnútorné mesto nasledovné
regulatívy:
Požiadavka ÚPN:
Navrhovaná výstavba:
Index zastavaných plôch riešeného územia (max.):
0,40
0,26
Index podlažných plôch riešeného územia (max.):
2,40
1,88
Koeficient zelene riešeného územia (min.):
0,15
0,20
Riešené územie je súčasťou funkčnej plochy s kódom funkcie 201 – OV celomestského
a nadmestského významu. V súlade s prevládajúcim spôsobom využitia funkčných plôch sú
v navrhovanej výstavbe uvažované zariadenia administratívy, obchodu a ubytovacie zariadenia
cestovného ruchu. Bývanie nie je navrhované. Funkcie navrhovanej výstavby sú tak v súlade
s reguláciou funkčného využitia plôch.
Na základe uvedeného posúdenia možno konštatovať, že navrhovaný investičný zámer je v súlade
s Územným plánom hl. mesta Bratislavy v znení platných zmien a doplnkov tak z hľadiska regulatívov
intenzity využitia územia, ako aj regulácie funkčného využitia plôch.
o) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch
č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
Žiadame
zapracovať
záväzné
opatrenia Programu
odpadového
hospodárstva
SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf)
do
zámeru
a v ňom
navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na
úseku odpadového hospodárstva.
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PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
Je riešené v Zámere v časti Odpady. Spôsob nakladania s odpadmi, vznikajúcimi pri výstavbe a
prevádzkovaní navrhovanej činnosti bude realizovaný v zmysle platnej legislatívy v odpadovom
hospodárstve a v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Bratislava. Na stavenisku nebudú
realizované také stavebné technológie (procesy), ktoré by mohli znečistiť povrchové alebo podzemné
vody. Separovanie a zhodnocovanie odpadov bude zabezpečené v zmysle požiadaviek zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušného VZN mesta Bratislavy ako aj v súlade s programom
odpadového hospodárstva SR.
Predpokladané druhy množstvá a druhy odpadov z výstavby a prevádzky ako aj spôsob nakladania s
nimi je popísaný v kapitole IV./2.3. Iné odpady.
Kontaminované zeminy 17 05 05 v rozsahu predbežného množstva 960 ton odviesť z lokality zámeru
na dekontamináciu, zhodnotiť a zneškodniť v súlade so zákonom. Pri odťažovaní znečistených zemín
je nevyhnutný odborný geologický dohľad.
Odpady vzniknuté pri stavebných prácach je nutné po roztriedení sústreďovať v pristavených
kontajneroch, príp. dočasne uložiť na vyhradené miesto na stavenisku.
O vznikajúcich odpadoch je potrebné viesť evidenciu vrátane spôsobu nakladania s nimi (odvoz,
zhodnotenie, zneškodnenie), ktorá bude predložená pri kolaudácii stavby. Odpady vhodné na
zhodnotenie odovzdať do zariadení na to určených a odpady, ktoré nebude možné zhodnocovať
zneškodniť primeraným spôsobom (napr. skládka). Stavebník doloží zmluvu s prevádzkovateľom
riadenej skládky tuhého nekontaminovaného odpadu. Nebezpečné odpady (ďalej len „NO“)
zhromažďovať v súlade so zákonom o odpadoch. Nebezpečné odpady odovzdať len zariadeniu, ktoré
má povolenie na nakladanie s NO, príp. priamo spracovateľovi, ktorému ministerstvo udelilo
autorizáciu na výkon činnosti spracovania odpadu.

p) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona
o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. Žiadame overiť bonitu zaberaných
poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
Počas výstavby a prevádzky nedôjde k požiadavke na záber poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy.
Vrchná vrstva bude odobratá a bude s ňou naložené podľa platnej legislatívy. Počas výstavby bude
zemina kontrolovaná na prítomnosť nebezpečných látok. Kontaminovaná pôda, ktorá sa podľa
vykonaného podrobného geologického prieskumu životného prostredia (HGM-Žilina, s.r.o., 11/2018)
nachádza lokálne v dotknutom území bude odťažená a odvezená na dekontantamináciu v zmysle
zákona o odpadoch.
Zámer sa má realizovať na pozemkoch s parcelnými číslami 12780/1 (ostatná plocha), 12780/176
(ostatná plocha), 12781/6, 12781/7, 12781/261, 12781/262, 12781/263, 12781/265, 12781/266,
12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271 (parcely vedené ako zastavaná plocha a
nádvorie), 15115/1, 15115/96 (ostatná plocha), 15115/117, 21968/107, 21968/116 (zastavaná
plocha a nádvorie).
Bude zabezpečené v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. Navrhovaná činnosť nebude vyžadovať záber
poľnohospodárskej pôdy.
q) Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského
povrchu;priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015,
Landfootprint, údaje nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch,
prispôsobuje ho svojim potrebám. Inštitút AlternativesEconomiques s využitím údajov
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KÓPIA
Eurostatu vypočítal, že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch
2009-2015 narástla v každej krajine Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v
mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov.
Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené oblasti, ako mestá, komunikácie,
športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre získavanie
zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol tento nárast
druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí sa medzi 2009 – 2014
zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení povinnosti
podľa §11 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. nezaťažovať územie nad únosnú
mieru. Žiadame preto preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je
možné projekt zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou
a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
Zámer Polyfunkčný komplex Zátišie (PKZ) je revitalizáciou existujúceho brownfieldu nachádzajúceho
sa v Bratislave, mestskej časti Nové mesto. Lokalita Zátišie je dlhodobo považované za územia
s potenciálom rozvoja. V súčasnosti je okolie známe pobytom ľudí bez domova, zdemolovanými
bývalými garážami a neporiadkom. Ľudia žijúci v okolí sa sťažujú na vyššie nebezpečenstvo najmä vo
večerných hodinách. Priamo na pozemku dotknutého zámerom PKZ nachádzajú technicky zaostalé
halové objekty, jedna administratívna budova a minimum zelených plôch. Realizáciou zámeru PKZ
dôjde k revitalizácii územia, vytvoreniu moderného komplexu s príjemnou mestskou architektúrou,
lokálnym námestím, lokálneho verejného zeleného parku. Zámer PKZ prinesie tiež moderné služby
a nové pracovné príležitosti.
Realizáciou navrhovanej činnosti sa má podporiť výstavba chýbajúcich, alebo poddimenzovaných funkcií
(prechodné ubytovanie, administratíva, obchod). Vytvoriť sa majú nové verejné priestory doplnené malými
zariadeniami obchodu a služieb pre potreby riešeného územia aj okolia. Zlepšiť sa má prostredie výsadbou
novej zelene na okrajoch územia aj vo vnútroblokoch.

Podľa §29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť
alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie
konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods
4.“
Ak sa nepreukáže súlad zámeru s environmentálnymi záujmami podľa osobitných zákonov
v rozsahu ako sme uviedli v bode a) až p) v tejto časti nášho stanoviska, požadujeme, aby sa
rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Polyfunkčný komplex Zátišie“ prostredníctvom
správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním
záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne
kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame v rozsahu hodnotenia uviesť aj povinnosť
vyhodnotiť body a) až r) tejto časti nášho vyjadrenia a súčasne naše požiadavky uvedené v časti
2) a v časti 3) tohto vyjadrenia uviesť v záväzných podmienkach záverečného stanoviska.
V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom
neposudzovaní vplyvov zámeru „Polyfunkčný komplex Zátišie“ na životné prostredie podľa
zákona EIA, žiadame zapracovanie podmienok uvedených v časti 2) a v časti 3) tohto stanoviska
do záväzných podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotiť v
odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.
Pripomienka sa týka rozhodnutia príslušného Okresného úradu.
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2. Podľa §18 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.: „Každý, kto svojou činnosťou znečisťuje
alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je povinný na vlastné
náklady zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky.“; podľa §27
ods.1 zákona o životnom prostredí: „Každý, kto poškodzovaním životného prostredia alebo iným
protiprávnym konaním spôsobil ekologickú ujmu, je povinný obnoviť prirodzené funkcie
narušeného ekosystému alebo jeho časti. Ak to nie je možné alebo z vážnych dôvodov účelné, je
povinný ekologickú ujmu nahradiť iným spôsobom (náhradné plnenie); ak to nie je možné, je
povinný nahradiť túto ujmu v peniazoch. Súbeh týchto náhrad sa nevylučuje. Spôsob výpočtu
ekologickej ujmy a ďalšie podrobnosti ustanoví osobitný predpis.“. Podľa §8 zákona o životnom
prostredí „Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu
alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie
obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych
ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku.“ Podľa §10
zákona o životnom prostredí „Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií
ekosystémov vznikajúca poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v
dôsledku
ľudskej
činnosti.“
Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac
obnovil prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a
kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými
opatreniami:
r) Navrhnúť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc
PM10, PM2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas prevádzky
vykonávať efektívne monitorovanie a v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na
základe aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame konkretizovať tieto
zlepšujúce opatrenia.
PRIPOMIENKA SA BERIE NA VEDOMIE
Všetky navrhované opatrenia na zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sú
uvedené v kapitole IV./10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Na obmedzenie rozptyľovania znečisťujúcich látok do ovzdušia počas prevádzky čistiť vnútroareálové
komunikácie a spevnené plochy. Technológia gastro prevádzok, ktorá predstavuje stacionárny zdroj
znečistenia ovzdušia nemá významný priamy ani nepriamy negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia.
Odvedenie znečisťujúcich látok do ovzdušia riešiť v zmysle platnej legislatívy na ochranu ovzdušia.
Medzi opatrenia na podporu zníženie znečistenia ovzdušia možno zaradiť aj podporu cyklodopravy
a budovanie cyklostojanov v dotknutom území.
s) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov;
žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie
recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych
úprav stavby; zmesyrecyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými
plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu.

PRIPOMIENKA SA BERIE NA VEDOMIE
Požiadavky na materiálové a technologické riešenie vyplývajú z príslušných technických noriem, ktoré
boli projektantom dodržané. Podrobnejšie špecifikácie uvedeného budú riešené v projekte pre
stavebné povolenie.
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t) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame 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 plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín
s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
Projekt „Polyfunkčný komplex Zátišie“ obsahuje vytvorenie verejného parku, kde sa okrem kvalitnej
parkovej úpravy a zelene vrátane vzrastlých stromov umiestnia tiež outdoorové plochy pre šport
a relax, rovnako ako plochy pre detské ihrisko.
Väčšina parkovacej kapacity je umiestnená pod terénom, na teréne je umiestnených 30 parkovacích.
Na 1 vonkajšie parkovacie miesto pripadá výsadba 2 stromov.
V projekte sa uvažuje s vodozádržnými opatreniami, ktorých využitie a vhodnosť bude posúdená
a technicky navrhnutá v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.
u) 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/guide-sk/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 OPK č.543/2002 Z.z.
sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do
projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté
navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme
napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtokuv-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.
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PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Na základe odporúčania Združenia domových samospráv sa v projekte uvažuje s vodozádržnými
opatreniami, ktoré budú pozostávať zo systému akumulačných nádrží, vsakovacích zariadení a
dažďových záhrad. Realizáciou uvedených opatrení nedôjde k zhoršeniu odtokových pomerov z
navrhovaného obytného súboru. Využitie a vhodnosť týchto opatrení bude posúdená a technicky
navrhnutá v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.
v) Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil 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 OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu
lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa
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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 zámer do
biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu
podľa
príručky
Štandardy
minimálnej
vybavenosti
obcí
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné
konanie.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Technické riešenie navrhovanej činnosti rešpektuje ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Povinnosť ochrany podzemných a povrchových vôd vyplýva so všeobecne záväzných predpisov pri
výstavbe aj prevádzke navrhovanej činnosti - dodržiavať všeobecné záväzné platné predpisy vo veci
ochrany životného prostredia. Projekt „Polyfunkčný komplex Zátišie“ obsahuje vytvorenie verejného
parku, kde sa okrem kvalitnej parkovej úpravy a zelene vrátane vzrastlých stromoch umiestnia tiež
outdoorové plochy pre šport a relax, rovnako ako plochy pre detské ihrisko. Vytvára sa "zelený dvor park s ihriskami a oddychovou zónou" oddelený objektami od zdrojov hluku, čím prirodzene oddeľuje
vonkajšiu pobytovú zónu od okolia avšak pri zachovaní biodiverzity okolitého územia.
w) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín,
ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Na základe odporúčania Združenia domových samospráv navrhovateľ zapracuje požiadavku na
vytvorenie extenzívnych vegetačných striech. Tieto opatrenia budú technicky riešené v ďalších
stupňoch projektovej dokumentácie.
x) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany
vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity
prostredia.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Na základe odporúčania Združenia domových samospráv navrhovateľ uvažuje s využitím vertikálnych
zelených plôch. Tieto opatrenia budú technicky riešené v ďalších stupňoch projektovej
dokumentácie.
y) Žiadame 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
a
bio-odpadu
označeného
hnedého
farbou

Preukázať prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k
16
Číslo spisu
OU-BA-OSZP3-2020/040808

Por.č.záznamu
022

Číslo záznamu
0103264/2020

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
„zerowaste“ konceptu; tieto opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky
monitorovať a zlepšovať.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Separovanie a zhodnocovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečené v zmysle požiadaviek
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušného VZN mesta Bratislava. Technická dokumentácia
k seprovaniu a zhodnocovaniu odpadov nie len počas výstavby ale aj počas celého životného cyklu
budov bude súčasťou riešenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie a prevádzkových manuálov
pre budúcich užívateľov budov.
Predpokladané druhy množstvá a druhy odpadov z výstavby a prevádzky ako aj spôsob nakladania s
nimi je popísaný v kapitole IV./2.3. Iné odpady.
z) Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť
zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Riešenie dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázanie možností na zhodnotenie a recykláciu
jeho jednotlivých súčastí bude posúdené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.


V Bratislave žiadame zachovať územnú rezervu pre budúce metro/nadradený systém
hromadnej dopravy

PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE

Súčasťou projektu PKZ je aj rekonštrukcia križovatky Tomášikova – Vajnorská vrátane vybudovania
časti budúceho predĺženia Tomášikovej ulice. Dopravný generel mesta Bratislavy spomína nadradený
systém hromadnej dopravy a to možnosť budovania električkovej radiály s prepojením na Račiansku
ulicu. Projekt PKZ preukázal dostatočnú územnú rezervu pre vybudovanie tohto dopravného systému
v budúcnosti.
Podmienky uvedené v písmenách r) až z) spolu s osobitou požiadavkou pre Bratislavu v tejto
časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného
stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako preventívne a kompenzačné
opatrenia.
3. Podľa čl.55 ods.1 Ústavy SR „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne
a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“; čo je jedna z definícií trvalo udržateľného rozvoja:
súčasný ekonomický rast súbežne s rastom sociálnych a ekologických aspektov podnikania. Podľa
§6 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký
rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné
životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie
ekosystémov.“ Trvalo udržateľný rozvoj podľa čl.1 zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) je
„život každého človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, v životnom prostredí, ktoré je
primerané
pre
zachovanie
zdravia
a
dosiahnutie
blahobytu.“.
Podľa §1 Stavebného zákona „(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a
časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrnohistorické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja. (2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých
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činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie
ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie
prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.“ Územné
rozhodnutie je zavŕšením procesu územného plánovania, kedy sa vydáva individuálny správny
akt, ktorý umiestňuje daný projekt do územia; v zmysle citovaného ustanovenia zákona to musí
byť
v súlade
s princípom
trvalo
udržateľného
rozvoja.
Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne
sprevádzané nielen kompenzáciou a prevenciou (viď časť 2) tohto vyjadrenia) ale aj ekologický
rast resp. environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu
ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť environmentálnu pridanú hodnotu
projektu. Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu nasledovných opatrení:
aa) Navrhovateľ vysadí v meste Bratislava 40ks vzrastlých drevín a to na verejných
priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v
zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
Navrhovateľ v okolí zámeru navrhuje realizáciu výsadby zelene v zmysle požiadavky STN 73 9110/Z1.
V rámci výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nedôjde k zásahom do zelene či k narušeniu jej
ochrany, naopak dôjde k výraznému rozšíreniu a skvalitneniu zelene. Pri realizácii stavby
"Polyfunkčný komplex Zátišie" nedôjde k náhradnej výsadbe zelene, ale k vytvoreniu nového parku
so zeleňou Parkové a sadové úpravy sú navrhnuté v projektovej dokumentácii primerane, v
adekvátnom rozsahu a forme s ohľadom na miesto stavby, jej charakter a priestorové možnosti
územia stavby. Charakter a typ stavby umiestnenej na pozemku je v zmysle platného územného
plánu a takisto v súlade s okolitými stavbami. Navrhovateľ okrem toho vysadí v meste Bratislava 40 ks
vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode a so
súhlasom orgánu ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
V rámci navrhovanej činnosti bude realizovaný aj projekt sadových úprav, ktorý uvažuje aj výsadbou
stromov na pozemkoch navrhovanej činnosti, konkrétne 56 ks nasledujúceho druhového zloženia:
 Metasequoia glyptostroboides - metasekvoja čínska
 Fraxinus angustifolia ' Raywood' – jaseň úzkolistý,
 Acer campestre 'Elsrijk' – javor poľný,
 Cerasus avium 'Plena' – čerešňa vtáčia,
 Carpinus betulus ´Fastigiata´ - hrab obyčajný
 Liquidambar styraciflua ´Worplesdon´ - ambrovník styraxový

bb) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie 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.
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
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Realizácia konkrétneho návrhu architektonického stvárnenia verejných priestorov bude na základe
odporúčania Združenia domových samospráv posúdená a navrhnutá v ďalších stupňoch projektovej
dokumentácie.
cc) 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/)

Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru 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-archive-landsatarchives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qtscience_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 uvádzame
charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru:
i. 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.
ii. Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť
zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných
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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
iii. Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
iv. Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
v. 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
PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
Na základe odporúčania boli porovnania tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním
s mapou vodných útvarov, mapami sucha a mapami zrážok a teplôt vzduchu bolo navrhovateľom
vyhodnotené, že navrhovaný investičný zámer a jeho umiestnenie z hľadiska klimatických pomerov a
hygieny ovzdušia výrazne neovplyvnia súčasné pomery dotknutého územia, čo je vyhodnotené aj v
kapitole IV. zámeru. Navrhovateľ bude pri svojej činnosti a prevádzke navrhovaného zámeru
uplatňovať opatrenia uvedené v bodoch i. až v. primerane rozsahu a charakteru svojej činnosti v
súlade s implementáciou Stratégie, metodikami a záväznými postupmi pre lokálnu adaptáciu
uvedenej stratégie a v súlade s platnou legislatívou. Jednotlivé opatrenia i. až v., ktoré sú aj súčasťou
tohto zámeru budú vyhodnotené v ďalších stupňoch dokumentácie. Medzi uvedené opatrenia patri
manažment dažďových vôd, zelené strechy a vertikálne plochy či výsadba lokálneho parku, ktoré sú
súčasťou projektu.
dd) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu
kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri
prevádzke zámeru.

PRIPOMIENKA SA AKCEPTUJE
V areáli spoločnosti budú vytvorené podmienky pre kompostovanie biologicky rozložiteľného
odpadu.
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Podmienky uvedené v písmenách aa) až dd) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť
v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo
zisťovacieho konania ako opatrenia environmentálneho zisku.
4. Podľa článku 45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného
prostredia
a
o
príčinách
a
následkoch
tohto
stavu.“
Podľa §3 ods.6 Správneho poriadku „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho
orgánu, na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným spôsobom
zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo
veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb.
Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.“
Podľa čl 4 ods.1 písm.b bod ii. zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) „Každá Strana
zabezpečí, že orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych právnych
predpisov sprístupnia verejnosti na základe žiadosti informácie o životnom prostredí; ak sa tak
požaduje a vyplýva to z ustanovenia písmena b), aj kópie aktuálnej dokumentácie obsahujúcej
alebo pozostávajúcej z týchto informácií: bez toho, aby musel byť preukázaný záujem; v
požadovanej forme s výnimkou, ii) informácia je už verejne dostupná v inej forme.“
Podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán informuje bezodkladne
verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o iných informáciách
dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.“. Podľa §32 Správneho
poriadku a §29 ods.10 zákona EIA sú takýmito informáciami zverejňovanými podľa §24 ods.1
písm.i zákona EIA aj podklady rozhodnutia a doplňujúca informácia, ktoré žiadame zverejniť na
webovej stránke www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto
skutočnosti úrad oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním
rozhodnutia podľa §33 ods.2 Správneho poriadku. Žiadame dodržať uvedený procesný postup.
Upozornenie pre navrhovateľa: Na predložení uvedených podkladov rozhodnutia trváme; na základe
našich skúsenosti však vieme, že úrad si neplní svoje zákonné povinnosti dôsledne a tak sme nútení
využívať opravné prostriedky (odvolania). Ak sa chce navrhovateľ vyhnúť prípadným komplikáciám,
odporúčame aby proaktívne zaslal podklady nášmu združeniu, resp. si rezervoval konzultáciu s našim
združením a zabezpečil tak svoju konštruktívnu súčinnosť.
5. Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014
Z.z. platnej od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov
navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor
pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani
plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní, resp. majúcej záujem o
výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika
implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského
dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a
prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré
smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“. Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru
č.43/2006 Z.z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva a záujmy pričom štátne
orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť. Žiadame v odôvodnení
rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie naplnené
v predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl.41 Charty
základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom prostredí
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podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru podľa
čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-právnym
prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti
v otázkach
životného
prostredia
pre
nasledovné
konania.
Podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických
dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s
povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom,
dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas
celého procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom,
obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä
a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o
možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane
zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d)doplnenie alebo upresnenie
navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. (3) Príslušný orgán uvedie
výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v
záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.“; v dôsledku §64 zákona EIA sa konzultáciu vykoná na
zvolanom ústnom pojednávaní podľa §21 Správneho poriadku, ktorú má príslušný úrad povinnosť
zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje právo na konzultáciu podľa §63 ods.1 zákona EIA, posledná
veta.

Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s
povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom,
dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas
celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom
konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania
vrátane verejnosti by malo byť najmä:
a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na
životné prostredie vrátane zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.

Upozornenie pre navrhovateľa: Na vykonanie konzutácií máme právo nielen v dôsledku ustanovenia
§63 zákona EIA ale aj v dôsledku správnej aplikácie smerníc 2011/92/EU a 2014/52/EU; účelom
konzultácie je okrem iného nájsť zhodu v požiadavkách verejnosti a následnou realizáciou projektu
ale aj oboznámiť verejnosť so všetkými informáciami týkajúcimi sa projektu. Máme znalosť, že úrady
nepostupujú správne a konzultácie nerealizujú; odporúčame preto navrhovateľovi trvať na
dodržiavaní
zákona,
prípadne
si
rezervovať
termín
konzultácie
tu:
https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.
Odpoveď k bodom 4 a 5:
Uvedené je v kompetencii Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie.

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi
rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim
podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame
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doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na
ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie
písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na
ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
S pozdravom,
-Združenie domových samospráv
Marcel Slávik, predseda
sídlo: Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava
office: Námestie SNP 13/B | 841 01 Bratislava
+421 905 728 704
www.samospravydomov.org
www.climaterealityproject.com
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Potvrdenie o odoslaní podania
Odosielateľ a prijímateľ
|

KÓPIA

Odosielateľ

ico://sk/50337238___

Názov odosielateľa

___

Identifikátor odosielateľa

___

Prijímateľ

ico://sk/00151866_10010___

Názov prijímateľa

___

Identifikátor prijímateľa

___

|
|
|
|
|
|
Odoslaná správa
|
Identifikátor správy

81857e7c-8792-48bf-b3c2-f57fd06a7370___

Predmet správy

Všeobecná agenda___

Značka odosielateľa

___

Značka prijímateľa

___

Dátum a čas prijatia

12.05.2020 17:11___

|
|
|
|
|

Číslo spisu
OU-BA-OSZP3-2020/040808

Por.č.záznamu
022

Číslo záznamu
0103264/2020

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická

1

|

Prijatie výsledku úplneho overenia ZEP

KÓPIA

Výsledok overenia ZEP
|
Správa

81857e7c-8792-48bf-b3c2-f57fd06a7370___

Typ výsledku overenia

1___

Popis výsledku overenia

Úplné___

|
|
|
Objekt
|
Id

1ef78a93-64d0-4670-b63b-66cd98598173___

|
Objekt
|
Id

04ab3a90-e881-48b3-b177-2342be173070___

|
Objekt
|
Id

00d272f6-dc57-4874-9a67-0b9d364f9fe8___

|
Objekt
|
Id

12a88bba-0c62-4f0b-87ea-ec467da7a306___

|
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|

Doručenka

KÓPIA

Odosielateľ a prijímateľ
|
Odosielateľ

ico://sk/50337238

Prijímateľ

ico://sk/00151866_10010

|
|
Informácie o doručovaní
|
Dátum a čas doručenia

12.05.2020 17:13:03___

|
Doručovaná správa
|
Identifikátor správy

81857e7c-8792-48bf-b3c2-f57fd06a7370___

|
Kontrolný súčet
|
Kanonikalizácia

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlc14n-20010315___

Typ digitálneho odlačku

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsasha256___

Digitálny odtlačok správy

oyr1lV0rTCH7Dhj2R9/WWP9YdVK3T03PW4EY
y/gBLwM=

|

|

|
Prílohy
|
Príloha
|
Identifikátor elektronického dokumentu

1ef78a93-64d0-4670-b63b-66cd98598173___

|
Príloha
|
Identifikátor elektronického dokumentu

04ab3a90-e881-48b3-b177-2342be173070___

|
Príloha
|
Identifikátor elektronického dokumentu

00d272f6-dc57-4874-9a67-0b9d364f9fe8___

|
Príloha
|
Identifikátor elektronického dokumentu

12a88bba-0c62-4f0b-87ea-ec467da7a306___

|

Číslo spisu
OU-BA-OSZP3-2020/040808

Por.č.záznamu
022

Číslo záznamu
0103264/2020

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická

1

