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I

ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

I.1 Názov
Nuppu Housing, s.r.o.
Pôvodným navrhovateľom navrhovanej činnosti pod názvom „Bergamon – Polyfunkčný areál, Mlynské Nivy –
Hraničná ul., Bratislava“, ktorá bola predmetom povinného hodnotenia v roku 2006 bol Ing. arch. Ivan Kubík.
Následne prípravu a realizáciu prevzala spoločnosť Bergamon, a.s., ktorá požiadala o predĺženie platnosti
záverečného stanoviska a predložila aj Oznámenie o prvej zmene navrhovanej činnosti.
Realizáciu stavebných objektov, ktoré sú predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti, zabezpečuje na
základe „zmluvy o postúpení“ zo dňa 26.6.2018 spoločnosť Nuppu Housing, s.r.o.
I.2 Identifikačné číslo (IČO)
IČO: 51 084 520
I.3 Sídlo
Račianska 153/A
831 54 Bratislava – mestská časť Rača
I.4 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa
Oprávneným zástupcom navrhovateľa je:
Ing. Štefan Mandzák
Nuppu Housing, s.r.o.
Račianska 153/A
831 54 Bratislava
Tel: +421 903 202 303
e-mail: stefan.mandzak@yit.sk
I.5 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné údaje kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej
možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie
Kontaktnou osobou je:
Antwork s.r.o.
v zastúpení JUDr. Ing. Matúš Tomašovský
Haburská 49/C, 821 01 Bratislava
Tel: +421 903 422 542
e-mail: matus.tomasovsky@antwork.sk
Miestom na konzultácie, na základe telefonickej dohody, alebo e-mailom s oprávneným zástupcom navrhovateľa
je: Nuppu Housing, s.r.o., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava.

II

NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Polyfunkčný objekt Mlynské nivy
Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia pod názvom „Bergamon –
Polyfunkčný areál, Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava“ podľa v tom čase platného znenia zákona
č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré bolo ukončené
Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/06-7.3/fp zo dňa
30.5.2006.
Rozhodnutím č. 2300/2011-3.4/ak zo dňa 1.3.2011 bola platnosť záverečného stanoviska MŽP SR č. 185/067.3/fp zo dňa 30.5.2006 predĺžená do 1.3.2013.
Dňa 8.12. 2011 navrhovateľ, spoločnosť Bergamon, a.s., predložila Ministerstvu životného prostredia SR
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pod názvom Bergamon – polyfunkčný areál Mlynské nivy – Hraničná
ul., Bratislava.
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MŽP SR, ako príslušný orgán posúdil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a vydal vyjadrenie podľa v tom
čase platného znenia §18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov č. 9560/2011-3.4/ak zo dňa 19.12.2011.
Následne Mestská časť Bratislava Ružinov, ako príslušný stavebný úrad, vydala územné rozhodnutie
o umiestnení stavby č. SÚ/CS 141/2012/18/KAR zo dňa 29.10.2012, právoplatné dňa 5.7.2013. Zmena
rozhodnutia bola vydaná Mestskou časťou Bratislava – Ružinov č. SU/CS 12965/2016/4/MBL-20 zo dňa
14.7.2016 právoplatné dňa 4.8.2016.
Na hlavné stavebné objekty vydala Mestská časť Bratislava Ružinov stavebné povolenie č. SU/CS
2722/2017/MBL-73 zo dňa 12.6.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.7.2017.
Objekty, ktoré sú predmetom predkladaného Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti boli súčasťou
navrhovanej činnosti, ktorá bola predmetom povinného hodnotenia podľa v tom čase platného znenia zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Navrhované riešenie sa však mení a preto zmeny v riešení, zdokumentované v dokumentácii priloženej v Prílohe
VI.4 predkladaného Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, podliehajú zisťovaciemu konaniu podľa zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

III
III.1

ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Umiestnenie navrhovanej činnosti

Stavba je umiestnená na území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese Bratislava II, v mestskej časti Bratislava
– Ružinov, katastrálne územie Bratislava – Nivy. Polyfunkčný areál BERGAMON je situovaný na križovatke ulíc
Mlynské Nivy a Hraničná, na území bývalého areálu dopravného závodu NAD - nákladná doprava. Územie sa
nachádza v južnom sektore širšieho územia vymedzeného Gagarinovou ul., Bajkalskou ul. a telesom diaľnice D1.
V súvislosti s realizáciou stavieb v rámci polyfunkčného areálu boli realizované geodetické zamerania, kde sa
menilo označenie parciel. Lokalita však zostáva bez zmeny.
Zmenou navrhovanej činnosti budú priamo dotknuté parcely č. 15 454/23, /34, /35, /36, a /38 a vo vlastníctve
mesta 15444/4 (chodník, komunikácia pred riešenou parcelou) a v katastrálnom území Bratislava – Nivy.
Dotknuté parcely sú v katastri nehnuteľností evidované ako zastavané plochy a nádvoria.

III.2

Opis technického a technologického riešenia, vrátane požiadaviek na vstupy a údajov o
výstupoch

III.2.1 Opis technického a technologického riešenia
III.2.1.1 Pôvodne posudzovaný stav
Účelom pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti „Bergamon – Polyfunkčný areál, Mlynské Nivy – Hraničná ul.,
Bratislava“ bola výstavba polyfunkčného areálu BERGAMON v priestore, ktorý bol pôvodne areálom Nákladnej
automobilovej dopravy (NAD). Pôvodný areál NAD bol po uskutočnení búracích prác „uvoľnený“ pre navrhovanú
výstavbu.
Polyfunkčný areál BERGAMON animoval a revitalizoval veľkú časť územia medzi ulicou Mlynské nivy a
diaľnicou. Neuzatváral sa do seba, ale naopak – inicioval novú funkčnú náplň, prevádzkové väzby v území a
svojou hmotno-priestorovou štruktúrou nasadzoval novú mierku, reprofiloval chátrajúce prostredie industriálnych
objektov na územie polyfunkčne využívané, doplnené bývaním.
Výstavba polyfunkčného areálu BERGAMON bola navrhovaná na parcelách č.: 15450/1, 15451, 15454/1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41.
Celková rozloha uvedených parciel bola asi 60 522 m2. Investor výhľadovo, v závislosti od vývoja trhu s
nehnuteľnosťami, plánoval polyfunkčný areál BERGAMON dobudovať aj v:
− severozápadnej časti, ktorú predstavuje areál skladu 1 a 2 (parcely č. 15454/23, /34,/35, 36 a /38),
− severovýchodnej časti, na voľnej nezastavanej ploche pozdĺž Hraničnej ulice s rozlohou
(parcela č. 15450/4).
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Územie, na ktorom mal byť postavený navrhovaný polyfunkčný areál BERGAMON bolo pôvodne areálom
Nákladnej automobilovej dopravy (NAD). Areál bývalého podniku NAD bol využívaný pre parkovanie, opravu
automobilových súprav a zásobovanie automobilov pohonnými látkami, pre colnú správu zahraničných dodávok a
uskladnenie dodávaného tovaru. Pre parkovanie automobilových súprav bolo územie využívané aj v čase, po
zmene majiteľa, ale s podstatne nižšou intenzitou. V dvoch objektoch situovaných v južnej časti pôvodného
areálu NAD sídlilo Výpočtové stredisko SAD.
Pred výstavbou bolo potrebné vykonať búracie práce. V rámci realizácie búracích prác došlo k búraniu
stavebných objektov, k prekládke a likvidovaniu inžinierskych sietí, k likvidácii betónovej plochy, k premiestneniu
a úprave existujúcej trafostanice pre možnosť dočasného odberu elektrickej energie pre potreby výstavby a
vykonali sa vyvolané investície súvisiace s prevádzkou okolitých stavieb. Pre realizáciu búracích investor
vypracoval projekt búracích prác (MAKÝŠ, P., 2005).
Areál mal byť integrálnou súčasťou novotvoriacej sa mestskej štvrte vymedzenej ulicami Bajkalská – Prievozská
– Hraničná – Mlynské nivy, v ktorej si v logických polohách a vo vzájomnej synergii nájde miesto:
• polyfunkcia, ktorú reprezentujú:
− objekty pozdĺž mestských tried Bajkalská a Prievozská,
− objekty v úvode i v závere ulice Mlynské nivy.
• bývanie, ktoré je tvorené:
− objektmi pozdĺž novokoncipovaného mestského parku, ktorý by mohol vzniknúť revitalizáciou zelene starých
záhrad medzi Prievozskou ulicou a Mlynskými nivami,
− objektmi s vnútornou zelenou promenádou priliehajúce k Mlynským nivám s hlukovou a klimatologickou
bariérou, ktorá by mohla vzniknúť medzi polyfunkčným areálom a telesom diaľnice revitalizáciou už jestvujúcej
zelene doplnenej o nové solitéry a terénne vlny s krajinársky koncipovaným prostredím parku, ktorý vyústi s už
spomínaným mestským parkom do športového areálu (terajšia tenisová škola).
• občianska vybavenosť (obchody, služby, prenajímateľná administratíva), ktorá mala byť lokalizovaná:
− na severnej a východnej stavebnej čiare posudzovaného územia,
− oproti areálu, kde malo vyrásť nákupné centrum slúžiace celej novokoncipovanej mestskej štvrti.
Dôležitým prvkom koncepcie bolo dopravné riešenie, ktoré by obsluhovalo logicky vyčlenené funkčné bloky a vo
vyústení hlavných komunikácií predznačilo rozradenie dopravnej obsluhy dvomi rondelmi.
Polyfunkčný areál BERGAMON bol koncipovaný v zónach (A, B, C, D, E, F+G a T), ktoré boli charakterizované
rôznymi typmi pôdorysných dispozícií a výškových horizontov – tvorili od juhu postupne narastajúcu amfiteatrálnu
dispozíciu – výškové dominanty nepresahovali Leteckým úradom predpísanú výšku 172 m n.m.
Bytová funkcia s celkovým počtom asi 1 200 bytových jednotiek tvorila asi 65 % areálu a asi 35 % novotvoriacej
sa mestskej štvrte vymedzenej ulicami Bajkalská – Prievozská – Hraničná – Mlynské nivy. Polyfunkcia
(prenajímateľné priestory, vybavenosť, parking) tvorila asi 35 % areálu a asi 65 % novotvoriacej sa mestskej
štvrte vymedzenej ulicami Bajkalská – Prievozská – Hraničná – Mlynské nivy.
Zóna A pozostávala z bytových objektov A1, A2 a A3 a z polyfunkčného objektu A4.
Zóna B pozostávala z bytových objektov B1, B2, B3 a z polyfunkčného objektu B4.
Zóna C pozostávala z bytových objektov C2 a C3 a z polyfunkčného objektu C1.
Zóna D pozostávala z bytových objektov D1, D2, D3 a D4.
Zóna E pozostávala z bytových objektov E1, E2, E3, E4 a E5.
Zóna F pozostávala z bytových objektov F1, F2 a G3 a z polyfunkčných objektov G2 a G1.
Zóna T pozostávala z polyfunkčných objektov T1 a T2.
Výstavba jednotlivých zón polyfunkčného areálu BERGAMON mala byť realizovaná po etapách.
Intenzita výstavby ako aj jej rozsah (výstavba na pozemkoch, ktoré ešte v tom čase neboli vo vlastníctve
investora) bola závislá od vývoja trhu s nehnuteľnosťami.
V polyfunkčnom areáli BERGAMON bolo navrhnutých 1 399 parkovacích stojísk. Parkovacie stojiská boli
situované na spevnených plochách mierne zvlneného terénu klesajúceho asi 1,5 m pod úroveň okolitého terénu.
Parking bol čiastočne prekrytý (približne 2/3) pešou, zelenou promenádou s vodnými plochami a upravovanou
zeleňou. Architektonické prevedenie parkingu zabezpečovalo jeho prirodzené odvetranie. Klimatický účinok
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zelene dvoch novozaložených parkov by bol nielen synergickým faktorom hygienických parametrov územia, ale
aj výrazným estetickým prvkom.
Polyfunkčný areál by bol dopravne napojený z ulice Mlynské Nivy (dva vjazdy a výjazdy) a z Hraničnej ulice
(jeden vjazd a výjazd).
Projekt predpokladal výstavbu v dvoch variantoch. Pre variant 1 navrhovanej činnosti sa uvažovalo, že zdrojom
tepla bude šesť plynových kotolní. Vo variante 2 by bola zdrojom tepla mestská tepláreň, v areáli BERGAMON by
bolo vybudovaných 6 odovzdávacích staníc.

Navrhovaná činnosť bola posudzovaná vo väzbe na, v tom čase platné znenie zákona NR SR č. 391/2000 Z.z.,
ktorým sa dopĺňal zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Výstavba
polyfunkčného areálu BERGAMON bola ako navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 1 k zákonu v tabuľke 9
„Infraštruktúra“, pod číslom 14. Vzhľadom na prekročenie prahových hodnôt bolo potrebné absolvovať povinné
hodnotenie.
Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť „Bergamon – Polyfunkčný areál, Mlynské Nivy – Hraničná ul.,
Bratislava“ bola predmetom povinného hodnotenia podľa v tom čase platného znenia zákona č. 127/1994 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré bolo ukončené Záverečným
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stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR č. 185/06-7.3/fp zo dňa 30.5.2006. Vzhľadom k tomu, že neboli
zistené významné rozdiely vo vplyvoch jednotlivých variantov riešenia navrhovanej činnosti na životné prostredie,
záverečné stanovisko odporúča obidva varianty riešenia.
Rozhodnutím č. 2300/2011-3.4/ak zo dňa 1.3.2011 bola platnosť záverečného stanoviska MŽP SR č. 185/067.3/fp zo dňa 30.5.2006 predĺžená do 1.3.2013.

III.2.1.2 Prvá zmena navrhovanej činnosti
Požiadavky spoločnosti a trhové podmienky sa za čas od vydania rozhodnutia v povinnom hodnotení zmenili.
Na tieto podmienky navrhovateľ reagoval a preto pripravil dokumentáciu pre zmenu.
Menená bola činnosť „Polyfunkčný areál BERGAMON“, ktorá bola posúdená podľa zákona NR SR č. 127/1994
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, na základe čoho bolo pre túto
činnosť vydané záverečné stanovisko MŽP SR č. 185/06-7.3./fp zo dňa 30.5.2006, ktoré posúdenú činnosť
odporúča za predpokladu splnenia podmienok uvedených v kapitole V.3 záverečného stanoviska.
Jednou z podmienok uvedených v kapitole V.3 záverečného stanoviska je zosúladenie navrhovanej činnosti s
platným Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy.
Splnenie tejto podmienky si vyžiadalo zmenu stavebno-technického riešenia navrhovanej činnosti. Účel využitia
riešeného územia zostal nezmenený – bývanie doplnené o funkcie občianskej vybavenosti a administratíva.
Predmetom zmeny bolo zastúpenie jednotlivých funkcií, usporiadanie stavebných objektov v území a ich
architektonické riešenie.
Z obrázku na nasledujúcej strane je zrejmé rozmiestnenie jednotlivých budov, spevnených plôch (pre peších, pre
vozidlá, parkoviská) a nespevnených plôch, na ktorých sa navrhovali sadové úpravy.
Ako budovy boli navrhnuté tieto stavebné objekty):
SO 201 Bytový dom – Typ B2
SO 202 Bytový dom – Typ B2
SO 203 Bytový dom – Typ B2
SO 204 Bytový dom – Typ B2
SO 205 Bytový dom – Typ B2
SO 206 Bytový dom – Typ B1
SO 207 Bytový dom – Typ B1
SO 208 Bytový dom – Typ B1
SO 209 Bytový dom – Typ B4
SO 210 Administratívny objekt – Typ A1
SO 211 Administratívny objekt – Typ A2
SO 212 Administratívny objekt – Typ A2
SO 213 Administratívny objekt – Typ A2
SO 214 Administratívny objekt – Typ A1
SO 215 Apartmánové domy AD v nadzemnej časti:
SO 215A Apartmánový dom – Typ AD
SO 215B Apartmánový dom – Typ AD
Ako spevnené plochy boli navrhnuté stavebné objekty:
SO 701 Areálová obslužná komunikácia – časť A,B,C,D,E
SO 702 Parkovisko a spevnené plochy
SO 703 Parkovisko 2 a spevnené plochy pre peších
SO 704 Parkovisko 1 a spevnené plochy pre peších
SO 705 Spevnené plochy pre peších v parku
Stavebno-technické a dispozičné riešenie každej zo 16-tich budov bolo definované jedným zo 6-tich typov budov.
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Dňa 8.12. 2011 navrhovateľ, spoločnosť Bergamon, a.s., predložila Ministerstvu životného prostredia SR
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pod názvom Bergamon – polyfunkčný areál, Mlynské nivy – Hraničná
ul., Bratislava.
Zmeny základných parametrov navrhovanej činnosti boli v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti uvedené v
tabuľke:
parameter
menená činnosť
zmenená činnosť
zmena
celková výmera územia
60 522 m2
65 043 m2
+4 521 m2
2
2
zastavaná plocha
15 128 m
21 567 m
1)
+6 439 m2
spevnená plocha
33 600 m2
18 232 m2
2)
-15 368 m2
2
plocha zelene
neznáme
26 680 m
3)
neznáma
plocha bývania
108 000 m2
73 277 m2
-34 723 m2
plocha občianskej vybavenosti
5 800 m2
12 765 m2
4)
+6 965 m2
2
2
plocha administratívy
17 200 m
31 881 m
+14 681 m2
statická doprava
1 399 stojísk
1 725 stojísk
5)
+326 stojísk
1) Zastavanou plochou stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi (pravouhlými) priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií
všetkých nadzemných a podzemných podlaží do vodorovnej roviny.
K zväčšeniu zastavanej plochy dôjde zväčšením zastavanej plochy podzemných podlaží v súvislosti s premiestnením väčšiny kapacít
statickej dopravy pod zem. Na teréne budú túto plochu predstavovať spevnené plochy a plochy zelene.
2) Pod „spevnenou plochou“ sú zahrnuté spevnené plochy komunikácií (14 668m2), spevnené plochy statickej
dopravy na teréne (3 564m2).
3) Pod „plochou zelene“ je zahrnutá zeleň na rastlom teréne (12 541m2) a zeleň na konštrukciách striech
(14 139m2). Do tejto plochy nie je zarátaná vodná plocha (342 m2).
4) Do „plochy občianskej vybavenosti“ nebola zahrnutá administratíva, ktorá sa pre potreby oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti uvádzala samostatne. Zahrnutá bola v nej občianska vybavenosť s priamou
väzbou na obyvateľstvo (5 449 m2) a prechodné bývanie (7 316 m2).
5) „Statická doprava“ pozostávala z garáží v podzemnom podlaží (1 235 stojísk) a z parkovísk v exteriéri (490
stojísk). Statická doprava menenej činnosti je riešená parkoviskami v exteriéri na teréne zníženom o 1,5 m
a približne z dvoch tretín prekrytom korzom pre peších.

MŽP SR, ako príslušný orgán posúdil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a vydal vyjadrenie podľa v tom
čase platného znenia §18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov č. 9560/2011-3.4/ak zo dňa 19.12.2011.
Zmena, ktorá bola predmetom opísaného konania nezahŕňala objekty, ktoré sú predmetom predkladanej zmeny
navrhovanej činnosti.

III.2.1.3 Pedkladaná zmena navrhovanej činnosti
V rozsahu opísanom v prvej zmene navrhovanej činnosti Mestská časť Bratislava - Ružinov vydala rozhodnutie
o umiestnení stavby č. 651 č. SÚ/CS 141/2012/18/KAR zo dňa 29.10.2012, právoplatné dňa 5.7.2013. Zmena
rozhodnutia bola vydaná Mestskou časťou Bratislava – Ružinov č. SU/CS 12965/2016/4/MBL-20 zo dňa
14.7.2016 právoplatné dňa 4.8.2016.
Na hlavné stavebné objekty vydala Mestská časť Bratislava Ružinov stavebné povolenie č. SU/CS 2722/
2017/MBL-73 zo dňa 12.6.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.7.2017.
Stavba na základe týchto povolení a ďalších povolení uvedených v kapitole III.3 tohto Oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti, začala. Viaceré stavebné objekty sú už realizované a sú v užívaní (viď kapitolu III.3).
Výstavba polyfunkčného areálu BERGAMON bola navrhovaná na parcelách č.: 15450/1, 15451, 15454/1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41. Celková výmera lokality vo
vlastníctve investora bola 60 522 m2. V ďalšej etape sa počítalo s rozšírením o plochu v severo-západnej časti
(parcely č. 15454/34, 38, 15454/23, 35, 36), a o plochu (parcela č. 15450/4) v severo-východnej časti.
Pôvodne navrhovaná činnosť riešila výhľadovo polyfunkčný areál BERGAMON dobudovať. Vo väzbe na tento
investičný zámer v prvej zmene navrhovanej činnosti pribudli parcely 15454/17, /18, /42 a 15458/4.
Prvá zmena navrhovanej činnosti riešila – menila takmer celý areál okrem severozápadného rohu, teda časti,
ktorá je predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti.
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Predkladaná zmena navrhovanej činnosti teda dopĺňa areál o parcely v severozápadnej časti, s ktorými
pôvodné riešenie počítalo v perspektíve č. 15 454/23, /34, /35, /36 a 38.
Architektonické riešenie objektu sa necháva inšpirovať realizovanou časťou areálu. Aj keď sa jedná o projekt
pôvodne z roku 2007, jeho hlavné kompozičné princípy / najmä idea stredového parku/ sú platné dodnes. Objekt
reaguje na architektonické pôdorysné riešenie objektov v pôdorysnom tvare „J“ / akejsi hokejky/ a rozvíja tento
motív na parcelu, ktorá je viac pozdĺžna.
Z hľadiska kompozičných vzťahov a po preverení možných objemových realizácii na predmetnom pozemku stála
hlavná voľba nad tým, či riešenú hmotu umiestňovať do výškovej budovy, alebo sa pokúsiť ju umiestniť do
budovy, ktorá svojou výškou neprekročí výšku okolitej zástavby, čo je 8 N.P. Kompozične sa výšková budova do
tejto časti nehodí. Nová výšková dominanta, len pre naplnenie objemových požiadaviek nie je cesta. Budova by
nedominovala ničomu, ani parku, ani ulici. Aj z tohto dôvodu sme rozvíjali možnosti realizovať objekt výškovej
úrovne okolitej zástavby s variáciou pôdorysného tvaru „J“.
Objekt je navrhnutý v pôdorysnom tvare „L“, osadený na pozemok tak, aby neobmedzoval okolitú zástavbu a
vhodne sa do nej včlenil. Rešpektuje už založenú uličnú čiaru objektami Nuppu 206-208. Logicky pôdorysne
dopĺňa zástavbu v už založenej uličnej obslužnej sieti celej lokality.
Objekt je hmotovo rozčlenený na akúsi „podnož“ a na nej posadené atypické riešenie posledných podlaží.
Posledné podlažia svojou kompozíciou dvoch šikmých hmôt zvažujúcich sa k obytnej zelenej terase vytvárajú na
streche časť určenú pre majiteľov, návštevníkov objektu na príjemné posedenie v korunách stromov. Atypické
tvarovanie posledných podlaží má vniesť do lokality prvok novotvaru, neopakovateľnosť. Samotné horizontálne
rozčlenenie je inšpirované architektúrou už realizovanej časti areálu, kde hlavným prvkom architektúry objektov je
5 podlažný biely zalomený hranol, posadený na 2 podlažnom parteri s jedným ustupujúcim podlažím.
Objekt je navrhnutý ako polyfunkčný dom s časťou administratívy a bývania. Toto základné rozčlenenie vychádza
z urbanistických ukazovateľov a vyhodnotenia funkčnej plochy. Rozdelenie je premietnuté aj do výrazu
architektúry. Dom má pôdorysný tvar „L“. Dlhšia noha je určená pre administratívnu časť pozdĺž ulice Mlynské
Nivy, kratšia - otočená kolmo na ňu je určená pre bytovú funkciu s orientáciou bytov na východnú a západnú
stranu.
Biela podnož, ktorá prepája obe funkcie objektu má opticky znížiť objekt, vytvoriť akúsi podnož pre atypické
riešenie na vyšších podlažiach. Napriek tomu, že biela hmota funkcie prepája, zároveň ich aj odlišuje. V časti
administratíva sú dlhé priebežné okná cez modul 7,5 m, ktoré budú navrhnuté tak, aby bolo možné za nimi voľne
dispozíciu meniť. Okná sú medzi sebou medzi podlažiami poposúvané a vytvárajú akúsi hravú štruktúru. V
bytovej časti sú čitateľné jasne definované okná jednotlivých izieb usporiadané nad sebou, ako aj priebežné
balkóny na východnej strane.
Objekt je 8 podlažný s využitím strešných priestorov pre galérie v časti administratíva a spacie kúty v časti
bytovej. Ôsme podlažie je riešené atypicky. Optickou dynamikou navádza na vstup jednak do objektu, ako aj do
celej lokality.
Zároveň objekt rozdeľuje na dve časti – administratívnu a bytovú. Riešenie okien v tejto časti je atypické aj
vzhľadom na atypickosť týchto priestorov, čo ponúka majiteľom a nájomníkom voliť netradičné dispozičné a
interiérové riešenia. Priestory sa dajú využiť ako spacie galérie pre byty a atypické podkrovné priestory pre
administratívnu časť. Obe strešné hmoty sú od seba oddelené strešnou terasou, určenou pre majiteľov
a návštevníkov objektu. Táto terasa tvorí zároveň optický predel medzi časťou administratívnou a bytovou.
Rozdielne materiálové a farebné riešenie týchto strešných kubusov zároveň podčiarkuje rozdelenie objektu na
dve funkcie.
Dispozično – prevádzková organizácia objektu
Z hľadiska funkčnej náplne je objekt koncipovaný ako polyfunkčný objekt. Pôvodný úmysel v tomto objekte bol
realizovať čisto monofunkčnú bytovú funkciu. Avšak vzhľadom na reguláciu funkčnej plochy, ako aj nepriaznivú
celkovú orientáciu hmoty ku svetovým stranám / z hľadiska preslnenia/, nie je možné objekt navrhnúť ako
komplet bytový. V polyfunkčných objektoch, ktoré sa v minulosti bežne stavali na našom území, dochádzalo k
mixu funkcií v jednom objekte od služby, cez administratívu až po bývanie. Napríklad objekt Sporiteľne od
architekta Tvarožka na rohu Štúrovej a Dunajskej ulice, Metropol. Luxor a iné, ktoré poznáme z nášho mesta
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/A3M spracovával štúdiu rekonštrukcie objektu SLSP/. Takéto koncepty sa realizovali prevažne v centrách miest.
Preto aj nami ponúkaný koncept je prispôsobený dnešnej dobe, možnostiam a požiadavkám trhu.
Objekt je rozčlenený na 3 schodiská, z ktorých jedno slúži bytovej funkcii a ďalšie dve sú určené pre malé
kancelárie a podobné prevádzky, ktoré si budú môcť zaobstarať majitelia Nuppu, bezprostrední susedia, iní
záujemcovia a nakoniec aj dodávatelia investora.
Koncept týchto malých kancelárií vychádza aj z toho, že už v teraz realizovaných a odovzdaných bytových
domoch projektu Nuppu bolo viacero bytov kúpených firmami a tieto slúžia priamo na podnikanie. V nich majú
kancelárie väčšinou malý podnikatelia, ktorí dokážu v týchto priestoroch poskytovať služby. Jedná sa napr. o
projektantov statiky, zdravotechniky, špecialistu požiarnej ochrany, IT firma, grafické štúdio, notár, právnické
kancelárie, zdravotnícke ambulancie / psychológ, chiropraktik, logopéd.../, kaderníctvo, pedikúra a podobne.
Ľudia vykonávajúci tieto profesie často majú v bytových priestoroch zriadené kancelárie a sídla firiem. A to boli
odovzdané do užívania len 3 objekty zo 16, na ktoré je už vydané stavebné povolenie. Aj v ďalších objektoch,
ktoré momentálne investor predáva, je záujem konkrétnych osôb podnikajúcich ako SZČO a zároveň záujem
bývajúcich zabezpečiť si priestory pre home office, preto investor chce ponúknuť takúto možnosť práve v tomto
projekte. Zároveň overil aj záujem a chce tieto priestory ponúknuť drobným subdodávateľom, ktorí dlhodobo
pracujú pre skupinu YIT.
Časť pre kancelárie a sídla malých firiem budú fungovať ako samostatné jednotky s kompletnou obsluhou
technickej infraštruktúry. Neplánujeme v objekte centrálnu vzduchotechniku ani klímu. Všetky biznis centrá
ponúkajú priestory s centrálnym rozvodom vzduchu , vetrania. Výhodou ponúkaných priestorov je, že jednotky
budú samostatné. Každý si bude môcť zvoliť mieru svojho komfortu a nebyť závislý od centrálnych riešení. Takto
si budú môcť kontrolovať svoje spotreby a výdavky presnejšie ako vo veľkých biznis centrách. Takéto riešenie
zároveň reaguje aj na súčasnú situáciu, ktorá určite zmení podnikanie so segmentom veľkých administratívnych
objektov. Celá technická obsluha budúcich kancelárií sa bude riešiť samostatne len v priestore vyhradenom pre
danú kanceláriu. Zároveň touto ponukou reaguje aj na správanie viacerých firiem, ktoré zistili, že home office je
pre tieto firmy celkom výhodný z hľadiska šetrenia nákladov.
Okrem možnosti odkúpenia kancelárskych priestorov, investor vybuduje aj priestor, kde si budú môcť jednotlivý
záujemcovia prenajať kanceláriu na ľubovoľný čas. V takomto priestore budú mať všetky podmienky, aby mohli
nerušene sa zúčastňovať videokonferencií, mítingov. Samozrejmosťou bude napojenia na Wi-fi, pracovný stôl,
police a samozrejme hygienické priestory. Prenajímateľné kancelárie ponúkajú súkromie, ktoré sa vždy doma
dosiahnuť nedá.
Nosný systém v bytovej časti je stenový. Nosný systém v administratívnej časti je stĺpový hlavne kvôli variabilite
budúcich priestorov. Pôdorysne je návrh administratívnej časti rozdelený do modulovej osnovy 7,5 metra / podľa
nosného systému objektu/, ktorú je možné ďalej rozdeliť na 2 až 3 samostatné kancelárie. Je možné tieto moduly
spájať do väčších celkov. Systém je flexibilný z hľadiska delenia a spájania. Všetky priestory sú komunikačne
napojené na jednu chodbu. Z tejto chodby sú prístupné aj spoločné rokovacie miestnosti určené na prenájom pre
všetkých , ktorý budú mať sídlo na podlaží. Rokovacie miestnosti si budú jednotlivo prenajímať.
Pre navrhované moduly šírky 7,5m sú navrhnuté pásové okná pripravené svojimi priečnikmi rozdeliť priestor na 2
– 3 časti a každá bude mať otváravé okno. Štandard týchto priestorov bude výrazne iný ako napríklad štandard v
administratívnych budovách, ktoré poznáme v Bratislave. Tomuto štandardu bude prispôsobená aj cena, ktorá
bude pre cielenú skupinu zaujímavejšia, ako keby si hľadali priestory v existujúcich biznis centrách, kde
záujemcovia o plochy menších výmer sú v nevýhode.
Objekt má 3 schodiská a 3 výťahy. Vstup do administratívnej časti je umiestnený na nároží aby bol ľahšie
čitateľný a viditeľný. Pri vstupe do objektu je navrhnutá recepcia so zázemím. Tento vstup je kontrolovateľný.
Druhé schodisko tejto časti slúži na požiarny únik z budovy a výťah na prepojenie suterénnych priestorov s administratívnymi podlažiami. Je to doplnkový vchod.
Na prízemí objektu je navrhovaná do ulice Mlynské nivy čo najväčšia časť občianska vybavenosti. V časti pod
objektom je umiestnené parkovanie pre návštevy a pol rampami sa dostávame po podzemných podlaží.
Občianska vybavenosť pod bytovou časťou je vyčlenená na realizáciu materskej škôlky. Cieľom takéhoto
rozčlenenia bolo dosiahnuť maximálny aktívny parter do ulice Mlynské nivy.
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V časti 1.N.P. na požiadavku mestskej časti je navrhované predškolské zariadenie. To bude mať prístup na terén.
V južnej časti pozemku je návrh objekt prisypať a oddeliť stenou, aby sme zamedzili pohybu ľudí cez obslužnú
komunikáciu. Ľudia by mali prechádzať do centrálneho parku Nuppu na to určenými prechodmi.
Samotné riešenie zelene je veľmi jednoduché zamerané len na ozelenenie a výsadbu s maximálnym zachovaním
existujúcich stromov po obvode pozemku. Ani jeden zo súčasných stromov nebude odstránený a návrh
maximálne rešpektuje súčasnú zeleň. Strešná terasa je napojená na spoločenskú časť a jednaciu miestnosť
v administratívnej časti. Terasa sa bude súkromne využívať pre všetkých návštevníkov a majiteľov polyfunkčného
domu.
Okolie objektu / riešenie zelene a parku/ je rozdelené na dve časti. Jedna je priamo napojená na prízemie objektu
SO 202, kde v spolupráci s Mestskou časťou je plánovaná prevádzka predškolského zariadenia. Tento dvor bude
oplotený a má slúžiť výhradne pre potreby škôlky. Druhá časť dvora sa nachádza vo vnútrobloku a je určená
majiteľom bytov a zároveň pracovníkom v administratívnej časti. Tento dvor je oplotený a odizolovaný od
komunikácie a vytvára priestor pre oddych a relaxáciu pre tento objekt.
Porovnanie
Lokalizácia zmeny navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje zmenu funkčného využitia lokality ale čiastočnú zmenu riešenia
objektov komplexu. Pôvodne boli navrhované 12-poschodové polyfunkčné budovy. Súčasný návrh predkladá
polyfunkčné využitie a len 8 poschodí. Lokalita a teda aj dotknuté územie sa z tohoto pohľadu nemení.
Zmena parametrov podľa prílohy č. 8 k zákonu
Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia podľa v tom čase platného
znenia zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Prahové hodnoty boli určené v Prílohe č. 1 k zákonu č. 127/1994 Z.z. v kapitole 9 „Infraštruktúra“, v položke č.
14, kde platili tieto prahové hodnoty:
Činnosť, objekty a zariadenia
Urbanistické rozvojové projekty
vrátane výstavby:
- Bytových jednotiek
- Veľkých
obchodných
jednotiek
- Obchodných reťazcov
- Parkovísk
- Garáží
- Veľkokapacitných skladov

Časť A – povinné hodnotenie

Časť B – zisťovacie konanie

Nad 500

Od 100 do 500
Nad 1000 m2 predajnej plochy
Nad 5000 m2 celkovej predajnej
plochy
Od 100 do 500 stojísk
Od 20 do 300 stojísk
Nad 1000 m2 skladovej plochy

Nad 500 stojísk
Nad 300 stojísk

Pôvodne navrhovaná činnosť bola preto predmetom povinného hodnotenia ukončeného Záverečným
stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR č. 185/06-7.3/fp zo dňa 30.5.2006.
Dňa 8.12. 2011 navrhovateľ, spoločnosť Bergamon, a.s., predložila Ministerstvu životného prostredia SR
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pod názvom Bergamon – polyfunkčný areál. Mlynské nivy – Hraničná
ul., Bratislava.
MŽP SR, ako príslušný orgán posúdil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a vydal vyjadrenie podľa v tom
čase platného znenia §18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov č. 9560/2011-3.4/ak zo dňa 19.12.2011.
Prvá zmena navrhovanej činnosti, ku ktorej MŽP SR vydalo vyjadrenie č. 9560/2011-3.4/ak zo dňa 19.12.2011,
túto časť pôvodne dotknutého územia, neriešilo teda nemenilo.
V súčasnosti je v platnosti zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov, podľa ktorého navrhovanú činnosť možno zaradiť vo väzbe na prílohu č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, do kapitoly č. 2, položky č. 14, kapitoly č. 9, položky 16a), a 16b).
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Zaradenie navrhovanej činnosti podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie podľa správy o hodnotení
Položka podľa Prílohy č. 8

Kapitola č. 2, položka č. 14
Priemyselné zariadenia na vedenie pary,
plynu, ....
Kapitola č. 9, položka č. 16a)
Pozemné stavby alebo ich súbory
Kapitola č. 9, položka č. 16b)
Statická doprava

Pôvodne posudzovaná
činnosť

Prvá zmena navrhovanej
činnosti

Variant 1: plyn. kotolne
Variant 2: horúcovod

horúcovod

bývanie
108000m2
vybavenosť
5800m2
administratíva 17200 m2
spolu
131 000 m2
parkovacích stojísk
celkom 1 399

bývanie
73 277m2
vybavenosť 12765m2
administratíva 31885 m2
spolu
117 927 m2
parkovacích stojísk
celkom 1 725

Predkladaná zmena
navrhovanej činnosti
horúcovod
(bez zmeny)
10 954 m2
V porovnaní s pôvodným
návrhom
zmenšenie o 5 846 m2
138 stojísk
V porovnaní s pôvodným
návrhom
zníženie o 60 stojísk.

V pôvodne navrhovanej činnosti, ktorá bola predmetom povinného hodnotenia ukončeného Záverečným
stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR č. 185/06-7.3/fp zo dňa 30.5.2006, boli v časti areálu, ktorý je
predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti, ako súčasť zóny G navrhované objekty G1 a G2
(polyfunkcia).
V pôvodnom riešení bola porovnateľná zastavaná plocha asi 1400 m2.
polyfunkčné objekty. Celková podlahová plocha bola asi 16 800 m2.

Navrhované boli 12-poschodové

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zastavanú plochu 1412,65 m2 a celkovú podlažnú plochu nadzemných
podlaží 10 954,62 m2. Zmena navrhovanej činnosti teda predstavuje v porovnaní s pôvodne navrhovaným
objektmi zníženie podlahovej plochy asi o 5 846 m2.
V pôvodnom návrhu, ktorý bol predmetom povinného hodnotenia v roku z roku 2006 bola podlahová plocha
všetkých objektov navrhovaná spolu 131 000 m2. Prvá zmena navrhovanej činnosti z roku 2011 túto plochu
upravila na spolu 117 927 m2. Prvá zmena navrhovanej činnosti však nezahŕňala objekty, ktoré sú predmetom
predkladanej zmeny navrhovanej činnosti.
Objekty, ktoré sú predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti prakticky uzatvárajú celý komplex
pôvodne posudzovaný v roku 2006. Celkom teda bude podlahová plocha všetkých objektov v komplexe (117 927
+ 10 954,62) spolu 128 881,62 m2. To je v porovnaní s pôvodným návrhom, ktorý predstavoval 131 000 m2 menej
(131000-128881,62) o celkom 2 118,39m2.
Celkový navrhovaný počet parkovacích miest v rámci predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je 138 PM.
Všetky parkovacie miesta budú umiestnené garáži pod objektami. V pôvodnom riešení neboli určené počty
stojísk vo väzbe na jednotlivé objekty. Pri porovnaní plošných výmer by bolo v pôvodnom riešení objektov G1
a G2 treba viac ako 200 stojísk. Z pohľadu lokálneho porovnania teda ide o zníženie statickej dopravy najmenej
o 60 stojísk.

III.2.2 Požiadavky na vstupy
Vstupy v etape výstavby
Na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti nebude, rovnako ako pri pôvodnom riešení,
poľnohospodárskej pôdy. Záber lesných pozemkov tiež nie je potrebný.

potrebný záber

Pre výstavbu objektov bude potrebné zabezpečiť stavebný materiál rôzneho druhu (kamenivo, štrk, piesok,
cement, betónové dlažby, betónové konštrukčné prvky, keramické výrobky, železo, strešné krytiny, izolácie,
drevo, plastové výrobky, sklo, elektrické vedenia a káble a iné stavebné hmoty a materiály).
Zdrojmi týchto materiálov budú štandardné ťažobné a iné dodávateľské organizácie, resp. pôjde o obchodné
výrobky zo zdrojov mimo posudzovaného územia, ktorých prísun si zabezpečí samotný zhotoviteľ stavby.
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Výstavba podľa zmeny navrhovanej činnosti bude riešená prevažne domácimi kapacitami a materiálmi
nachádzajúcimi sa na domácom trhu.
Objekty, ktoré sú predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti sú v porovnaní s pôvodne navrhovanými
objektmi G1a G2 objemom stavby asi o 40% menšie. Preto možno predpokladať, že materiálové a energetické
vstupy v etape výstavby budú v takom pomere nižšie.

Vstupy v etape prevádzky
Prevádzka daného objektu nebude vyžadovať prísun špecifických surovín. Vlastná prevádzka bude potrebovať
základné vstupy, najmä:
- Vodu
- Elektrickú energiu
- Teplo
Zásobovanie vodou
Vodovodná prípojka bude vybudovaná napojením na existujúci verejný vodovod TvLT DN150 vedený južne od
objektu v areáli NUPPU/Bergamon.
Vodomerná šachta bude vyhotovená zo železobetónu. Vo vodomernej šachte bude umiestnená 1 vodomerná
zostava s fakturačným vodomerom. Areálový vodovod bude vyhotovený z potrubia HPDE D90 a ukončený na
päte objektu.
Polyfunkčné objekty budú zásobované pitnou vodou z navrhovanej vodovodnej prípojky, ktorá ústi južne od
objektu do areálu NUPPU Bergamon. Pripojenie na verejný vodovod je súčasťou stavebného objektu „SO301a –
Vodovodná prípojka“ a areálový rozvod vodovodu je súčasťou stavebného objektu „SO301b – Areálový
vodovod“.
Potrubie vnútorného vodovodu bude vedené prestupom cez obvodovú stenu do interiéru, kde bude osadený
hlavný uzáver vody a oddeľovacia armatúra BA 295 DN50 pre oddelenie studenej pitnej vody a požiarnej vody.
Potrubie pitnej vody ďalej pokračuje v suteréne kde bude privedené k jednotlivým stúpacím potrubiam. Za každou
odbočkou k stúpaciemu potrubiu bude osadený guľový kohút pre uzatvorenie jednotlivých vetiev. Ležatý rozvod
studenej vody bude vyhotovený z nerezového potrubia, stúpacie rozvody vody budú vyhotovené z
plasthliníkového potrubia. Rozhraním medzi ležatým a stúpacím rozvodom studenej vody je guľový kohút na
jednotlivých odbočkách.
Na jednotlivých podlažiach sa zo stúpacieho potrubia studenej vody vyhotovia odbočky k jednotlivým bytom
(SO202) a kanceláriám (SO201), na ktoré sa umiestnia uzávery a pomerové vodomery. Odtiaľto bude rozvod
vody privedený k zariaďovacím predmetom podľa dispozície objektu.
Polyfunkčné objekty budú zásobované teplou úžitkovou vodou z navrhovanej prípojky teplej vody, ktorá je
vedená z existujúceho objektu „Bergamon – SO206“, kde sa nachádza odovzdávacia stanica tepla.
Teplovodná prípojka bude vyhotovená odbočkou z existujúceho potrubia, ktoré bolo predpripravené pre objekt
„Bergamon – SO215A, B“. Pripojenie na existujúci rozvod teplej vody je súčasťou stavebného objektu „SO402 –
Prípojka teplej vody“.
Príprava teplej úžitkovej vody bude realizovaná spoločne pre oba polyfunkčné objekty z odovzdávacej stanice
tepla. Potrubie je privedené do objektu prestupom cez obvodovú stenu v suteréne, kde bude osadená zostava
pre meranie spotreby a osadenie cirkulačného čerpadla. Rozvod teplej vody v bude opatrený cirkulačným
potrubím.
Požiarna voda
Rozvod vody na hasenie bude vytvorený spoločne pre oba stavebné objekty. Za oddeľovacou armatúrou bude
potrubie požiarnej vody vedené pod stropom suterénu k jednotlivým stúpacím potrubiam požiarnej vody.
Ročná potreba vody:
Qrok=Qp x d = 5 427 550 l/rok = 5 428 m3/rok
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Za účelom zavlažovania zelene bude na pozemku investora navrhnutá studňa. Studňa bude vyhotovená ako
vŕtaná a voda z nej bude čerpaná pomocou ponorného čerpadla. Na dne vŕtanej studne sa osadí kalník, filter silonové pletivo a postupne montovaním pozinkovaného potrubia sa osadí na dno studne ponorné čerpadlo.
Ponorné čerpadlo sa osadí do hĺbky ustáleného dna hladiny. Technológia studne bude umiestnená v studničnej
šachte spolu s technológiou zavlažovania. Takisto v studničnej šachte bude umiestnený fakturačný vodomer pre
meranie množstva vyčerpanej vody. Popis a spôsob zavlažovania bude riešený v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie.
Podrobný opis riešenia viď Dokumentácia priložená v Prílohe VI.4 predkladaného Oznámenia
navrhovanej činnosti.
Zásobovanie elektrickou energiou
Základné údaje
Napäťová sústava: 3PEN str.,50Hz,230/400V/TN-C,S
Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke:
- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zábranami alebo krytmi
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche
- samočinným odpojením napájania
- doplnkovým pospájaním
doplnková prúdovým chráničom
Výkonová bilancia
SO 201 - administratíva
Inštalovaný výkon „Pi“ 625,083 kW
Koeficient súčasnosti 0,547
Súčasný výkon „Ps“ 342,15 kW
Súčasný výkon Ps (zálohovaný) 6 kW
Predpokladaná ročná spotreba el.energie 0,39 GWh
Stupeň zabezpečenia dodávky el.energie 3
SO 202 - byty
Inštalovaný výkon „Pi“ 540,5kW
Koeficient súčasnosti 0,38
Súčasný výkon „Ps“ 204,9 kW
Súčasný výkon Ps (zálohovaný) 6 kW
Predpokladaná ročná spotreba el.energie 0,27 GWh
Výkony celkom
Inštalovaný výkon „Pi spolu“ 1 165,58 kW
Súčasný výkon "Ps spolu" 547,05 kW
Súčasný výkon Ps (zálohovaný) 12 kW
Koeficient súčasnosti 0,7
Medziobjektový súčasný výkon "Pss celkom" 382,9 kW
Inštalovaný výkon pre nabíjanie EV 44 kW
Kompenzácia účinníka: typovými kompenzačnými rozvádzačmi pre hlavné el. rozvádzače
Prostredie podľa STN 33 20 00-3 (protokol o prostredí je súčasť súhrnnej technickej správy PD):
Vnútorné priestory – AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AG1,AH1
Vonkajšie priestory –AA 7,AB 8,AD 2,AE4,AK 1,Al 1,AQ 1,AS 2
Využitie objektu podľa STN 332000-3: BA1,BC2,BD2,BE1,CA1,CB2
Pri vypracovaní PD sú zohľadnené STN normy a predpisy, hlavne:
STN 33 2000-5-51,STN 33 20 00-5-52, STN 614 39 ,STN 33 20 00-4-41,STN 33 20 00-5-54,
STN EN 12 464-1,vyhláška 508/2009 a ostatných súvisiacich noriem a predpisov.
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Polyfunkčný objekt SO201
Zásobovanie objektu elektrickou bude z rozvodnej siete NN podľa požiadaviek dodávateľa el. energie.
Bytový objekt SO202
Zásobovanie objektu elektrickou bude z rozvodnej siete NN podľa požiadaviek dodávateľa el. energie.
Rozvodná sieť NN
Bude riešená napojením rozpojovacích poistkových skríň umiestnených pri obytnom dome tak, aby z nich bolo
možné napojiť vchod daného bytového domu.
Pre vchod bytového domu bude inštalovaná prípojková skriňa, z ktorej bude napojené hlavné stúpacie vedenie
vchodu. Zo stúpačky sa napoja na jednotlivých podlažiach rozvádzače merania odberu el. energie. Z nich potom
jednotlivé odberné miesta-byty. V bytovom dome bude rozvádzač spoločnej spotreby, v ktorom budú istené
vývody pre el. okruhy spoločnej spotreby (výťah, osvetlenie spoločných chodieb, schodiska a pod.)
Podrobný opis riešenia viď Dokumentácia priložená v Prílohe VI.4 predkladaného Oznámenia
navrhovanej činnosti.

o zmene

Zásobovanie teplom
Zásobovanie teplom objektov SO201 a SO202 je uvažované horúcovodnou prípojkou zo sústavy
centralizovaného zásobovania teplom prostredníctvom OST H280W180,130. OST bude umiestnená v
samostatnej miestnosti v suteréne objektu SO202. OST bude automatická, riadená centrálnym technologickým
počítačom a bude s občasnou obsluhou.
Predpokladaná spotreba tepla na vykurovanie: Q = 973,6 GJ/rok
Primárna strana
Horúca voda vstupuje cez uzatváraciu armatúru, mechanický filter a rozdeľuje sa cez regulačné ventily do
doskového výmenníka ÚK a doskových výmenníkov ohrevu TÚV. Ventily s havarijnou funkciou zabezpečujú
reguláciu teploty v okruhoch ÚK a TÚV. Z výmenníkov ÚK a TÚV prechádza vratná horúca voda späť do SCZT.
Sekundárny okruh ÚK
Sekundárna strana ÚK doskového výmenníka tepla pozostáva z pripojovacích potrubí, potrubných armatúr,
poistného ventilu a ukazovacích armatúr. Potrubia vykurovacej vody na výstupe TNOS sú vedené pod stropom
pre napojenie rozdeľovača a zberača vykurovacej vody. Na rozdeľovač a zberač vykurovacej vody budú- okruh
ÚK1 – SO201
- okruh ÚK2 – SO202.
Každý vykurovací okruh bude pozostávať zo sady potrubných armatúr, obehových čerpadiel vykurovacej vody s
plynulou reguláciou, sady potrubných armatúr, uzatváracích armatúr, filtra, meracích a ukazovacích armatúr a
ultrazvukového fakturačného merača spotreby tepla. Vratná vykurovacia voda zo zberača je vedená do
doskového výmenníka vykurovacej vody k opätovnému ohriatiu.
Sekundárny okruh TÚV – objekt SO201
Príprava TÚV je riešená doskovým výmenníkom tepla. Studená voda je vedená cez elektromagnetickú úpravňu
vody do výmenníka TÚV. Cirkulácia TÚV je zabezpečená cirkulačným čerpadlom a je zaústená do potrubia
studenej vody pred výmenníkom. Výstup TÚV z výmenníka je vedený cez akumulačnú nádrž TÚV o objeme 1000
dm3, ktorá majú funkciu akumulátora a budú slúžiť na vyrovnanie teploty TÚV. Teplota TÚV bude udržiavaná na
55°C. Odber studenej vody bude meraný vodomerom.
Sekundárny okruh TÚV – objekt SO202
Príprava TÚV je riešená doskovým výmenníkom tepla. Studená voda je vedená cez elektromagnetickú úpravňu
vody do výmenníka TÚV. Cirkulácia TÚV je zabezpečená cirkulačným čerpadlom a je zaústená do potrubia
studenej vody pred výmenníkom. Výstup TÚV z výmenníka je vedený cez akumulačnú nádrž TÚV o objeme 500
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dm3, ktorá majú funkciu akumulátora a budú slúžiť na vyrovnanie teploty TÚV. Teplota TÚV bude udržiavaná na
55°C. Odber studenej vody bude meraný vodomerom.
Podrobný opis riešenia viď Dokumentácia priložená v Prílohe VI.4 predkladaného Oznámenia
navrhovanej činnosti.

o zmene

Nároky na dopravu
Navrhovaný polyfunkčný objekt je situovaný v priestore medzi ul. Mlynské nivy a novo vybudovanou areálovou
komunikáciou polyfunkčného komplexu bytových domov.
Záujmový priestor je ohraničený zo severu obslužnou komunikáciou Mlynské nivy, z juhu a východu
polyfunkčným komplexom NUPPU (projekt Bergamon) vo výstavbe a zo západnej strany je k riešenému územiu
priľahlé parkovisko a existujúci areál. Komunikácia Mlynské nivy je v dotknutom úseku obojsmerná dvojpruhová
obslužná komunikácia funkčnej triedy C2 kategórie MO 8/40. Ku komunikácii sú priľahlé obojstranné chodníky a
vjazdami/výjazdami sú priamo napojené priľahlé areály. Územie je cez komunikáciu Mlynské nivy napojené na
Bajkalskú ul., ktorá je komunikáciou ZAKOS-u a cez Hraničnú ul. vo svetelne riadenej križovatke na
komunikáciou Mierová, Prievozská ul. a Gagarinova ul.
Analýza súčasnej dopravnej situácie v území
V súčasnosti je areál napojený priamo na ulicu Mlynské nivy. Vzhľadom na blízkosť vjazdu k vybudovanej
areálovej obslužnej komunikácii projektu Bergamon a otočiska autobusov MHD bude predmetné územie
napojené na areálovú komunikáciu projektu Bergamon a napojenie na Mlynské nivy bude zrušené.
Komunikácie pre chodcov
Pozdĺž komunikácie Mlynské nivy sú vedené obojstranné chodníky v šírke min. 2,0 m, na ktoré sa napájajú
chodníky z polyfunkčnej zóny vo výstavbe. Na tieto chodníky budú napojené navrhované chodníky pri objektoch
bytových domov. Min. šírka chodníkov vedených v zeleni je 1,50 m, priľahlých ku komunikácii 2,0 m.
Mestská hromadná doprava
Trasy autobusových liniek MHD prebiehajú po Bajkalskej ul., A-MHD a T-MHD linky sú prevádzkované po
Gagarinovej a Mierovej ulici. Dostupnosť k zastávkam MHD na Bajkalskej ulici je od areálu navrhovaných
bytových domov cca 350 m a na Mierovú ul. cca 450-500 m. V dotyku s polyfunkčným komplexom NUPPU, ktorý
je vo výstavbe, je vybudovaná obojstranná zastávka s obratiskom pre A-MHD na ul. Mlynské nivy, po ktorej je v
dohľadnej dobe plánované zavedenie linky MHD.
Cyklistická doprava
V kontakte so záujmovým územím v súčasnosti neprebiehajú žiadne cyklistické trasy. V území je zachovaná
priestorová rezerva pozdĺž ul. Mlynské nivy pre výhľadové vedenie komunikácie pre cyklistov.
Vo februári 2021 bol pre magistrát hl. mesta SR vypracovaný projekt pre stavebné povolenie pre stavbu
Cyklotrasa R17 – Prievozská radiála, úsek Mlynské nivy.
Navrhovaný projekt bytového a administratívneho objektu v plnej miere rešpektuje vypracovaný projekt cyklotrasy
a ponecháva územnú rezervu na jeho realizáciu.
Posúdenie statickej dopravy pre navrhovaný polyfunkčný objekt v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 Projektovanie
miestnych komunikácií.
Vstupné koeficienty a hodnoty pre výpočet statickej dopravy
Pre výpočet odstavných a parkovacích plôch v zmysle čl.16.3.10 tab. 20 STN 73 6110/Z1,Z2
Projektovanie miestnych komunikácií, Zmena 1, Zmena 2 sú vstupné koeficienty nasledovné :
● regulačný koeficient uvažujeme k mp = 1,0 - posudzovanú lokalita sme zaradili do „ostatného územia“
mesta. Riešené územie je napojené na miestnu obslužnú dvojpruhovú komunikáciu Mlynské nivy,
● súčiniteľ vplyvu prepravnej práce je uvažovaný kd = 1,0 (pomer IAD : ostatnej doprave 40:60).
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Funkčné využitie objektov SO 201 a SO 202 :

bývanie, obchod/služby, administratíva

SO201 – administratívna časť
● administratíva : 175 zamestnancov
(1 stojisko na 4 zamestnancov)
3050 m2
(1 stojisko / 25 m2 čistej admin. plochy)
● funkčné využitie – administratíva SO201
P0 = 175 : 4 = 43,75
- zamestnanci
P0 = 3050 : 25 = 122
- návštevníci
N = 1,1 x Po x kmp x kd kde k mp = 1,0 kd = 1,0
pre zamestnancov :
N = 1,1 x 43,75 x 1,0 x 1,0 = 48,125 ~ 49 miest – pre zamestnancov admin.
pre návštevníkov :
N = 1,1 x 122 x 1,0 x 1,0 = 134,2 : 4 = 33,55 ~ 34 miest – pre návštevníkov administratívy
SO202 – bytová časť
● odstavné stojiská pre bývanie : 1-i a 2-i byty do 60 m2 (1 stojisko / byt)
3-i byty nad 60 m2 (1,5 stojiská / byt)
4-i byty nad 90 m2 (2 stojiská / byt)
Počet bytov spolu : 41
Základný počet odstavných miest OO pre bývanie :

7 + 22 bytov x 1 = 28 stoj.
7 byt x 1,5 = 10,5 stoj.
5 bytov x 2 = 10 stoj.
48,5 stojísk

● funkčné využitie – bývanie SO202
N = 1,1 x Oo
N = 1,1 x 48,5 = 53,35 ~ 54 miest – pre byty podľa STN 73 6110/Z1,Z2
V zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 podľa výpočtu statickej dopravy je potrebné pre 41 bytov vybudovať 54
parkovacích miest (49 miest pre odstavovanie vozidiel obyvateľov bytov a 5 miest pre návštevníkov bytov).
funkčné využitie – škôlka v objekte SO 202 so zázemím v objekte SO 201
v zmysle STN 736110/Z1, Z2 tab.20 nie je určený základný ukazovateľ pre škôlky, preto uvažujeme/ volíme
ukazovateľ nasledovne:
- 4 zamestnanci (1 stojisko na 5 zamestnancov)
P0 = 4 : 5 = 0,8 - zamestnanci
N = 1,1 x Po x kmp x kd
kde k mp = 1,0 kd = 1,0
pre zamestnancov :
N = 1,1 x 0,8 x 1,0 x 1,0 = 0,88 ~ 1 miesto pre zamestnancov
BILANCIA ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH MIEST PODĽA STN 73 6110/ Z1, Z2.
Funkčné využitie objektu
krátkodobé stojiská
dlhodobé stojiská
(počet PM)
(počet PM)
● bývanie
5
49
● administratíva
34
49
● škôlka
1
Spolu :
39 PM
99 PM
Celkový požadovaný počet parkovacích miest v zmysle STN 73 6110 je 138 PM, z čoho 4 % stojísk (šesť
parkovacích miest) bude vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím.
Podrobný výpočet potreby stojísk Dokumentácia priložená v Prílohe VI.4 predkladaného Oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti.
Celkový navrhovaný počet parkovacích miest v rámci predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je 138 stojísk.
Všetky parkovacie miesta budú umiestnené v garáži pod objektmi. V pôvodnom riešení neboli určené počty
stojísk vo väzbe na jednotlivé objekty. Pri porovnaní plošných výmer by bolo v pôvodnom riešení objektov G1
a G2 treba viac ako 200 stojísk. Z pohľadu lokálneho porovnania teda ide o zníženie statickej dopravy najmenej
o 60 stojísk.
Súčasťou podkladov pre prvú zmenu navrhovanej činnosti bola Dopravno-inžinierska štúdia spracovaná
spoločnosťou Pudos plus, s.r.o., ktorá hodnotila podmienky realizovateľnosti zámeru z hľadiska dopravno- 18 -
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kapacitného posúdenia. Štúdia preukázala, že zámer je z dopravno-kapacitného hľadiska funkčný a bez výrazne
negatívnych vplyvov na dopravnú situáciu na priľahlej komunikačnej sieti. Možno predpokladať, že aj z pohľadu
navýšenia statickej dopravy vo väzbe na predkladanú zmenu navrhovanej činnosti zostávajú závery dopravnej
štúdie platné.

III.2.3

Údaje o výstupoch

III.2.3.1 Predpokladané výstupy počas výstavby
Pri každej stavbe, bez ohľadu na to, či bude realizovaná podľa pôvodne hodnoteného riešenia alebo podľa
predkladanej zmeny navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia
spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv je však lokálny a časovo
obmedzený na dobu výstavby.
Stavebné postupy si nevyžiadajú takú technológiu, ktorá by spôsobila nebezpečie vzniku iných negatívnych
dopadov na obyvateľov v existujúcich obytných zónach v etape výstavby.
Doprava materiálu na stavenisko bude po existujúcich dopravných trasách. Intenzita dopravy počas výstavby
nebude predstavovať významnú zmenu ani z hľadiska súvisiaceho zaťaženia hlukom z dopravy.
Počas výstavby sa zvýši hluková hladina. Hodnotenie nárastu hlukovej hladiny je závislé od organizácie
výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dĺžky činnosti. Zároveň do toho vstupuje aj poloha
vykonávanej stavebnej činnosti v riešenom území.
Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov:
• Kompresor
hladina akustického tlaku hluku v 7m
LPA(7m) = 74,0 dB
• Elektro centrála hladina akustického tlaku hluku v 7m
LPA(7m) = 70,0 dB
• Vrtná súprava hladina akustického tlaku hluku v 7m
LPA(7m) = 69,0 dB
• Rýpadlo lyžicové hladina akustického tlaku hluku v 10m
LPA(10m) = 72,0 dB
• Nákladné vozidlá hladina akustického tlaku hluku v 10m
LPA(10m) = 79,0 dB
Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej hladiny pri nasadení
viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Možno predpokladať, že pri nasadení viacerých strojov
narastie hluková hladina na hodnotu 90 – 95 dB(A). Tento hluk sa nedá odcloniť protihlukovými opatreniami
vzhľadom premenlivosť polohy nasadenia strojov a konfiguráciu terénu. Tým vzniká potreba ochrany
exponovaných pracovníkov.
Pri realizácii inžinierskych sietí bude výkopová zemina, po uložení sietí, nahrnutá späť do rýh.
Počas výstavby vlastných objektov vzniknú odpady. V zmysle zákona o odpadoch je pôvodcom ten, na koho je
vydané stavebné alebo demolačné povolenie. Pôvodca ďalej zodpovedá za správne zaradenie odpadu a za
odovzdanie odpadu osobe oprávnenej nakladať s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a teda
tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.
Uprednostnené bude materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas výstavby (17 01 07)
napr. prostredníctvom mobilného drviaceho zariadenia. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné
zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, t.j. na legálnom zariadení oprávnenej
organizácie.
S odpadmi vznikajúcimi počas výstavby sa bude nakladať v súlade s §77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady
sa budú zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu
a množstvu zhromažďovaného odpadu max. 12 za sebou nasledujúcich mesiacov.
Bude vedená evidencia o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú počas
odstránenia stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.
V zmysle zákona o odpadoch bude pôvodca tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto
nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.
Je reálny predpoklad, že podstatnú časť stavebných odpadov bude možné priamo využiť na stavbe, alebo
ponúknuť inému na ďalšie využitie (tehly, betón, drevo...).
- 19 -
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Rozhodujúca časť odpadov z vlastnej výstavby objektov možno odhadnúť rovnako ako v pôvodnom riešení.
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. - prílohy č.1, ktorou sa
ustanovuje Zoznam odpadov sú odpady vznikajúce počas realizácie stavby zatriedené do skupín,
podskupín a druhov nasledovne:
SO201, SO202
Číslo Názov
Kategória
Množstvo
Doporučené
skupiny skupiny
odpadov
(t, m3)
zhodnocovanie a zneškodňovanie
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií
17 01 BETÓN TEHLY, OBKLADAČKY
17 01 01 betón
O
6,00 t
R5
17 01 02 tehly
O
0,60 t
R5
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc O
0,12 t
R5
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 DREVO, SKLO, PLASTY
17 02 01 drevo
O
0,24 t
R3/R1
17 02 02 sklo
O
0,06 t
R5
17 01 03 plasty
O
0,12 t
D1/D10
17 03 BITUMÉNOVÉ ZMESI
17 03 02 bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 5,00 t
R5
17 04 KOVY
17 04 05 železo a oceľ
O
1,20 t
R13/R4
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
0,20 t
R13/R4
17 05 ZEMINA, KAMENIVO
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
14 320,00 m3
D1
17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O
24,00 t
D1
iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 Komunálne odpady
20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
20 03 01 zmesový komunálny odpad
O
1,20 t
D10
Zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.
R3
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú
kompostovania a iných biologických transformačných procesov).
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
R6 Regenerácia kyselín a zásad
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D10 Spaľovanie na pevnine

ako

rozpúšťadlá

(vrátane

Predpokladané množstvá odpadov vznikajúcich počas výstavby objektov SO201, SO202, SO203
•
odpady ostatné (O) = 38,74 t
•
odpady nebezpečné (N-nebezpečné) = 0 t
So vznikom odpadov typu N počas výstavby sa neuvažuje.
Uskladňovanie sutí: do vozidiel stavby, drobný materiál do zaplachtovaných kontajnerov na suť. Stavebné sute
budú priebežne odvážané na riadenú skládku s nekontaminovaným (O-ostatným) odpadom. Miesto skládky určí
príslušný stavebný úrad, resp. vybraný dodávateľ stavby (so súhlasom investora).
Trieda skládky O-ostatné odpady – Dubová, Senec, Trnava-Zavar, Most pri Bratislave.

- 20 -
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Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny budú likvidované odvozom do zariadení Zberných surovín, Zberných
dvorov a recyklačných centier. Poloha predmetných zariadení bude upresnená vybraným dodávateľom stavby (
so súhlasom investora).
BILANCIA VÝKOPOVÝCH PRÁC (17 05 06 výkopová zemina):
• Objekt SO 201, SO202, SO203 = 14 320,00 m3
Uskladnenie zeminy: odvoz zo staveniska na zemník
Miesta dočasného uloženia zeminy (depónie), na ktorom sa uloží zemina zo staveniska (zemina a zemné práce
na stavenisku): Rozhodujúce zemné práce sú spojené s realizáciou základov a podzemných garáží hlavných
stavebných objektov polyfunkčného areálu. Výkopok bude priebežne odvážaný. Jeho dočasné umiestnenie na
ploche navrhovaného staveniska formou zemníkov je viazané súhlasom investora a je podmienené prijatým
postupom výstavby. So zeminou bude nakladané i počas realizácie prípojok I.S., komunikácií, chodníkov a
spevnených plôch v rozsahu navrhovanej objektovej skladby a podmienok projektov príslušných odborných
profesií. Zemina z výkopov pre položenie I.S. bude použitá na spätný zásyp, nie obsyp, pokiaľ projektant
nestanoví ináč. Prebytočná a pre stavbu nevyužiteľnú zeminu navrhujeme taktiež odvážať priebežne na lokalitu,
ktorej polohu upresní vybraný dodávateľ resp. s ňou bude naložené v zmysle požiadaviek investora stavby.
Dovoz zeminy na stavenisko: Dovoz zeminy (kvalitného humusového základu) predpokladáme v spojitosti s
realizáciou záverečných sadových a terénnych úprav. Po ukončení stavebných prác bude potrebné orgánu
štátnej správy v odpadovom hospodárstve predložiť doklad o spôsobe zhodnocovania resp. zneškodňovania
odpadov, ktoré vzniknú počas odstránenia stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. na zneškodňovanie odpadov.
S odpadmi vznikajúcimi počas prípravy, ale aj realizácie stavby, sa musí nakladať v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva a to predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné
zhodnocovanie a až následne zneškodňovanie odpadu.
Nebezpečné odpady – ich zneškodnenie vykoná oprávnená organizácia, ktorá bude vybraná na základe
výberového konania. Táto predloží rozhodnutia orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve platné v čase
realizácie stavby a doklad o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia a mieste uloženia nebezpečného odpadu.
Neznečistená výkopová zemina nebude odvážaná zo staveniska, ale môže byť použitá v rámci stavby §1 ods. 1
písm. h). V prípade prebytku výkopovej zeminy bude priebežne odvážaná zo staveniska na zemník, ktorého
poloha bude určená do zahájenia výstavby resp. na dopravné stavby Bratislavského kraja.
Ak zemina nebude do ukončenia stavby použitá v rámci objektov povolenej stavby, musí byť s ňou mimo tejto
stavby nakladané ako s odpadom, pričom jej ďalšie zhodnotenie musí byť prednostne na terénne úpravy, resp.
rekultiváciu.
Príprava a ochrana výkopov pre založenie menených objektov si vyžiada zrealizovanie hrubých terénnych úprav
(HTÚ). Prebytočná výkopová zemina vznikajúca realizáciou HTÚ a pri realizácii základov a spodných stavieb
bude priebežne odvážaná zo staveniska (stavenísk) na zemník, ktorého polohu určí realizátor prác, do zahájenia
výstavby resp. na dopravné stavby Bratislavského kraja. So zeminou bude nakladané i počas realizácie
spevnených plôch, pri pokládke novonavrhovaných resp. prekladaných I.S. Zemina z výkopov pre položenie
resp. preloženie prípojok I.S. bude použitá na spätný zásyp (nie obsyp) pokiaľ projektant príslušnej odbornej
profesie nestanoví ináč. Zemina pre záverečné terénne a sadové úpravy bude zabezpečovaná dovozom.
Vzhľadom na charakter a množstvo vzniknutých odpadov, na ich zhromažďovanie bude na stavenisko
pristavený veľkokapacitný kontajner, ktorý bude priebežne odvážaný.
Vo všetkých prípadoch sa jedná o zhromažďovanie vytriedených produkovaných odpadov, s ich následným
odvozom v zmysle zmluvných vzťahov s jednotlivými špecializovanými organizáciami.
Druhotné suroviny sa budú zhromažďovať na stavenisku utriedené podľa druhov a zabezpečené pred
poveternostnými vplyvmi a možným odcudzením. Prostredníctvom oprávnenej organizácie bude zabezpečené
ich zhodnotenie - recykláciou.
Neznečistená výkopová zemina sa využije na terénne úpravy okolo staveniska §1 ods. 1 písm. h)), v prípade
jej „nespotrebovania“ v rámci danej stavby môže byť zmysle § 99 odst. 1, písm.b4) zák. č. 79/2015 Z. z. o
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odpadoch až po vyjadrení príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve použitá na terénne
úpravy na iných stavbách investora.
V prípade, že množstvo produkovaných nebezpečných odpadov presiahne 1 tonu ročne, investor ako pôvodca
odpadu musí v zmysle § 97 odst. 1 písm. g) Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch požiadať o súhlas na
zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu.
Odpady budú zabezpečené v zmysle § 14 ods. 1 písm. b zák. č. 79/2015 Z. z. pred nežiaducim únikom či
odcudzením.
Investor preberá v zmysle § 77 zákona o odpadoch všetky povinnosti pôvodcu odpadov vznikajúcich pri
stavebnej činnosti.
Porovnanie
Možno predpokladať, že pri realizácii objektov podľa zmeny navrhovanej činnosti, budú výstupy v etape výstavby
čo do druhu porovnateľné. Možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené
pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Vzhľadom na významne menší objem stavebných
prác, možno aj dĺžku a intenzitu pôsobenia výstupov počas stavby očakávať kratšiu.
Odpady z hľadiska druhového zloženia budú v zásade rovnaké ako v pôvodne navrhovanom riešení. Množstvo
odpadov z výstavby bude významne menšie. Zmeny s nakladaní s odpadmi sú viazané hlavne na zmenu
legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva. V súčasnosti sa oveľa väčší dôraz dáva na zhodnocovanie
odpadov. Možno teda očakávať, že z výstavby bude potrebné zneškodňovať asi 50% z objemu pôvodne
predpokladaných odpadov.
Iné významné výstupy v etape výstavby sa neočakávajú.

III.2.3.2 Predpokladané výstupy počas prevádzky
Zdroje znečisťovania ovzdušia
Zdrojmi znečisťovania ovzdušia by bol pohyb motorových vozidiel a vykurovanie objektov.
S účinnosťou od 1. júna 2010 bol prijatý zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorý zrušil zákon č. 478/2002
o ochrane ovzdušia. K novému zákonu boli s účinnosťou od 15.9.2010 prijaté vykonávacie predpisy.
Zabezpečenie tepla je napojením na horúcovod. Toto riešenie nepredstavuje zdroj znečisťovania ovzdušia.
Ostatné zdroje znečisťovania ovzdušia sa v zásade nemenia.
Rozptylová štúdia bola spracovaná doc. RNDr. Ferdinandom Hesekom, CSc. v rámci podkladov pre pôvodné
riešenie navrhovanej činnosti. Vzhľadom na to, že vykurovanie objektov nie je zdrojom znečisťovania ovzdušia,
možné zaťaženie obyvateľstva znečistením ovzdušia je preto predovšetkým z výfukových plynov osobných
automobilov.
Vetranie garáží je navrhnuté v zmysle STN 736058 zmena b/1989 pre vetranie hromadných garáží ako
podtlakové o 10% menším množstvom vzduchu na prívode do garáže.
Ide o garáže s celkovým počtom stojísk nad 100 parkovacích miest, v ktorých nevzniká špičková prevádzka
(parkovacie garáže v meste, výmena vozidiel nemá výrazné špičky, odstavné garáže osobných vozidiel v mieste
bydliska). V garáži na 1.PP sa uvažuje s parkovaním osobných vozidiel s palivom benzín alebo nafta. V priestore
garáži sú rozmiestené len čidlá CO. Vozidlá na palivo LPG a CNG majú zákaz parkovania v podzemnej garáži na
1.PP a budú parkovať výlučne na 1.NP.
Pri návrhu sa uvažuje vypočítaná hodnota a to 220 m3/h na jedno parkovacie miesto:
220 m3/h x 57 = 12.540 m3/h. – min. výkon odsávacieho ventilátora na 1.PP
220 m3/h x 60 = 13.200 m3/h. – min. výkon odsávacieho ventilátora na 2.PP
Navrhnutý je prirodzený prívod vzduchu pomocou dvoch prívodných šácht z úrovne terénu do garáže na 1.PP a
2.PP. V garáži pod stropom 2.PP a 1.PP sú umiestnené posuvné ventilátory, ktoré dopravujú vzduch (posúvajú)
smerom od prívodného otvoru k odsávaciemu otvoru pod stropom na 1.PP a 2.PP a odvodným ventilátorom z
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2.PP a 1.PP je vzduch vedený ďalej potrubím pod stropom 1.PP do centrálnej odvetrávacej šachty pre odvod
vzduchu z garáže nad strechu objektu. Odvodné ventilátory sú umiestnené v strojovni VZT na 2.PP a 1.PP.
Na stene odvetrávacej šachty je umiestnená protidažďová žalúzia – dodávka ASR. Navrhnutý je taktiež centrálny
rozvádzač MaR pre ovládanie ventilátorov v garáži na základe čidiel CO rozmiestených v priestore garáži.
Systém riadenia odvetrávania priestoru garáže odvodných ventilátorov je pomocou frekvenčných meničov
zabezpečené plynulé ovládanie a posuvné ventilátory sú v prevádzke na maximálny výkon.
Možno predpokladať že najvyššie koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí objektov budú nižšie ako sú príslušné
limity. Prevádzka nesmie ovplyvniť znečistenie ovzdušia jeho okolia nad prípustnú mieru a tým aj zdravotný stav
obyvateľstva ani pri najnepriaznivejších podmienkach.
Na overenie tohto predpokladu bola spracovaná aktuálny rozptylová štúdia – viď Príloha č. VI.4 predkladaného
Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
Vplyv predkladanej zmeny navrhovanej činnosti na celkový stav ovzdušia je možno považovať za akceptovateľný.
Zdroje znečisťovania vôd
Zdrojom znečisťovania vôd bude voda z povrchového odtoku - dažďová voda zo striech a spevnených plôch
a splašková voda.
Splašková kanalizačná prípojka bude vybudovaná napojením na existujúcu verejnú dažďovú kanalizáciu a
ukončená hlavnou dažďovou revíznou šachtou 1000. Prípojka bude vyhotovená z PVC potrubia DN200 a bude
ústiť do areálu areáli NUPPU/Bergamon. Na kanalizačnej prípojke bude osadená hlavná revízna šachta DN1000,
areálové šachty splaškovej kanalizácie budú takisto DN1000. Šachty sú navrhnuté ako železobetónové.
Minimálny spád kanalizačného potrubia je 2,0% pri potrubí do D160 a 1,0% pri D200 a vyššom Kanalizácia bude
v obidvoch objektoch realizovaná ako delená.
Splašková kanalizácia bude odvádzať splaškovú a odpadovú vodu z jednotlivých objektov SO201 a SO202
navrhovanou spoločnou kanalizačnou prípojkou do verejnej splaškovej kanalizácie.
Splašková voda bude odvádzaná zo zariaďovacích predmetov cez pripájacie potrubie, splaškové odpadové
potrubie a zvodové kanalizačné potrubie cez navrhovanú kanalizačnú prípojku do verejnej splaškovej kanalizácie.
Dažďová kanalizácia
Vody z povrchového odtoku - dažďové vody zo strechy každého objektu budú odvádzané samostatne. Pre
objekty je navrhovaný podtlakový systém odvodnenia (napr. Geberit Pluvia). Prechod z podtlakovej na gravitačnú
kanalizáciu je riešený pred obvodovou stenou v suteréne. Prechod bude riešený vždy cez ukľudňujúci kus dĺžky
2m. Na streche budú osadené strešné vpuste Geberit UNI d56 s izoláciou a elektrickým ohrevom. Podtlakový
systém bude vybudovaný z potrubia PE-HD, gravitačný systém bude vybudovaný z potrubia PVC-U.
Areálové rozvody dažďovej kanalizácie a odvedenie dažďových vôd do vsakovacieho systému je súčasťou
stavebného objektu „SO303 – Areálová dažďová kanalizácia a vsaky“.
Výpočtové prietoky dažďovej vody na päte jednotlivých objektov:(l/s)
kde:
r - výpočtová výdatnosť dažďa = 0,025 (l.s-1.m-2),
C - súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy = 1,0 (-),
A - pôdorysný priemet odvodňovanej plochy – plocha strechy (m2).

Objekt SO 201 Qr= 22,40 l.s-1
Objekt SO 202 Qr= 12,10 l.s-1
Návrhové podmienky
100 – ročný dážď v trvaní 15 minút
Výpočtová výdatnosť dažďa 0,025 l.s-1.m-2
Pozn. výpočtový prietok je počítaný za ukľudňujúcim kusom pre určenie dimenzie gravitačnej dažďovej
kanalizácie. Dimenzovanie podtlakovej dažďovej kanalizácie bude riešené v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie v spolupráci s dodávateľom systému podtlakového odvodnenia.
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Spoločnosťou EkoGeos, s.r.o. bol v marci 2021 realizovaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum. Vzhľadom
na priaznivé koeficienty filtrácie štrkového súvrstvia a vzhľadom na dostatočnú hĺbku priemernej, resp.
maximálnej hladiny podzemnej vody konštatoval, že v záujmovom území sú vhodné podmienky na realizáciu
vsakovacích systémov na vsakovanie vôd z povrchového odtoku (dažďové vody) zo striech, parkovacích plôch,
komunikácii do horninového prostredia.
Jedná sa o vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd, k čomu je nutné povolenie orgánu štátnej vodnej
správy.
Podrobný opis riešenia viď Dokumentácia priložená v Prílohe VI.4 predkladaného Oznámenia
navrhovanej činnosti.

o zmene

Nakladanie s odpadmi
Druhy odpadov sa aj po zmene navrhovanej činnosti v etape prevádzky v zásade nezmenia. Možno
predpokladať, že sa významne zmení produkcia, teda množstvo rozhodujúcich druhov odpadov a spôsob
nakladania s odpadom v zmysle novej legislatívy.
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. - príloha č.1 v znení neskorších
predpisov, ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov, a v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Zb. v znení
neskorších predpisov možno odpady vznikajúce prevádzkou (užívaním) zrealizovaného stavebného fondu
zatriediť takto:
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. - prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje
Zoznam odpadov sú odpady vznikajúce počas prevádzky (užívania) stavby zatriedené do skupín, podskupín a
druhov nasledovne:
Číslo skupiny Názov skupiny
Kategória odpadu
15 Odpadové obaly
15 01 OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV
15 01 01 obaly z papiera a lepenky
O
15 01 02 obaly z plastov
O
15 01 04 obaly z kovu
O
20 Komunálne odpady
odpady z domácností a podobné z obchodu, priemyslu a inštitúcií, vrátane ich zložiek z triedeného odpadu
20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01
20 01 01 papier a lepenka
O
20 01 02 sklo
O
20 01 11 textílie
O
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
O
20 01 39 plasty
O
20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
O
20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
20 03 01 zmesový komunálny odpad
O
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované
O
Podľa §1 Vyhl.č.365/2015 Z.z. odpady vznikajúce počas prevádzky (užívania) stavby sú zaradené do kategórie O
– ostatné odpady (odpady, ktoré nie sú nebezpečné).
Predpokladané množstvá odpadov vznikajúcich počas prevádzky (užívania) objektu SO201
Kapacita objektu: 175 zamestnancov (2l na1osobu /deň)
Predpokladané množstvo odpadu: asi 350l /deň
cca 1750 /týždeň
asi 92 750 l /rok
Predpokladané množstvá odpadov vznikajúcich počas prevádzky (užívania) objektu SO202
Kapacita objektu: 90 obyvateľov v bytoch (3,845l na 1osobu /deň)
4 zamestnanci (2l na1osobu /deň)
40 detí (1.0l na1osobu /deň)
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Predpokladané množstvo odpadu: cca 394,0 l /deň
asi 2662 l /týždeň
asi 141 086 l /rok
SO201+SO202 Predpokladané množstvo odpadu cca 4412 l/týždeň
Celkový minimálny počet typizovaných zberných nádob:
- papier 1x1100l
- plast 1x1100l
- sklo 1x1100l
pri frekvencii odvozu 1x za týždeň
Predpokladaná vyťažiteľnosť: 35,00 % ( sklo, papier, plasty )
Uskladňovanie odpadu
Uskladňovanie odpadkov je v kontajneroch na určenom mieste, prístupnom z exteriéru. Daný priestor je
prirodzene vetraný. Prístup pre vozidlo na odvoz odpadu je zabezpečený z areálovej komunikácie. Priestory a
prístup k zberným nádobám komunálnych odpadov sa budú riešiť bezbariérovým prístupom, z ktorého oprávnená
osoba OLO, a. s., priamo zvozovou technikou bude môcť vykonávať manipuláciu so zbernou nádobou.
Nakladanie s komunálnym odpadom
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a vytriedenými zložkami komunálnych odpadov bude
zabezpečovať spoločnosť OLO, a. s., ktorá je na túto činnosť oprávnená na území hlavného mesta SR Bratislavy
v súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným (aj kuchynským) odpadom
Podľa §81 Zákona o odpadoch Obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 písm. b) povinná
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem
toho, ktorého pôvodcom je fyzická́ osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania109) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1), 2. jedlých olejov a tukov
z domácnosti 3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov Náklady na
činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľnými komunálnym odpadom,
náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na
ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa §
59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného
predpisu.
V rámci prevádzky budov dokumentácia navrhuje umiestnenie elektrických kompostérov Green Good, v ktorých
sa biologicky rozložiteľný odpad (aj kuchynský) spracuje za 24 hodín a vznikne z neho kompost. Takýmto
spôsobom sa zredukuje množstvo zmesového komunálneho odpadu o 40- 60% a náklady na odvoz sa výrazne
znížia. Vzniknutý kompost sa bude sústreďovať v nádobe na to určenej v exteriéri alebo v interiéri budovy a po
jeho dostatočnom nazhromaždení ho odvezie organizácia, ktorá má na to súhlas na najbližšiu kompostáreň. V
prípade potreby bude tento kompost využitý ako hnojivo pre vlastnú potrebu pestovania. Kompostér je potrebné
umiestniť v okrajovej miestnosti pri stene, ktorá je v dotyku s vonkajším prostredím, aby bol filter napojený na
vonkajšie prostredie na odvod vzniknutého kondenzátu a pachu. Takisto je potrebné umiestniť kompostér vedľa
výlevky, na umývanie nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu.
Hluk
V rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie bola vypracovaná samostatná štúdia (Šimo, 2005), ktorá
hodnotila zmeny hlukových pomerov po výstavbe objektu.
K dokumentácii pre stavebné povolenie objektov podľa prvej zmeny navrhovanej činnosti bola predložená
Hluková štúdia vypracovaná fy A&Z acoustics, s.r.o. Ing. P. Zaťko, ku ktorej sa vyjadroval Regionálny úrad
verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto č. HŽP/13229/216 zo dňa 20.9.2016. Závery a požiadavky
tohto záväzného stanoviska zostávajú platné aj pri predkladanej zmene navrhovanej činnosti.
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V rámci podkladov pre dokumentáciu pre stavebné povolenie bola spracovaná spoločnosťou Valeron Enviro
Consulting, s.r.o. akustická štúdia. Táto hodnotila kumulatívne vplyvy na hlukové pomery v súvislosti
s realizáciou objektov SO201, SO202, SO203, SO204, SO205, SO206, SO209 a objektov SO215A a SO215B.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti prináša zmenu hlukových pomerov a preto závery predchádzajúcich
akustických štúdií boli overené aktuálnym posúdením hlukovej záťaže dotknutého vonkajšieho prostredie.
Po vykonaných meraniach hluku, výpočtoch a analýze ich výsledkov hluková štúdia (3HG, s.r.o. 03/2021, viď
Príloha VI.4) konštatuje toto:
• prevádzka navrhovaného polyfunkčného objektu (vjazd a výjazd z podzemnej garáže) nespôsobí
prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku pred fasádami najbližších existujúcich ani
plánovaných objektov pre denný, večerný, ani pre nočný referenčný časový interval
• v tesnej blízkosti polyfunkčného objektu (na jeho južnej strane) sa nachádza územie, ktoré spĺňa požiadavku
čl. 1.9 prílohy k Vyhláške MZ SR č.549/2007 Z.z., že posudzovaná hodnota v primeranej časti priľahlého
vonkajšieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v tesnej blízkosti budovy na bývanie
neprekročí prípustne hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III o viac ako 5 dB
• súhlas s umiestnením materskej školy do polyfunkčného objektu, ako aj súhlas s vytvorením vonkajšieho
ihriska materskej školy vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Porovnanie údajov o výstupoch
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom
stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv je však lokálny a časovo obmedzený na dobu
výstavby.
Počas výstavby vzniknú odpady, ktoré možno zaradiť hlavne do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady
z demolácií. Je reálny predpoklad, že podstatnú časť stavebných odpadov bude možné priamo využiť na stavbe,
alebo ponúknuť inému na ďalšie využitie (betón, drevo...).
Iné významné výstupy v etape výstavby sa neočakávajú.
Vzhľadom k tomu, že rozsah stavebných prác je funkčne totožný s pôvodným návrhom, aj výstupy v etape
výstavby čo do druhu možno očakávať vo všetkých smeroch porovnateľné.
V etape prevádzky sú rozhodujúcimi výstupmi:
• zdroje znečisťovania ovzdušia
• zdroje znečisťovania vôd
• odpady
• hluk
Zdroje znečisťovania ovzdušia sa, čo do druhu, v zásade nemenia. Potreba tepla v navrhovanej zmene je
v porovnaní s pôvodným návrhom podstatne nižšia a zdrojom tepla je rovnako odovzdávacia stanica tepla
(OST). Zmenou navrhovanej činnosti teda nevzniknú iné nové zdroje znečisťovania ovzdušia.
Doprava ako zdroj znečisťovania ovzdušia sa nemení.
Zdrojom znečisťovania vôd bude odvod splaškových odpadových vôd od zariaďovacích predmetov do areálovej
splaškovej kanalizácie.
Riešenie vodných stavieb sa zmenou navrhovanej činnosti v zásade nemení.
Nakladanie s odpadmi a druhy odpadov sa po zmene navrhovanej činnosti zmení z hľadiska objemu
a nakladania pozitívnym smerom. Druhy odpadov sú spojené hlavne s užívaním objektu, teda produkované
budú hlavne komunále odpady.
Objekty G1 a G2, ktoré boli v pôvodnom riešení, ktoré bolo predmetom povinného hodnotenia ukončeného
Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/06-7.3/fp zo dňa
30.5.2006 boli navrhované v podrobnosti projektového riešenia celku pod názvom „Bergamon – Polyfunkčný
areál, Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava“.
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Nie sú teda známe podrobné údaje, s ktorými by bolo možné porovnať návrh v dokumentácii, ktorá je predmetom
predkladanej zmeny navrhovanej činnosti, v absolútnych hodnotách. Možno však vychádzať z toho, že zastavaná
plocha je porovnateľná a počet nadzemných podlaží bol pôvodne dvanásť.
Súčasný návrh predpokladá len osem nadzemných podlaží. Vzhľadom na to, že účel stavby sa nemení, možno
predpokladať pri kvantifikácii výstupov v etape prevádzky, že tieto budú v približnom pomere v akom je pomer
objemu pôvodného návrhu a súčasného návrhu stavby. Vo všeobecnosti teda možno predpokladať, že výstupy
počas prevádzky budú podľa zmeny navrhovanej činnosti nižšie asi o 30 až 40%.
V pôvodnom riešení bola porovnateľná zastavaná plocha asi 1400 m2.
polyfunkčné objekty. Celková podlahová plocha bola asi 16 800 m2.

Navrhované boli 12-poschodové

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zastavanú plochu 1412,65 m2 a celkovú podlažnú plochu nadzemných
podlaží 10 954,62 m2. Zmena navrhovanej činnosti teda predstavuje v porovnaní s pôvodne navrhovaným
objektmi zníženie podlahovej plochy asi o 5 846 m2.
Celkový navrhovaný počet parkovacích miest v rámci predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je 138 stojísk.
Všetky parkovacie miesta budú umiestnené v podzemnej garáži pod objektmi. V pôvodnom riešení neboli určené
počty stojísk vo väzbe na jednotlivé objekty. Pri porovnaní plošných výmer by bolo v pôvodnom riešení objektov
G1 a G2 treba viac ako 200 stojísk. Z pohľadu lokálneho porovnania teda ide o zníženie statickej dopravy
najmenej o 60 stojísk.
Zmenou navrhovanej činnosti sa situácia, z pohľadu ovplyvňovania obyvateľstva, resp. návštevníkov, prakticky
nezmení.

III.3

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území
a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie

Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia podľa v tom čase platného
znenia zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré
bolo ukončené Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR č. 185/06-7.3/fp zo dňa 30.5.2006.
Rozhodnutím č. 2300/2011-3.4/ak zo dňa 1.3.2011 bola platnosť záverečného stanoviska MŽP SR č. 185/067.3/fp zo dňa 30.5.2006 predĺžená do 1.3.2013.
Dňa 8.12. 2011 navrhovateľ, spoločnosť Bergamon, a.s., predložila Ministerstvu životného prostredia SR
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pod názvom Bergamon – polyfunkčný areál. Mlynské nivy – Hraničná
ul., Bratislava.
MŽP SR, ako príslušný orgán posúdil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a vydal vyjadrenie podľa v tom
čase platného znenia §18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov č. 9560/2011-3.4/ak zo dňa 19.12.2011.
Následne Mestská časť Bratislava Ružinov vydala rozhodnutie o umiestnení stavby č. 651 č. SÚ/CS
141/2012/18/KAR zo dňa 29.10.2012, právoplatné dňa 5.7.2013. Zmena rozhodnutia bola vydaná Mestskou
časťou Bratislava – Ružinov č. SU/CS 12965/2016/4/MBL-20 zo dňa 14.7.2016 právoplatné dňa 4.8.2016.
Mestská časť Bratislava – Ružinov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby vydal stavebné
povolenie pre dopravné stavby pod č. SU/CS 37/2017/19/AJA-60 zo dňa 27.4.2017, právoplatné 15.7.2017.
Na hlavné stavebné objekty, medzi ktorými boli aj stavebné objekty, ktoré sú predmetom predkladaného
Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vydala Mestská časť Bratislava Ružinov stavebné povolenie č.
SU/CS 2722/2017/MBL-73 zo dňa 12.6.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.7.2017.
Predmetom tohto stavebného povolenia boli objekty: SO 100 Príprava územia, SO 200 stavebné objekty (bytové
domy, administratívne objekty, trafostanica, zdravotechnické objekty, požiarna nádrž, horúcovodné objekty,
elektrotechnické silnoprúdové objekty, sadové úpravy a prevádzkové súbory (trafostanice a dieselagregáty).
Zároveň aj povolilo odstránenie stavby – objektov oplotenia, zrušenie IS, prípojok kanalizácie.
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Mestská časť Bratislava – Ružinov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
vydal stavebné povolenie pod č. SU/CS 37/2017/19/AJA-60 zo dňa 27.4.2017, právoplatné 15.6.27 pre SO 700
Komunikácie, parkoviská a chodníky.
Na základe týchto povolení investor začal jednotlivé stavebné objekty realizovať.
Stavebné povolenia 1.etapy týkajúce sa objektov SO 207 a SO 208 spolu s inžinierskymi sieťami a spevnenými
plochami:
- SU/CS67/2016/12/MBL-100 z 20.07.2016
SP – SO 700 – komunikácie, spevnené
plochy
- SU/CS63/2016/12/MBL-101 z 22.07.2016
SP – SO 216a -Trafostanica plus prípojky
- SU/CS50/2016/13/MBL-102 z 25.07.2016
SP – SO 207, 208 – Bytové domy plus
prípojky
Stavebné povolenia pre 2.etapu týkajúce sa objektov SO 201-206, 209 - 215 A,B spolu so všetkými inžinierskymi
sieťami, komunikáciami a spevnenými plochami:
- OU-BA-OSZP3_2017/8714/PIA/aut./II-5724 zo dňa 29.3.2017
SP
SO 301 – verejný vodovod
SO 302 – vodovodné prípojky,
SO 304,305,306 kanalizácia
- SU/CS 37/2017/19/AJA-60 z 27.04.2017
SP SO 700 -Areálová komunikácia, parkoviská,
spevnené plochy
- MAGS SSU 40950/2017-316051 z 30.05.2017 SP SO702b -Napojenie komunikácie Komárňanská
na MO.
- MAGS SSU 40953/2017-83297 z 06.04.2017 SP SO707b -Úprava komunikácie Hraničná úprava existujúceho vjazdu .
SU/CS 2722/2017/19/MBL-73 z 12.06.2017
SP pre SO 201-206, SO 209-215
stavebné objekty spolu so všetkými
prípojkami pre obsluhu spomínaných
objektov.
- SU/CS 2164/2018/5/MBL-19 z 09.02.2018
Zmena stavby pred dokončením
SO 800 – sadové úpravy
- SU/CS 8212/2020/9/KIL-129 z 14.08.2020
Zmena stavby pred dokončením
SO 210, SO211, SO212
Objekty SO 208, SO 207, SO 206 a SO 209 sú už skolaudované s príslušnými vonkajšími spevnenými
a parkovými plochami. Pri objekte SO 201 prebieha kolaudačné konanie. V objektoch 208, 207 a 206 sa býva. V
súčasnosti sú v realizácii objekty SO 202, 203, 204 a následne sa začne výstavba objektu SO 205. Investor si
vytýčil cieľ postupnej realizácie celého areálu, kde s odstupom polroka sa vždy začína výstavba nového objektu.
Tie sú aj v takýchto časových intervaloch postupne kolaudované a dané do užívania. Cieľom je dokončiť celý
areál v roku 2024.
Niektoré ďalšie stavebné objekty sú už vybudované a boli na ne vydané užívacie povolenia:
•

Rozhodnutím č. SÚ/CS 10820/2019/19/KIL-164 zo dňa 6.9.2019 Mestská časť Bratislava Ružinov
povolila užívanie na SO 206 Bytový dom, SO 400 horúcovodné objekty, SO 500 Elektrotechnické
silnoprúdové objekty, SO 800 Sadové úpravy Prevádzkový súbor PS 08 OST 2 technologická časť (pre
objekty SO 206 a SO 215A, B).
Stavebný objekt SO 206 je bytový dom postavený v susedstve dotknutého územia predkladanou
zmenou navrhovanej činnosti, na parcele č. 15454/75 katastrálne územie Nivy. Bytový dom má 106
bytových jednotiek a nebytový priestor určený pre obchod a služby s podzemným parkovaním 87
parkovacími stojiskami. Je napojený na verejné technické vybavenie.

•

Mestská časť Bratislava – Ružinov ako príslušný špeciálny stavebný úrad rozhodnutím č. SU/CS
7957/2019/8/KIL-154 povolil užívanie stavebných objektov SO 700 Komunikácie, parkoviská
a chodníky.
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Investor zároveň v rámci podmieňujúcich investícií pre areál Bergamon už zrealizoval, alebo realizuje nasledovné
prestavby a úpravy v značnom finančnom objeme :
Investície do infraštruktúry:
• Hraničná/Gagarinova
• Mierová/Gagarinova
• Oprava ul. Hraničná
• Zastávka MHD a obratisko
• Zastávka a obratisko MHD je iniciatívou investora. Ide o nepodmienenú investíciu pre areál projektu
Bergamon a tento zámer investor žiadal iniciatívne so snahou, aby do areálu Prievoz/Hraničná/Mlynské
Nivy zabezpečil MHD a zároveň aby zlepšil dopravnú situáciu v okolí (v súlade s ideou mesta Bratislavy
aby väčšina obyvateľov využívala a prešla na MHD). Celý zámer je v spolupráci s mestom Bratislava na
základe podpísanej zmluvy o spolupráci. V súčasnosti je stavba stavebne povolená.
Hodnotenie zdravotných rizík
Riziká počas výstavby
Realizácia navrhovanej činnosti sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a technologickými predpismi a
normami. Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru práce – stavebné práce, výškové práce, práca s
plynovými, elektrickými zariadeniami, stavebnými a dopravnými mechanizmami. V tomto smere sú riziká obdobné
ako pri každej stavebnej činnosti.
V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Preto k čiastočnému
narušeniu pohody a kvality života príde v etape realizácie najmä hlukom, prachom a emisiami z dopravy. Toto
narušenie bude len lokálne - dopravné trasy, stavenisko. Tento dopad nebude mať významný vplyv na zdravotný
stav obyvateľov.
Priame zdravotné riziká vznikajú v etape výstavby len v súvislosti s vlastnou stavebnou činnosťou. Jedná sa
predovšetkým o nebezpečie úrazu pri doprave a manipulácii s materiálom, pri stavebných, najmä výškových
prácach, pri práci s elektrickými zariadeniami, a pod. Tieto riziká je možné eliminovať len pracovnou disciplínou a
dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom k tomu, že realizácia investičného zámeru bude len vo
vyhradenom priestore, nemôžu vzniknúť reálne zdravotné riziká ani iné dôsledky na obyvateľstvo.
Pri prevádzke, údržbe a oprave zariadení a rozvodov je potrebné dodržať ustanovenia príslušných noriem a
bezpečnostných predpisov a vyhlášok pre rozvody jednotlivých médií.
Riziká počas prevádzky
Pri posudzovaní rizík vyplývajúcich z prevádzky treba analyzovať bezpečnostný systém prevádzky. Z neho
vyplýva riziko dlhodobého vypadnutia elektrického prúdu, dlhodobého vypadnutia prívodu energetického zdroja.
Je to však riziko minimálne a z hľadiska vplyvov na životné prostredie krátkodobé a zanedbateľné.
Navrhovateľ zámeru neplánuje využitie parkoviska pre odstavenie vozidiel dopravujúce látky škodiace vodám,
jedy, chemikálie, výbušniny, resp. iné látky s nebezpečnými, alebo rizikovými vlastnosťami. Touto skutočnosťou
sa riziko havárií výrazne znižuje. Možným rizikom znečistenia je tiež znečistenie povrchu únikom ropných látok
na parkovisku. Tento scenár je minimalizovaný technickými opatreniami.
Priame zdravotné riziká počas prevádzky budú znášať len pracovníci obsluhy zariadení. Riziká sú spojené s
prevádzkou vlastných zariadení. Vzhľadom na charakter činnosti a na podmienku plnenia prísnych hygienických
predpisov riziká sú minimálne. Všetky používané zariadenia musia byť ale konštruované tak, aby nemohlo prísť k
priamemu ohrozeniu života, alebo zdravia pracovníkov.
S poruchami zariadení a havarijnými stavmi nie sú spojené prípadné zdravotné riziká, ktoré by znášali
obyvatelia. S týmito rizikami sa počíta už pri konštrukcii zariadení. Súčasné požiadavky na zariadenia sú také, že
systémy na vznik havarijného stavu spojeného s poruchou na vlastnom technickom zariadení alebo na prívodoch
reagujú automaticky.
Vzhľadom na charakter činnosti, pracovné postupy a materiálové vstupy a výstupy z činnosti negatívny dopad na
obyvateľov nemôže nastať ani pri manipulácii a preprave odpadu. Nakladanie s odpadmi v celom procese bude
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smerovať k tomu, aby z prepravy, skladovania, úpravy a vlastného zneškodňovania odpadov, nevznikli účinky
ktoré by mohli narušiť pohodu a kvalitu života obyvateľov.
Zdravotné riziko s možným širším záberom nie je reálne.
Priamo vlastná prevádzka nesmie narušiť pohodu a kvalitu života obyvateľov hlukom. Hygienické požiadavky
stanovuje orgán na ochranu zdravia. Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajších priestoroch
budú dodržané podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
Najvýznamnejším rizikom počas prevádzky je riziko požiaru. V dokumentácii bude samostatná časť, ktorá
vyhodnotí riešenie protipožiarneho zabezpečenia.

III.4

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

Povoľujúcim orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je obec
alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom konaní.
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov sa pripravovaná stavba môže realizovať iba podľa stavebného povolenia stavebného
úradu.
Stavebným úradom podľa zákona č. 103/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (117, ods. 1)
je obec. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR, Bratislavy prenieslo kompetencie stavebného úradu na
mestské časti.

III.5

Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne
hranice

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

III.6

Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane
zdravia ľudí

Reliéf a horninové prostredie
Geomorfologické pomery
V zmysle geomorfologického členenia SR (Mazúr, E., Lukniš, M., in Atlas krajiny SR, 2002) sa záujmové územie
nachádza v sústave Alpsko-himalájskej, podsústave Panónska panva, provincii Západopanónska panva,
subprovincii Malá Dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina a celku Podunajská rovina. Záujmové územie sa
nachádza v území mesta Bratislava, oblasti Podunajskej roviny a v území údolných riečnych náplavov,
náplavov aluviálnych rovín v okolí s výskytom mŕtvych ramien. Reliéf územia má rovinný, plochý charakter,
s nepatrným uplatnením litológie, s priemernou nadmorskou výškou cca 134 - 135 m n. m..
Inžinierska geológia
Záujmové územie je súčasťou regiónu tektonických depresií, subregiónu s neogénnym podkladom. Podľa
Inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (Atlas krajiny SR 2002) sa dotknuté územie nachádza v rajóne
údolných riečnych náplavov (F). Podľa Mapy inžinierskogeologických rajónov Slovenska (M. Hrašna, A.
Klukanová, Atlas krajiny SR, 2002, M 1: 50000 a P. Liška, M 1:50000, 2017) predmetné územie sa nachádza vo
formácii kvartérnych sedimentov, v rajóne náplavov aluviálnych rovín (Fr) v okolí s výskytom rajónov mŕtvych
ramien (Fs)
V širšom záujmovom území sa v nadloží fluviálnych nánosov štrkov nachádza relatívne málo mocná vrstva
piesčito ílovitých hlín a zahlinených pieskov, svetlo až tmavohnedých. Hliny sú fluviálne, prípadne sú fluvioeolického pôvodu (sprašové hliny). Pod nimi sa nachádzajú fluviálne nánosy štrkopieskov a štrkov, ktoré
obsahujú valúny kremencov, kremeňa, pieskovcov a žúl. Veľkosť valúnov sa pohybuje od 1 do 10 cm, s prevahou
valúnov priemeru 3 až 8 cm, ojedinele dosahujú valúny veľkosť až 15 cm. Štrky sú uľahlé až dobre uľahlé.
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Mocnosť samotného kvartéru kolíše a je podmienená modeláciou neogénneho podložia. Neogén je na území
zastúpený pontskými pestrými ílmi, miestami so štrkmi a pieskami.
Spoločnosťou EkoGeos, s.r.o bol v marci 2021 realizovaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum. Neogén je
v skúmanom území zastúpený ílovito-piesčitými sedimentami panónu, pričom vrstevný sled je veľmi premenlivý.
Spodné časti súvrstvia sú budované vápnitými ílmi, miestami na báze sa vyskytujú polohy štrkov a pieskov. V ich
nadloží sa nachádzajú prevažne zelenkavošedé, miestami modrošedé prachovito-piesčité íly a vápnité íly s
podradnými vložkami ílových pieskov. Lokálne sa vyskytujú polohy pieskovcov a lignitu mocné aj niekoľko
desiatok cm. Fluviálne sedimenty sú v záujmovom území zastúpené hlavne komplexom štrkopiesčitých
sedimentov pleistocén–holocénneho a holocénneho veku s premenlivým obsahom piesčitej prímesi a s veľmi
nepravidelným plošným vývojom, čo má za následok veľkú nerovnorodosť sedimentov vo vertikálnom i
horizontálnom smere. V území sú štrkovité zeminy zastúpené prevažne piesčitými zle zrnenými štrkmi s
veľkosťou valúnov 0,5-1-3-4-6, menej 6-8- 10 cm. V celom území sú najvrchnejšie polohy štrkov prekryté
nesúvislou vrstvou fluviálnych hlín a pieskov o hrúbke 3 - 5 m. Antropogénne sedimenty vznikli počas
uskutočňovania terénnych úprav v priebehu výstavby mestskej aglomerácie. Miestami, najmä v blízkosti stavieb
boli vytvorené uloženiny nehomogénneho zloženia, kde sa vyskytuje často stavebný odpad z realizovaných
stavieb.
Geodynamické javy
Na základe morfológie terénu a rovinatého reliéfu záujmového územia sa neočakáva náchylnosť k vzniku
geodynamických javov. Z hľadiska stability je záujmové územie stabilné. Z minulosti k najvýznamnejším
geodynamickým javom v širšom záujmovom území patria neotektonické pohyby, ktoré sa odohrali v pliocéne
s čiastočným pokračovaním v pleistocéne. Tie podstatne modelovali súčasný reliéf, charakter a mocnosti
kvartérnych sedimentov. Z hľadiska geodynamických javov je územie stabilné.
Seizmicita
Podľa “Seizmotektonickej mapy Slovenska“ (STN 73 0036) sa záujmové územie nachádza v seizmickej oblasti
intenzity zemetrasenia 7° stupnice makroseizmickej intenzity MSK-64.
Podľa hodnotenia vplyvu vlastnosti horninového prostredia na seizmický pohyb v zmysle STN EN 1998-1/NA
a STN EN 1998-1, 73 0036 Eurokód 8 patrí horninové podložie v holocénnej zóne do kategórie C a od nástupu
štrkov do kategórie B. Na základe hodnotenia zdrojových oblastí seizmického rizika na území Slovenska patrí
predmetná lokalita do zdrojovej oblasti 4 s referenčným špičkovým zrýchlením agr 0,3 m.s-2 (STN EN 19981/NA/Z1).
Klimatické pomery
Záujmové územie patrí z klimatického hľadiska do teplej nížinnej klímy, teplej klimatickej oblasti s priemerným
počtom letných dní za rok 50 a viac, okrsku teplého, suchého, s miernou zimou (T2). Podľa meteorologickej
stanice Bratislava – Letisko sa priemerná ročná teplota za posledných päť rokov (2015 – 2019) pohybuje okolo
12,0 ºC, v januári dosahuje priemerná mesačná teplota 0,3 ºC a v mesiaci júl 23,2 ºC. Priemerný ročný úhrn
zrážok dosiahol za hodnotené obdobie 515,4 mm. Záujmové územie sa nachádza v teplej klimatickej oblasti
a teplom okrsku. Podľa meteorologickej stanice Bratislava – Letisko sa za obdobie 2015 – 2019 ročný priemer
teplôt pohyboval v hodnote 12,0 ºC. Záujmové územie patrí do teplej klimatickej oblasti a suchého okrsku. Podľa
údajov zo stanice Bratislava – Letisko priemerný úhrn zrážok za uvádzané roky 2015-2019 dosiahol 515,4 mm.
V záujmovom území podľa údajov z meteorologickej stanice Bratislava - Letisko prevažuje severozápadné
prúdenie vzduchu s početnosťou výskytu 24,7 % s podružne sa vyskytujúcim severovýchodným prúdením
s početnosťou výskytu 17,9 %.
Voda
Záujmové územie patrí do povodia Váhu a Malého Dunaja (4-21-15-001), ktorý odvodňuje predmetnú lokalitu.
Najvýznamnejší vplyv však má na široké územie najmä tok Dunaj, z ktorého pod záujmovým územím vyteká tok
Malý Dunaj. Najbližšie k predmetnému územiu, južným smerom cca 1,32 km, preteká tok Malý Dunaj a Dunaj
preteká cca 3,6 juhozápadne od záujmového územia. V dotknutom území sa vodné plochy prírodného
a umelého charakteru nenachádzajú.
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Podľa Hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Slovenský Hydrometeorologický Ústav, Bratislava 1984) sa
záujmové územie nachádza v centrálnej časti hydrogeologického rajóna Q 051 – Kvartér západného okraja
Podunajskej roviny a juhozápadnej časti čiastkového rajóna VH 00 - Subrajón povodia Váhu. Zvodnené
prostredie tohto územia je tvorené dunajskými náplavami. Ich mocnosť narastá z 8 - 12 metrov na ostrove
Sihoť v Karlovej Vsi na 20 metrov v území východne od Petržalky. Na hrasti v okolí Jaroviec a Rusoviec
mocnosti klesajú na 11 - 14 metrov a na ľavej strane Dunaja boli najväčšie mocnosti zistené pri východnom
obmedzení rajónu 30 - 40 metrov. V podloží náplavov je vyvinutý sedimentárny neogén, ktorý je v časti územia
priliehajúcou ku východnému obmedzeniu rajónu značne piesčitý do hĺbky 40 - 50 metrov.
Predmetné územie nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO). Priamo v dotknutom území sa
nenachádza vodohospodársky významné územie. Predmetné územie sa nenachádza v pásme hygienickej
ochrany (PHO). V blízkosti územia sa nenachádzajú žiadne zdroje termálnych a minerálnych vôd.
Spoločnosťou EkoGeos, s.r.o bol v marci 2021 realizovaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum. V
kvartérnych sedimentoch je podzemná voda viazaná na polohu štrkopiesčitých sedimentov, ktoré sa v území
nachádzajú pod navážkami a pokryvnými hlinami a pieskami premenlivej hrúbky. Zvodnené kvartérne
štrkopiesčité sedimenty ú fluviálneho pôvodu (sedimenty rieky Dunaj).
Pôdne pomery
Na hodnotenej lokalite možno pôdny podklad označiť ako Antrozem (AN), čo je človekom vytvorená umelá pôda
na nepôvodných substrátoch. Zaraďované sú tu pôdy na umelých substrátoch, napr. navážky v sídlach a na
rekultivovaných plochách, násypy železníc a ciest, zastavané plochy a plochy neumožňujúce rast rastlín.
Fauna, flóra, vegetácia
Sledované územie Bratislavy sa z hľadiska fytogeografického nachádza na rozhraní dvoch veľkých
fytogeografických celkov (Futák, 1980). Od juhu tu zasahuje oblasť panónskej flóry (Pannonicum) s obvodom
eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), s okresom Podunajská nížina. Zo severu tu zasahuje oblasť
západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale) s obvodom predkarpatskej flóry (Praecarpaticum) s okresom
Malé Karpaty. Priamo dotknuté územie spadá do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej
xerotermnej flóry (Eupannonicum), okresu Podunajská nížina. Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia
(Plesník, 2002) územie Bratislavy spadá do dubovej zóny a nachádza sa na rozhraní horskej podzóny
s kyštalicko-druhohornou oblasťou s okresom Malé Karpaty s dvomi podokresmi Devínske Karpaty a Pezinské
Karpaty a nížinnej podzóny s rovinnou oblasťou s nemokraďovým okresom s lužným podokresom. Priamo
dotknuté územie spadá do nížinnej podzóny, rovinnej oblasti s nemokraďovým okresom a lužným podokresom.
V rámci podkladov pre stavebné povolenie bolo spoločnosťou Morocz_Tacovsky s.r.o. vypracovaný pre
polyfunkčný areál Bergamon Dendrologický posudok (05(2016). Mestská časť Bratislava Ružinov rozhodnutím č.
ZP CS 4447/2017/1/ZPA zo dňa 7.2.2017 vydala súhlas na výrub drevín.
V sledovanom území neboli zistené chránené druhy rastlín a žiadne biotopy európskeho alebo národného
významu v zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších zmien a doplnkov.
V urbanizovanom území aj zo stavovcov prevládajú druhy s vyššou tendenciou k synantrópii. Ochranu živočíchov
ako aj jednotlivé chránené druhy vymedzuje Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov a Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov. V zmysle týchto predpisov boli vyhodnotené aj jednotlivé
druhy živočíchov nachádzajúce sa v sledovanom území. Všetky zistené druhy vtákov okrem holuba domáceho
patria v zmysle uvedenej legislatívy medzi chránené druhy, kde sú zaradené k druhom európskeho významu
alebo k druhom národného významu.
Pri realizácii už užívaných častí komplexu bola snaha o čo najväčšie zachovanie drevín a doplnenie areálu
o zeleň parkových úprav – viď nasledujúci obrázok.
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Krajina, stabilita, ochrana, scenéria
Krajinný priestor je trojrozmerný útvar tvorený abiotickými, biotickými a antropickými prvkami, ktoré sa navzájom
podmieňujú a ovplyvňujú, ale určujú aj charakter územia, priestorové usporiadanie a využívanie. Pri stanovení
štruktúry krajiny sa vychádza zo štandardnej metódy výskumu využívania krajiny z aspektov vizuálnych
(fyziognomické črty štruktúry krajiny), kultúrno-historických (tradičné a historické prvky v štruktúre krajiny),
fyzických (napr. charakter reliéfu, vodná sieť a pod.), z krajinno-ekologickej štruktúry (komplex živých a neživých
prvkov, prírodných a antropogénnych prvkov a ich interakcia) a z funkčnej štruktúry krajiny (využívanie krajiny).
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom silne pozmenenú krajinu s vysokým podielom zastavaných
území. V minulosti daný priestor predstavoval významné priemyselné centrum Bratislavy, ktoré však postupne
zatváralo prevádzky a budovy postupne chátrali. V poslednom období boli staré budovy zbúrané a v súčasnosti
v okolí priamo dotknutého územia prebieha nová výstavba administratívno-obytných stavieb.
Z hľadiska krajinnej štruktúry preto možno konštatovať, že v danom území jeden typ zastavaného územia
s prevažne priemyselno-výrobnou a skladovou funkciou, nahradí nový typ zastavaného územia, v ktorom budú
dominovať moderné budovy doplnené infraštruktúrou a parkovými plochami.

Scenéria krajiny
Hodnotu estetického pôsobenia krajinného obrazu, ktorý je prejavom krajinnej štruktúry nie je možné
kvantifikovať, môžeme ho posúdiť len kvalitatívne (stupeň pozitívnych zážitkov človeka pri pobyte človeka v
krajine).
Užšie ponímané územie predstavuje krajinársky málo hodnotné územie s výrazne malým podielom vegetácie
a so značným zastúpením zastavaných plôch. Z hľadiska krajinnej štruktúry sledované územie predstavuje
typickú urbanizovanú krajinu.

Chránené územia a ich ochranné pásma
Ochranu prírody a krajiny na Slovensku upravuje Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov a Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov. Tieto zákonné dokumenty legislatívnou formou
prispievajú k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem
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Priamo do sledovaného územia a jeho okolia nezasahuje žiadne chránené územie. Zároveň do riešenej lokality
priamo ani nezasahuje žiadne ochranné pásmo chráneného územia. V súlade so zákonom 543/2002 Z.z. preto
platí v dotknutom území prvý stupeň ochrany.
Osobitné postavenie má ochrana drevín rastúcich mimo les. Priamo v sledovanom území sa však nenachádza
žiaden chránený strom.

Ochrana prírody v zmysle medzinárodných dohovorov
V zmysle implementácie princípov európskej politiky pri ochrane biodiverzity a ekosystémov sa na Slovensku
uskutočňuje úplná realizácia sústavy chránených území NATURA 2000.
Na území mesta Bratislavy a jeho bezprostrednom okolí bolo vyhlásených viacero území európskeho významu
a v širšom okolí sledovaného územia sa nachádzajú SKUEV0064 Bratislavské luhy, SKUEV0295 Biskupické
luhy, SKUEV0279 Šúr, SKUEV0104 Homolské Karpaty a ďalšie. Všetky sú však lokalizované vo väčšej
vzdialenosti od sledovaného územia. Priamo na plochu sledovaného územia ohraničenú v zmysle vyčleneného
územia nezasahuje žiadne územie európskeho významu.
Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno v zmysle § 26 zákona
č. 543/2002 Z.z. vyhlásiť za chránené vtáčie územia. Zoznam vtáčích území uverejňuje MŽP SR vo svojom
vestníku. V zmysle Smernice o vtákoch bol na Slovensku spracovaný Národný zoznam navrhovaných
chránených vtáčích území (CHVÚ), ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 636 zo dňa 9. júla 2003.
V nasledovnom období bol návrh upravovaný a dopĺňaný a tieto zmeny potom boli schválené Uznesením vlády
SR k zmene a doplneniu Národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území č. 345 zo dňa 25. mája
2010.
Priamo do sledovaného územia nezasahuje žiadne z uvedených chránených území. V súlade so zákonom
543/2002 Z.z. preto platí v dotknutom území prvý stupeň ochrany. Všetky z uvedených lokalít chránených území
tvoria zároveň aj prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES).

Územný systém ekologickej stability (ÚSES)
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje takú celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených
geoekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá vytvára predpoklady pre funkčné a priestorové zachovanie
rozmanitosti podmienok a foriem života v území a vytvára predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj krajiny.
Hodnotenie prvkov ÚSES záujmového územia vychádza z jednotlivých štúdií ÚSES, kde základom je Generel
nadregionálneho ÚSES (HÚSENICOVÁ A KOL., 1992). Prvý ÚSES v rámci Bratislavy bol spracovaný už v roku 1991
(KOZOVÁ A KOL., 1991, KOZOVÁ, KALIVODOVÁ, 1992). Regionálny ÚSES mesta Bratislavy bol vypracovaný v roku
1994 (KRÁLIK A KOL., 1994) a následne prehodnotený v rámci územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu
veľkého územného celku Bratislavského kraja (1998). V sledovanom území a jeho okolí bolo vyčlenených viacero
biocentier a biokoridorov provincionálneho, nadregionálneho, regionálneho, ale aj lokálneho významu.
Všetky najvýznamnejšie prírodne hodnotné lokality sú lokalizované mimo plôch priameho záberu navrhovanej
činnosti, takže realizácia zámeru ich priamo neovplyvní. Pri realizácii akejkoľvek činnosti v území je však
potrebné zachovať všetky významné lokality sledovaného územia a zároveň je potrebné z územia vylúčiť
akúkoľvek činnosť, ktorá by tieto územia mohla ohroziť aj nepriamo, hlavne prostredníctvom znečistenia
podzemných alebo povrchových vôd a znečistením ovzdušia.
Priamo do riešenej lokality nezasahuje ani jedno chránené územie. V súlade so zákonom 543/2002 Z.z. preto
platí v dotknutom území prvý stupeň ochrany.
Obyvateľstvo
Z hľadiska administratívneho je mesto Bratislava hlavným mestom SR. Tento fakt výrazne determinuje
socioekonomický rozvoj územia. Na území mesta sú lokalizované mnohé inštitúcie s celoslovenskou
pôsobnosťou vyplývajúce z funkcie hlavného mesta – orgány vlády, NR SR, súdnictva, vysokých škôl, vedeckovýskumných organizácií, médií a pod. Vzhľadom na mestský charakter územia v ňom možno v celoslovenskom
porovnaní badať vyšší výskyt negatívnych psychosociálnych javov – rozvodovosť, potratovosť, drogová závislosť,
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kriminalita, samovraždy a pod. Rozvodový index dosahuje na území mesta Bratislava hodnotu až 55,8 % a index
potratovosti 60,9 %.
Mesto Bratislava je typické administratívno-priemyselné centrum. Z priemyselných odvetví najvýraznejší je
potravinársky, chemický a strojársky a priemysel, ktoré majú v meste dlhodobú tradíciu. Najvyššou mierou sa
podieľajú na produkcii, ako i na zamestnanosti obyvateľstva.
Podľa informácií zo štatistického úradu SR má Bratislava 432 864 obyvateľov (stav k 31.12.2018). Najvyššiu
hustotu obyvateľstva má mestská časť Bratislava Staré Mesto a naopak, najnižší počet obyvateľov na km2 majú
mestské časti Čunovo, Rusovce a Jarovce.
v Bratislave sa do roku 2050 výraznejšia zmena počtu obyvateľov neočakáva. Pravdepodobné je mierne
zvýšenie počtu obyvateľov. V prípade menej priaznivého demografického vývoja a nižšej imigrácii by sa dokonca
po roku 2025 mohol počet obyvateľov Bratislavy znížiť. V roku 2050 by sa počet obyvateľov mal teda pohybovať
v rozpätí od 420 tis. do 490 tis., najpravdepodobnejšie tesne pod hranicou 460 tis. osôb
Mestská časť Bratislava - Ružinov
je súčasťou okresu Bratislava II, leží východne od centra mesta. Svojou rozlohou 39,6 km2 a počtom obyvateľov
(70 004) patrí k najväčším mestským častiam Bratislavy. Poľnohospodársky charakter Ružinova začal v 19.
storočí miznúť a objavili sa tu prvé továrne (rafinéria Apollo, Dynamit Nobel, Cvernovka, Danubius). Rozvoj
priemyslu priniesol aj vznik robotníckych kolónií na Nivách a v Trnávke. Mestská časť má tak najstaršie sídliskové
útvary v Bratislave. Priemyselný ráz si Ružinov zachoval dodnes a rozvíja ho aj v súčasnosti. Nachádza sa tu
najväčšie bratislavské trhovisko, Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Areál hier Radosť pri Štrkoveckom jazere,
Nemocnica s poliklinikou Ružinov.
Zdravotný stav obyvateľstva

Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018

Demografická situácia väčšiny európskych krajín naznačuje pokračovanie trendu starnutia obyvateľstva. Podiel
detí vo veku 0 až 14 rokov sa znižuje a podiel osôb vo veku 65 a viac rokov sa zvyšuje.
V Slovenskej republike žilo k 31. decembru 2018 podľa údajov štatistického úradu 5 450 421 obyvateľov s
trvalým pobytom v SR. Oproti predchádzajúcemu roku zaznamenala krajina nárast o 7 301 obyvateľov.
Prirodzeným prírastkom pribudlo 3 346 a migračným prírastkom (sťahovaním) 3 955 obyvateľov.
V roku 2018 sa narodilo na Slovensku 57 639 živonarodených detí. V porovnaní s rokom 2017 ich počet v krajine
klesol o 330 osôb. Najviac detí sa narodilo v Prešovskom (9 792), Košickom (8 951) a Bratislavskom kraji (8 572).
Naopak najnižší počet živonarodených detí bol v tomto roku opäť v Nitrianskom kraji (6 018). Hrubá miera
pôrodnosti prepočítaná na 1 000 obyvateľov bola najvyššia v Bratislavskom kraji (13,1), nasledoval Prešovský
(11,9) a Žilinský kraj (10,9).
Prirodzený prírastok, teda rozdiel počtu živonarodených a zomretých, bol v roku 2018 po prepočítaní na 1 000
obyvateľov 0,6 ‰, čo je o 0,2 bodu menej ako v predchádzajúcom roku. Kladnú hodnotu prirodzeného prírastku
bol v rámci regiónov zaznamenaný v Bratislavskom (3,5), Prešovskom (3,2), Košickom (2,1) a Žilinskom kraji
(1,1).
Celkový prírastok prepočítaný na 1 000 obyvateľov dosiahol najvyššiu hodnotu v Bratislavskom kraji (13,4),
predovšetkým vďaka sťahovaniu osôb. Kladný celkový prírastok sme evidovali aj v Trnavskom (2,2), Prešovskom
(1,5), Košickom (1,5) a Žilinskom kraji (0,5).
Z celkového počtu obyvateľov predstavovali muži 2 661 077 a ženy 2 789 344 osôb. Na základe údajov
štatistického úradu vyplýva, že sa každoročne rodí viac chlapcov ako dievčat. Prevaha žien v populácii začína od
51. roku života a s narastajúcim vekom naďalej stúpa z dôvodu vyššej úmrtnosti mužov.
V roku 2018 zomrelo celkovo 54 293 osôb, čo je o 379 viac, než v roku 2017, avšak hrubá miera úmrtnosti
prepočítaná na 1 000 obyvateľov stúpla len o 0,1 bodu, z 9,9 na 10 ‰. Zo zomretých bolo 27 777 mužov a 26
516 žien. Do 28. dňa od narodenia zomrelo 173 novorodencov a do jedného roka 288 detí. Najvyšší počet úmrtí
detí do jedného roka bol zaznamenaný v Prešovskom (94) a Košickom kraji (71). Vo vekovej kategórii od 1 do 24
rokov dominovali v počte úmrtí muži, a to takmer dvojnásobne. Tento rozdiel sa s vyšším vekom ešte prehlboval,
vo vekovej kategórii od 25 do 44 rokov bol takmer trojnásobný. Výrazný nárast v počte úmrtí žien v porovnaní s

- 35 -

Polyfunkčný objekt Mlynské nivy
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

mužmi nastal až vo vekovej skupine od 70 do 74 rokov, kedy počet zomretých mužov predstavoval 90 809, zatiaľ
čo žien 129 452.
Najčastejšou príčinou smrti sú dlhodobo choroby obehovej sústavy (CHOS), za nimi nasledujú nádorové
ochorenia a choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

IV

VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE, VRÁTANE
KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH

Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia podľa v tom čase platného
znenia zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré
bolo ukončené Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR č. 185/06-7.3/fp zo dňa 30.5.2006.
Dňa 8.12. 2011 navrhovateľ, spoločnosť Bergamon, a.s., predložila Ministerstvu životného prostredia SR
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pod názvom Bergamon – polyfunkčný areál. Mlynské nivy – Hraničná
ul., Bratislava.
MŽP SR, ako príslušný orgán posúdil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a vydal vyjadrenie podľa v tom
čase platného znenia §18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov č. 9560/2011-3.4/ak zo dňa 19.12.2011.
Následne bolo príslušným stavebným úradom vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné
povolenia a stavba sa začala.
Časť stavebných objektov je v súčasnosti zrealizovaná, časť už bola skolaudovaná a je v prevádzke – viď
informácie v kapitole III.3.
Z hľadiska časového priebehu pôsobenia očakávaných vplyvov danej prevádzky na životné prostredie je
potrebné tieto rozdeliť do dvoch etáp - etapa výstavby a etapa prevádzky.
Zmena navrhovanej činnosti v zásade neprináša iné vplyvy na obyvateľstvo a prírodné prostredie ako tie, ktoré
boli identifikované v správe o hodnotení.
Zhrnutie predpokladaných vplyvov
Priame vplyvy navrhovanej činnosti sa budú prejavovať v zásade len v priestore staveniska. Nepriame vplyvy sú
spojené predovšetkým s pohybom automobilov počas výstavby a tiež v etape prevádzky objektu.
Rozhodujúce vplyvy boli identifikované v tejto etape prípravy navrhovanej činnosti takto:
Vplyv na obyvateľstvo a urbánny komplex
V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Tento hlukom
a sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne ovplyvní lokalitu. Pri realizácii
nevyhnutných opatrení nebude mať významný vplyv mimo areál výstavby.
Dopravný hluk na blízkych cestných komunikáciách v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. bude dostatočne
eliminovaný prvkami obvodového plášťa a za predpokladu akceptovania odporúčaní uvedených v akustickej
štúdii. V tejto časti realizácie výstavby bude možné po uzavretí stavebných otvorov všetky práce realizovať v
trojsmennej prevádzke za predpokladu výluky hlučných činností.
V areáli sa nepredpokladá inštalácia zariadení, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií, elektromagnetického alebo
rádioaktívneho žiarenia s negatívnym dopadom na obyvateľstvo.
Priame vplyvy a zdravotné riziká budú znášať len pracovníci priamo zúčastnení na výstavbe.
Z hľadiska obyvateľstva realizáciu zámeru možno hodnotiť pozitívne, nakoľko sa vytvorí niekoľko nových ponúk
pracovných miest a služieb. Vhodnými stavebnými a vegetačnými úpravami sa dotvorí areál pôvodne
pripravovaný a realizovaný pod názvom Bergamon, vytvorí esteticky pôsobivý prvok, čo pozitívne ovplyvní
krajinný obraz lokality.
Rozhodujúce možné negatíve pôsobenie prevádzky na obyvateľstvo je nepriame prostredníctvom znečistenia
ovzdušia, vznikom a nakladaním s odpadmi a hlukom z automobilov.
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Odpad bude triedený. Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí správca objektu v spolupráci
s prevádzkovateľmi zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov na zmluvnom základe. Pri dodržaní
zásad bezpečného a hospodárneho nakladania s odpadmi v zmysle platnej legislatívy nie je predpoklad
negatívnych vplyvov.
Súčasná štruktúra krajiny priamo dotknutého záujmového územia a aj jeho širšieho okolia predstavuje silne
antropogénne pozmenenú krajinu. Realizácia zámeru tým neovplyvní charakter daného územia z hľadiska
funkčného aj estetického zásadne.

Z hľadiska estetiky realizácia zámeru významne čiastočne ovplyvní obraz lokality a jej celkové vnímanie pri
akomkoľvek uhle pohľadu v danom priestore.
Ku každej pripravovanej stavebnej činnosti na posudzovanom území si je potrebné vyžiadať v zmysle § 30 ods. 4
a § 41 ods.4 pamiatkového zákona vyjadrenie KPÚ Bratislava ako dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý určí
spôsob ochrany evidovaných a potencionálnych archeologických nálezísk a nálezov.
Pri realizácii plánovanej výstavby nie je predpoklad, že by mohlo dôjsť k narušeniu alebo zničeniu nálezov
mimoriadnej hodnoty, preto bude nevyhnutné zabezpečiť ochranu pamiatkových hodnôt na riešenom území
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu formou záchranného
archeologického výskumu s dostatočným časovým predstihom.
V rámci stavby bude v riešenom území realizovaná výsadba areálovej zelene. Riešenie sadových úprav je
koncepčne podobné už navrhnutým plochám v okolí.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje dobudovanie komplexu. Pre overenie predpokladaných vplyvov na
obyvateľstvo, v súvislosti s predkladanou zmenou navrhovanej činnosti, boli spracované:
• Akustická štúdia
• Rozptylová štúdia
• Svetlotechnický posudok
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Pre vyhodnotenie možných vplyvov na obyvateľstvo z hľadiska znečisťovania ovzdušia bola spracovaná
rozptylová štúdia, ktorá je v Prílohe č. VI.4.
Rozptylová štúdia v záveroch uvádza, že z modelácie vyplýva, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich
látok na výpočtovej ploche pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach budú nižšie ako
sú legislatívou stanovené limitné hodnoty.
Rovnako bola vypracovaná aj hluková (akustická) štúdia, ktorá hodnotí zmenu hlukových pomerov v súvislosti so
zmenou navrhovanej činnosti. Akustická štúdia je v Prílohe VI.4.
Svetelotechnické podmienky sú vyhodnotené v samostatnom posudku, ktorý je tiež v prílohe VI.4.
Svetlotechnický posudok (3S-Projekt, s.r.o. 03/2021) v záveroch konštatuje, že vplyv plánovanej výstavby
Polyfunkčného objektu Mlynské Nivy na parc. č. 15454/23,34,35,36,38 na ul. Mlynské Nivy v Bratislave vyhovuje
požiadavkám STN 73 4301 na preslnenie okolitých bytov. Plánovaná výstavba svojou polohou a výškou
negatívne neovplyvní vyhovujúce preslnenie okolitých existujúcich bytov.
Vplyv plánovanej výstavby Polyfunkčného objektu Mlynské Nivy n 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.
Preslnenie bytov a herní materskej školy
Všetky byty v plánovanej výstavbe Polyfunkčného objektu Mlynské Nivy z hľadiska preslnenia majú aspoň jednu
hlavnú fasádu vyhovujúcu. Dispozičné riešenie bytov je prispôsobené tak, aby obytné miestnosti s min. 1/3
plochy všetkých obytných miestností každého bytu boli orientované na vyhovujúcu stranu. Posudzované byty v
plánovanej rekonštrukcii a nadstavbe vyhovujú požiadavkám STN 73 4301 na preslnenie bytov.
Priestor materskej školy na 1.NP taktiež bude mať vyhovujúce preslnenie podľa požiadaviek STN 73 4301 a
podľa požiadaviek Vyhlášky č. č.259/2008 a to v čase od 10:00 do 15:00. Doba preslnenia v definovanom čase
bude 2 hodiny a 40 minút.
Denné osvetlenie obytných miestností
Všetky navrhované obytné miestnosti v plánovanej výstavbe Polyfunkčného objektu Mlynské Nivy vyhovujú
požiadavkám STN 73 0580 na denné osvetlenie obytných miestností.
Denné osvetlenie miestností s dlhodobým pobytom ľudí
Posudzované miestnosti s dlhodobým pobytom ľudí v navrhovanej výstavbe Polyfunkčného objektu Mlynské Nivy
vyhovujú požiadavkám STN 73 0580 na denné osvetlenie. Vyhovujúce denné osvetlenie bude zabezpečené na
min. 1/3 plochy.
Taktiež posudzované priestory materskej školy vyhovujú požiadavkám STN 73 0580 a vyhlášky č.259/2008 Z.z.
na denné osvetlenie miestností. Navrhované veľkosti osvetľovacích otvorov zabezpečia vyhovujúce denné
osvetlenie na ploche.
Vplyvy na prírodné prostredie
Vplyvy na horninové prostredie sa predpokladajú až v dôsledku odstránenia pokryvnej vrstvy, kedy sa zmenia
podmienky pre prienik povrchovej kontaminácie. Možno očakávať zvýšené riziko kontaminácie horninového
prostredia spôsobené stavbou a otvorením ciest pre vznik sekundárnych kontaminantov z povrchu.
V rámci prevádzkovania navrhovanej činnosti nie sú reálne priame vplyvy na horninové prostredie.
Stavebné práce pri výstavbe budú vplývať na kvalitu ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v podobe zvýšenej
prašnosti a generovaných emisií z pohybu stavebných mechanizmov a nákladných automobilov. Tieto vplyvy
musia byť časovo obmedzené na dobu trvania stavebných prác a so zachovaním nočného kľudu. Vplyv výstavby
bude však krátkodobý, nepredpokladáme dlhodobú záťaž stavebným ruchom v dotknutom území. Vplyvy na chod
klimatických charakteristík so širším dopadom nie je reálny.
Etapa prevádzky znamená zmenu vo využívaní lokality. V etape prevádzky, vzhľadom na rozsah činnosti,
možno očakávať mierne vplyvy na klimatické pomery vlastného riešeného územia. Lokálne zmeny
mikroklimatických pomerov súvisia so zmenami pomeru zastúpenia spevnených plôch, budov a zelene. Lokálne
- 38 -

Polyfunkčný objekt Mlynské nivy
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

sa zmení prúdenie vzduchu, ktoré bude ovplyvnené prekážkami stavieb. Zvýši sa teplota vzduchu jednak
nepriamym vplyvom zdrojov, ktoré budú predstavovať hlavne vlastné stavebné objekty ale aj spevnené plochy
cesty, ktoré sa prehrievajú rýchlejšie ako rastlý terén. Priebeh klimatických charakteristík však bude oproti
súčasnému stavu vyrovnanejší, najmä z hľadiska nemenného prostredia. Vzhľadom k tomu, že odvod
dažďových vôd bude kanalizačným systémom, zníži sa výpar a tým vlhkosť vzduchu. Zmena klimatických
charakteristík bude obmedzená teritoriálne na hodnotený priestor a významne neovplyvní širšie záujmové
územie.
Podľa odborného odhadu hodnoty imisných prírastkov zo súvisiacej dopravy budú pod stanovenými limitnými
hodnotami. Imisné prírastky plynných škodlivín zo súvisiacej nákladnej automobilovej dopravy je možné
považovať za zanedbateľné.
Z hľadiska kvality ovzdušia budú objekty v území emitovať znečisťujúce látky do ovzdušia predovšetkým v
dôsledku pohybom automobilov. Vykurovania objektu nebude predstavovať lokálny zdroj znečisťovania
ovzdušia.
Prevádzkovateľ objektu bude plniť povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č.
137/2010 Z.z. o ovzduší a súvisiacich predpisov. Pri dodržaní legislatívnych podmienok bude príspevok k
znečisteniu ovzdušia okolia nízky.
S účinnosťou od 1. júna 2010 bol prijatý zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorý zrušil zákon č. 478/2002
o ochrane ovzdušia a ďalšie súvisiace predpisy. Prevádzkovateľ objektu bude rešpektovať v reálnom čase platnú
legislatívu v oblasti ochrany ovzdušia.
Výstavba nepočíta s manipuláciou s látkami škodiacimi vodám. Kvalita podzemných vôd nebude priamo
ovplyvnená. Negatívne ovplyvnenie kvality podzemných vôd môže byť len pri neopatrnej manipulácii
s pohonnými hmotami, alebo mazadlami pri údržbe mechanizmov. Najväčším rizikom je priamy únik pohonných
hmôt – nafty.
Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá výraznejšie zásahy do kvalitatívnych ani
kvantitatívnych parametrov.
V štandardných prevádzkových podmienkach nedochádza ku kontaminácii podzemných vôd. Uplatňovaním
preventívnych technických opatrení je riziko havárie výrazne obmedzené.
Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá výraznejšie zásahy do kvalitatívnych ani
kvantitatívnych parametrov. Na zásobovanie vodou bude používaná voda z verejného vodovodu, odvod
splaškových a dažďových vôd bude zabezpečený do kanalizačného systému.
Možný sprostredkovaný vplyv na kvalitu vôd je len prostredníctvom odpadových vôd, ktoré budú vznikať
v súvislosti s hygienickými potrebami a odtok dažďovej vody.
Vody z povrchového odtoku - dažďové vody z komunikácií budú odtekať do uličných vpustov, odkiaľ budú
odvedené do navrhovanej kanalizácie, rovnako tak aj dažďové vody zo striech.
Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie upravuje zákon NR SR č. 364/2002 Z.z. o vodách a
zákonom č. 230/2005 Z.z. o vodovodoch a kanalizáciách, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výstavba si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Výstavba nebude mať ani ďalšie priame či nepriame
vplyvy na pôdu.
Posudzované územie leží v človekom intenzívne využívanej urbanizovanej krajine s výrazným podielom
zastavaných plôch a v kontakte s existujúcimi významnými komunikačnými koridormi. Už tento fakt naznačuje, že
biota záujmového územia je do značnej miery ovplyvnená a determinovaná zásahmi človeka v minulosti
i v súčasnosti. Pôvodná vegetácia záujmového územia sa na dotknutých plochách nezachovala a v území je
zastúpená len vegetácia človekom vytvorená alebo značne ovplyvnená. Bola človekom zmenená už v minulosti
v prospech vytvorenej parkovej alebo ruderálnej vegetácie a tento trend vývoja je tu aj v súčasnosti. Možno
predpokladať, že po výstavbe navrhovaných objektov v území dominanciu prevezmú parkovo upravené plochy
s vysiatymi trávnikmi a drevinovou – stromovou alebo krovitou – vegetáciou.
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Vzhľadom na vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality zámeru nie je predpoklad priameho
negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity ani v širšom záujmovom území.
Zo zoozložiek územia bude dotknutá len bežná fauna bezstavovcov obývajúca zastavané plochy, ruderálne
biotopy, prípadne je viazaná na parkovú drevinovú a travinno-bylinnú vegetáciu. Vzhľadom na rozsah záberov
plôch a charakter územia je rozsah týchto vplyvov malý a nemá vplyv na celkovú biodiverzitu širšie chápaného
územia.
Realizácia zámeru nebude mať priamy vplyv na genofond a biodiverzitu územia. Dôjde k záberu plôch, ktoré už
v súčasnosti z hľadiska biodiverzity nemajú takmer žiadny význam. Nedôjde k výrubu stromov. Dreviny, ktoré sú
v súčasnosti po okraji lokality budú ošetrené a ponechané podobne, ako sa to dialo pri realizácii vedľajších
objektov.
Samotné riešenie zelene je veľmi jednoduché zamerané len na ozelenenie a výsadbu s maximálnym zachovaním
existujúcich stromov po obvode pozemku. Ani jeden zo súčasných stromov nebude odstránený a návrh
maximálne rešpektuje súčasnú zeleň. Strešná terasa je napojená na spoločenskú časť a jednaciu miestnosť v
administratívnej časti. Terasa sa bude súkromne využívať pre všetkých návštevníkov a majiteľov polyfunkčného
domu.
Okolie objektu / riešenie zelene a parku/ je rozdelené na dve časti. Jedna je priamo napojená na prízemie objektu
SO 202, kde v spolupráci s Mestskou časťou je plánovaná prevádzka predškolského zariadenia.
Realizáciou zámeru nebude zasiahnutý žiadny významný biotop a ani žiadna významná lokalita výskytu druhov
rastlín alebo živočíchov.
Vplyv realizácie zámeru na faunu, flóru a biotopy (resp. vplyvy na genofond a biodiverzitu) územia sa nebude
prejavovať ani v etape počas prevádzky, resp. budú tu pôsobiť len vplyvy, ktoré sú tu už aj v súčasnosti
spôsobené okolitými stavbami a cestnými komunikáciami. Je to hlavne efekt trvale zastavaného územia
a bariérový efekt územia.
Medzi najvýznamnejšie zásahy a vplyvy na flóru sledovaného územia počas prevádzky môžeme považovať
trvalú zmenu podmienok pre existenciu druhov – zastavaním územia a plánovanými parkovými úpravami sa
podstatne zmenia podmienky pre existenciu pôvodných rastlinných druhov a pôvodných biotopov územia.
Väčšinu týchto vplyvov v etape prevádzky vzhľadom na živočíchov možno považovať za nepriame, len menšiu
časť za priame.
Rovnako ako pre etapu výstavby vzhľadom na významné biotopy, flóru a faunu širšieho okolia sledovaného
územia platí, že realizácia zámeru nebude mať žiadny podstatný vplyv na tieto zložky prírodného prostredia.
Celková biodiverzita širšieho okolia sledovaného územia, hlavne na lokalitách chránených území, genofondových
plôch a pod., ani v etape prevádzky nebude priamo negatívne ovplyvnená. Vzhľadom na dostatočnú priestorovú
vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality zámeru nie je predpoklad priameho negatívneho
ovplyvnenia genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia.
Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy
Vplyvy počas výstavby
Posudzované územie leží v človekom intenzívne využívanej urbanizovanej krajine s výrazným podielom
zastavaných plôch a v kontakte s existujúcimi významnými komunikačnými koridormi. Už tento fakt naznačuje, že
biota záujmového územia je do značnej miery ovplyvnená a determinovaná zásahmi človeka v minulosti
i v súčasnosti. Pôvodná vegetácia záujmového územia sa na dotknutých plochách nezachovala a v území je
zastúpená len vegetácia človekom vytvorená alebo značne ovplyvnená. Bola človekom zmenená už v minulosti
v prospech vytvorenej parkovej alebo ruderálnej vegetácie a tento trend vývoja je tu aj v súčasnosti. Možno
predpokladať, že po výstavbe navrhovaných objektov v území dominanciu prevezmú parkovo upravené plochy
s vysiatymi trávnikmi a drevinovou – stromovou alebo krovitou – vegetáciou.
V rámci prípravných prác bola spracovaná inventarizácia drevín a dendrologický prieskum (ArborVitaeArboristika, s.r.o., 03/2021). Dokumentácia, ktorá je predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti však
predpokladá, že budú zachované všetky dreviny. Nie je teda potrebné žiadať o súhlas na výrub drevín.
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Vzhľadom na vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality zámeru nie je predpoklad priameho
negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity ani v širšom záujmovom území.
Zo zoozložiek územia bude dotknutá len bežná fauna bezstavovcov obývajúca zastavané plochy, ruderálne
biotopy, prípadne je viazaná na parkovú drevinovú a travinno-bylinnú vegetáciu. Vzhľadom na rozsah záberov
plôch a charakter územia je rozsah týchto vplyvov malý a nemá vplyv na celkovú biodiverzitu širšie chápaného
územia.
Vplyvy počas prevádzky
Vplyv realizácie zámeru na faunu, flóru a biotopy (resp. vplyvy na genofond a biodiverzitu) územia sa nebude
prejavovať ani v etape počas prevádzky, resp. budú tu pôsobiť len vplyvy, ktoré sú tu už aj v súčasnosti
spôsobené okolitými stavbami a cestnými komunikáciami. Je to hlavne efekt trvale zastavaného územia
a bariérový efekt územia.
Medzi najvýznamnejšie zásahy a vplyvy na flóru sledovaného územia počas prevádzky môžeme považovať
trvalú zmenu podmienok pre existenciu druhov – zastavaním územia a plánovanými parkovými úpravami sa
podstatne zmenia podmienky pre existenciu pôvodných rastlinných druhov a pôvodných biotopov územia.
Väčšinu týchto vplyvov v etape prevádzky vzhľadom na živočíchov možno považovať za nepriame, len menšiu
časť za priame.
Rovnako ako pre etapu výstavby vzhľadom na významné biotopy, flóru a faunu širšieho okolia sledovaného
územia platí, že realizácia zámeru nebude mať žiadny podstatný vplyv na tieto zložky prírodného prostredia.
Celková biodiverzita širšieho okolia sledovaného územia, hlavne na lokalitách chránených území, genofondových
plôch a pod., ani v etape prevádzky nebude priamo negatívne ovplyvnená. Vzhľadom na dostatočnú priestorovú
vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality zámeru nie je predpoklad priameho negatívneho
ovplyvnenia genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia.
Vplyv na krajinu
Vplyvy počas výstavby
Realizácia zámeru nebude mať negatívny vplyv na štruktúru krajiny. Výstavba objektov doplní súčasný charakter
lokality. Budú rešpektované všetky stanovené limity stavby. V konečnom dôsledku, vzhľadom na súčasný
charakter a stav dotknutého územia, novostavba s vhodnou vegetačnou úpravou okolitého terénu môžu byť
pozitívnym prínosom v mestskom prostredí z hľadiska estetického a krajinotvorného.
Vplyvy počas prevádzky
Novým charakterom využitia územia a odstránením budov a plôch navrhovaná činnosť bude prínosom pre
celkový charakter a estetické vnímanie lokality. Navrhovaným zámerom sa síce lokalita bude odlišovať od
súčasného stavu rozsahom parkovania a predpokladanou frekvenciou dopravy, no tieto zmeny nebudú pôsobiť
v dotknutom mestskom prostredí negatívne, resp. viac negatívne, ako tu pôsobia tieto faktory už dnes.
Vplyv na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma
Biodiverzita alebo biologická diverzita je rozmanitosť živočíšnych alebo rastlinných druhov. Ovplyvňuje ju
nadmorská výška, klíma, reliéf, dostupnosť vody, horninové podložie ale aj zásahy človeka. Biologická diverzita
predstavuje rôznosť života. Existuje mnoho definícií biodiverzity. Svetový fond ochrany prírody definoval v roku
1989 biodiverzitu ako „bohatstvo života na Zemi, milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, vrátane génov,
ktoré obsahujú, a zložité ekosystémy, ktoré vytvárajú životné prostredie“.
Realizácia zámeru nebude mať priamy vplyv na genofond a biodiverzitu územia. Dôjde k záberu plôch, ktoré
v súčasnosti z hľadiska biodiverzity nemajú podstatný význam. Zabraté budú len plochy ruderálnej vegetácie,
ktorá nepatrí k významným biotopom. Nie je predpoklad ani priameho či nepriameho negatívneho ovplyvnenia
genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia.
Na priamo dotknutých plochách sa vyskytujú druhy flóry, ktoré sú bežne zastúpené na podobných stanovištiach
na území celého mesta. Tieto druhy produkujú dostatočné množstvo semien, alebo sa rýchle dokážu šíriť aj
vegetatívne a svoje „straty“ dokážu rýchle nahradiť. Vzácne alebo ohrozené druhy sa na dotknutých plochách
nevyskytujú.
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Rovnako to platí aj o dotknutých druhoch živočíchov. Bezstavovce, ktoré tu žijú, sa tu vyskytujú bežne a sú
prispôsobené stálemu tlaku okolitých vplyvov resp. sú to dokonca druhy, ktoré sú „škodcami“ a do územia sa
dostali práve činnosťou človeka alebo ich šírenie nepriamo podporuje. V území neboli zistené vzácne alebo
chránené druhy, ktoré sa skôr zdržujú alebo sú viazané na prirodzené alebo prírode blízke biotopy. Stavovce,
ktoré v súčasnosti obývajú dané územie, sú dostatočne mobilné, aby v prípade ohrozenia dokázali opustiť
priestor (napr. vtáky) a po skončení vplyvov sa sem vrátili.
Nepriame vplyvy sú spojené s vlastnou stavebnou činnosťou, predovšetkým s hlukom a prašnosťou pri
stavebných prácach. Počas prevádzky sú vplyvy spojené so zvýšenou frekvenciou dopravy (hluk, emisie), so
znečisťovaním ovzdušia z neenergetických zdrojov (vykurovanie objektu) so znečisťovaním vôd (splaškové
a dažďové vody) a s nakladaním s odpadmi. Tieto vplyvy budú technickými opatreniami znížené do úrovne
stanovenej príslušnými legislatívnymi normami.
Navrhovaná činnosť neovplyvní ani priamo a ani nepriamo územia, ktoré sú v záujme ochrany prírody. Všetky
chránené územia a územia Natura 2000 – územia európskeho významu a chránené vtáčie územia, ako aj
ostatné národne alebo medzinárodne významné lokality sa nachádzajú vo väčšej vzdialenosti od dotknutého
územia – prírodne hodnotné lokality ktoré požívajú ochranu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
sú v prípade navrhovanej činnosti vo väčšej vzdialenosti od lokalizácie zámeru. Realizácia zámeru chránené
územia ani nepriamo významne neovplyvní.
Predpokladané nepriame vplyvy na chránené územia tiež možno hodnotiť ako akceptovateľné, za podmienky
dodržania legislatívnych noriem v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, hlukovej záťaže a nakladania
s odpadmi.
Nakoľko do riešenej lokality nezasahuje žiadne chránené územie, v súlade so zákonom 543/2002 Z.z. platí
v dotknutom území prvý stupeň ochrany.
Vplyvy počas výstavby
V etape výstavby priamo fyzicky nebude na uvedené chránené územia zasahovať žiadna činnosť a nebudú
realizáciou zámeru ovplyvnené ani žiadne zložky prírodného prostredia týchto území.
Vzhľadom na vzdialenosť lokalizácie chránených území nie je predpoklad ani ich nepriameho ovplyvnenia
prostredníctvom znečistenia ovzdušia a hlukom zo stavebnej činnosti.
Vplyvy počas prevádzky
Podobne ani počas prevádzky nebude priamo fyzicky na uvedené chránené územia zasahovať žiadna činnosť
a nebudú realizáciou zámeru ovplyvnené ani žiadne zložky prírodného prostredia týchto území.
Vplyv na územný systém ekologickej stability (ÚSES)
Medzi najvýznamnejšie prvky ÚSES v širšom okolí dotknutého územia patrí biokoridor rieky Dunaj. Jeho
najvýznamnejšie zložky v dotknutom území tvorí samotný tok rieky a zachované zvyšky lužných lesov na
petržalskej strane Dunaja. Vlastné dotknuté územie aj v minulosti predstavovalo zastavané územie, ktoré nebolo
základnou zložkou biokoridoru. Preto realizácia navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na biokoridor
Dunaja.
Ďalšie významné prvky územného systému ekologickej stability nadregionálnej alebo regionálnej úrovne sú
situované v širšom zázemí sledovaného územia. Žiadne z týchto prvkov ÚSES nebudú priamo postihnuté
realizáciou zámeru v tejto etape riešenia využitia územia.
Vplyvy počas výstavby
Realizácia zámeru priamo záberom plôch nezasiahne do toku Dunaja a ani do lokalít biocentier alebo
biokoridorov v širšom okolí.
Vplyvy počas prevádzky
Počas prevádzky sa už nebudú prejavovať vplyvy spojené s priamym záberom plôch, ale budú pretrvávať vplyvy
vyplývajúce zo zastavaného územia. Vplyvy na prvky ÚSES počas prevádzky možno hodnotiť ako nepriame
a z hľadiska významnosti málo významné.
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Porovnanie predpokladaných vplyvov
Z hľadiska porovnania predpokladaných vplyvov na životné prostredie pôvodného riešenia a riešenia, ktoré je
predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti, sú významné tieto skutočnosti:
• Zmena navrhovanej činnosti sa týka objektov pôvodne posudzovaného komplexu názvom „Bergamon –
Polyfunkčný areál, Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava“, ktorý bol predmetom povinného hodnotenia
v roku 2006.
• Časť komplexu bola predmetom konania o zmene navrhovanej činnosti pod názvom Bergamon –
polyfunkčný areál Mlynské nivy – Hraničná ul., Bratislava. MŽP SR, ako príslušný orgán posúdil
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a vydal vyjadrenie č. 9560/2011-3.4/ak zo dňa 19.12.2011.
• Významná časť komplexu už bola vybudovaná a niektoré objekty boli skolaudované – odovzdané do
užívania (viď kapitola III.3).
• Predkladaná zmena sa týka len severozápadnej časti komplexu, ktorý nebol predmetom prvej zmeny
navrhovanej činnosti. Pôvodne tu boli navrhované dvanásťpodlažné objekty G1 a G2.
• V pôvodnom riešení bola porovnateľná zastavaná plocha asi 1400 m2. Navrhované boli 12poschodové polyfunkčné objekty. Celková podlahová plocha bola asi 16 800 m2.
• Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zastavanú plochu 1412,65 m2 a celkovú podlažnú plochu
nadzemných podlaží 10 954,62 m2. Zmena navrhovanej činnosti teda predstavuje v porovnaní
s pôvodne navrhovaným objektmi zníženie podlahovej plochy asi o 5 846 m2.
• Celkový navrhovaný počet parkovacích miest v rámci predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je 138
stojísk. Všetky parkovacie miesta budú umiestnené v podzemnej garáži pod objektami. V pôvodnom
riešení neboli určené počty stojísk vo väzbe na jednotlivé objekty. Pri porovnaní plošných výmer by
bolo v pôvodnom riešení objektov G1 a G2 treba viac ako 200 stojísk. Z pohľadu lokálneho
porovnania teda ide o zníženie statickej dopravy najmenej o 60 stojísk.
• Predkladaný návrh uzatvára celý komplex Bergamon. V rámci podkladov pre hodnotenie v Oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti spracované: akustická, rozptylová štúdia a svetlotechnické posúdenie.
Všetky tieto štúdie preukázali, že zmena navrhovanej činnosti je akceptovateľná.
• Z hľadiska predpokladaných vstupov, čo do druhu, sú pôvodný návrh a nový návrh porovnateľné.
Rozdiely predpokladaných vstupov sú významné z hľadiska kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametrov
vstupov, v prospech predkladanej zmeny navrhovanej činnosti.
• Možno predpokladať, že odpady počas výstavby, z hľadiska druhového zloženia budú v zásade
rovnaké, no z hľadiska množstva budú významne nižšie.
• Možno predpokladať, že v prevádzke objektov podľa predkladanej zmeny navrhovanej činnosti bude
druhové zloženie odpadov v zásade rovnaké, s najvýznamnejším podielom komunálnych odpadov.
Množstvo odpadov však bude významne nižšie – možno predpokladať až o 50% a významný bude aj
efekt separácie.
• Možno predpokladať, že zaťaženie ovzdušia škodlivinami z identifikovaných zdrojov znečisťovania
ovzdušia bude pri realizácii objektu podľa nového návrhu v zásade rovnaké a neprekročí limity
stanovené legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia a zdravia obyvateľstva. Tento predpoklad bol overený
rozptylovou štúdiou.
• Splaškové vody budú odvádzané do kanalizácie a v konečnom dôsledku čistené v čistiarni odpadových
vôd. Rozdiel v predpoklade množstva splaškových vôd je preto nevýznamný. Množstvo
predpokladaných vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) je v zásade rovnaké.
Nakladanie
s odpadovými vodami je tiež v zásade rovnaké,
• Vzhľadom na zdroje hluku, počet obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov, počet stojísk a pod. možno
predpokladať, že zaťaženie hlukom podľa zmeny činnosti bude akceptovateľné. Tento predpoklad
overila akustická štúdia.
• ostatné identifikované vplyvy na obyvateľstvo a prírodné prostredie sú podľa pôvodného riešenia aj
podľa zmeny navrhovanej činnosti v zásade rovnaké.
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Zákon č. 24/2006 Z.z. v prílohe č. 10 (transpozícia prílohy č. III. Smernice 2011/92EÚ) uvádza tieto kritériá:
I.

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

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

Komentár

I.1

Predkladaná zmena navrhovanej činnosti je v porovnaní s lokálne navrhovanými objektmi
rozsahom významne menšia – v porovnaním s objemom stavby asi o 40%.

I.2

Navrhovaná zmena činnosti – výstavba a prevádzka objektov pozemných stavieb s prevažujúcou
funkciou bývania, obchodu a služieb sa nemení z hľadiska účelu.

I.3

Predpokladané vstupy, pri realizácii objektov podľa navrhovanej zmeny činnosti, predstavujú len
materiálové a energetické vstupy počas výstavby. Vstupy počas výstavby budú významne nižšie
a v prevádzke budú čo do druhu tiež porovnateľné ale objemom významne nižšie.
Vzhľadom na významne menší objem stavby, počet zamestnancov, resp. obyvateľov
a návštevníkov možno predpokladať, že výstupy podľa zmeny navrhovanej činnosti v porovnaní
s pôvodným návrhom budú čo do druhu porovnateľné, ale objemom a vplyvom podstatne nižšie
Na overenie tohto predpokladu boli spracované: akustická a rozptylová štúdia. Štúdie preukázali,
že zmena navrhovanej činnosti je akceptovateľná.

I.4

I.5

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

I.6

Z hľadiska obyvateľstva realizáciu zámeru možno hodnotiť pozitívne, nakoľko sa dotvorí komplex
Bergamon a vytvorí nová významná ponuka služieb a bytov.

I.7

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

I.8

Zdravotné riziká sú, čo do druhu, v pôvodnom riešení
navrhovanej činnosti, v zásade rovnaké.

II.1

Na lokalite nie je potrebný záber poľnohospodárskej pôdy.
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II.2

Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s ÚPN. To je dokumentované v Prílohe VI.4.

II.3

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

II.4

Z hľadiska únosnosti prírodného prostredia je zmena navrhovanej činnosti prijateľná.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti predstavuje významné zníženie podlahovej plochy a
počtu parkovacích stojísk v rámci konkrétnej lokality.
Vo väzbe na predpokladané vstupy možno očakávať zaťaženia ovzdušia a hluku z dôvodu
frekvencie dopravy. Na vyhodnotenie týchto vplyvov boli spracované akustická a rozptylová
štúdia.
Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu hodnotiť ako
významne nižšie pri zmene navrhovanej činnosti ako v pôvodnom riešení. Zmena navrhovanej
činnosti teda nebude predstavovať nepriaznivý vplyv na životné prostredie v porovnaní so
súčasným stavom alebo s pôvodne navrhovaným stavom.
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv presahujúci štátne hranice.

III.1

III.2

III.3
III.4
III.5

III.6
III.7

III.8

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti budú z hľadiska životného prostredia lokálne
akceptovateľné, lebo nepresiahnu limity stanovené požiadavkami platnej legislatívy na tento typ
pozemných stavieb. Toto bolo dokumentované priloženými štúdiami.
Predpokladaný začiatok vplyvov definovaných v texte vyššie ako vplyvy počas výstavby začnú
začatím výstavby. Stavba ostatných objektov komplexu už začala podľa platného stavebného
povolenia. Niektoré objekty už boli skolaudované a dané do užívania. Po kolaudácii objektov
začnú vplyvy identifikované ako vplyvy počas prevádzky. Tieto vplyvy budú v zásade stále, bez
významných zmien vo frekvencii alebo intenzite počas celej prevádzky objektov.
Vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo po realizácii objektov podľa zmeny navrhovanej
činnosti budú z hľadiska ich povahy v zásade nižšie ako pri pôvodnom riešení.
Vplyvy na ovzdušie, hlukové pomery, svetelné pomery majú kumulatívny charakter.
V predložených štúdiách boli tieto vplyvy takto hodnotené – teda s prihliadnutím na vplyvy
existujúcich stavieb. Zmenou navrhovanej činnosti možno predpokladať významné zníženie
pôvodne identifikovaných vplyvov.
Vlastným architektonickým a stavebno-technickým návrhom boli eliminované, alebo významne
zmiernené predpokladané vplyvy. Štúdie sú podkladom pre spracovanie dokumentácie pre
územné rozhodnutie.

Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia pod názvom
„Bergamon – Polyfunkčný areál, Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava“ podľa v tom čase platného
znenia zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov, ktoré bolo ukončené Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 185/06-7.3/fp zo dňa 30.5.2006.
Zmenený návrh bol predmetom konania o zmene navrhovanej činnosti, ktoré bolo ukončené vyjadrením
MŽP SR č. 9560/2011-3.4/ak zo dňa 19.12.2011. Následne bola podstatná časť navrhovaných objektov
v rozsahu tejto zmeny realizovaná a časť je už v užívaní.
Predkladaná dokumentácia, ktorá je podkladom pre zmenu navrhovanej činnosti s názvom “Polyfunkčný
objekt Mlynské nivy“ dotvára pôvodne navrhovaný komplex Bergamon. V porovnaní s pôvodne lokálne
navrhovanými objektmi je rozsah stavby asi o 40% menší. Polyfunkčný objekt Mlynské nivy počíta so
138 parkovacími miestami.
V zmysle súčasne platného znenia zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
má zisťovacie konanie o zmene navrhovanej činnosti odpovedať na otázku, či ide o zmenu, ktorá môže
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mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie v porovnaní s už posúdenou navrhovanou
činnosťou.
Na základe vyššie opísanej zmeny navrhovanej činnosti, predpokladov vplyvu na životné prostredie
overených v priložených expertíznych posudkoch – štúdiách, spracovateľský kolektív prišiel k záveru, že
vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu hodnotiť ako v zásade
významne nižšie pri predkladanej zmene činnosti ako v pôvodne posudzovanom riešení. Intenzita
vplyvov v porovnaní s pôvodne navrhovaným objektom bude významne nižšia.
Zmena navrhovanej činnosti teda nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné
prostredie, ale významne nižšie zaťaženia prostredia s pôvodne posudzovaným stavom. Prinesie však
novú ponuku služieb a bytov v rámci komplexu.
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V

VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

Údaje o navrhovateľovi
Nuppu Housing, s.r.o.
IČO: 51 084 520
Račianska 153/A
831 54 Bratislava – mestská časť Rača

Údaje o zmene navrhovanej činnosti
Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia pod názvom „Bergamon –
Polyfunkčný areál, Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava“ podľa v tom čase platného znenia zákona č.
127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré bolo ukončené
Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/06-7.3/fp zo dňa
30.5.2006.
Zmenený návrh bol predmetom konania o zmene navrhovanej činnosti, ktoré bolo ukončené vyjadrením MŽP SR
č. 9560/2011-3.4/ak zo dňa 19.12.2011. Následne bola podstatná časť navrhovaných objektov v rozsahu tejto
zmeny realizovaná a časť je už v užívaní.
Predkladaná dokumentácia, ktorá je podkladom pre zmenu navrhovanej činnosti s názvom “Polyfunkčný objekt
Mlynské nivy“ dotvára pôvodne navrhovaný komplex Bergamon.
Zmenou navrhovanej činnosti budú priamo dotknuté parcely č. 15 454/23, /34, /35, /36, a /38 a vo vlastníctve
mesta 15444/4 (chodník, komunikácia pred riešenou parcelou) a v katastrálnom území Bratislava – Nivy.
Dotknuté parcely sú v katastri nehnuteľností evidované ako zastavané plochy a nádvoria.
Architektonické riešenie objektu sa necháva inšpirovať realizovanou časťou areálu. Aj keď sa jedná o projekt
pôvodne z roku 2007, jeho hlavné kompozičné princípy / najmä idea stredového parku/ sú platné dodnes. Objekt
reaguje na architektonické pôdorysné riešenie objektov v pôdorysnom tvare „J“ / akejsi hokejky/ a rozvíja tento
motív na parcelu, ktorá je viac pozdĺžna.
Z hľadiska kompozičných vzťahov a po preverení možných objemových realizácii na predmetnom pozemku stála
hlavná voľba nad tým, či riešenú hmotu umiestňovať do výškovej budovy, alebo sa pokúsiť ju umiestniť do
budovy, ktorá svojou výškou neprekročí výšku okolitej zástavby, čo je 8 N.P. Kompozične sa výšková budova do
tejto časti nehodí. Nová výšková dominanta, len pre naplnenie objemových požiadaviek nie je cesta. Budova by
nedominovala ničomu, ani parku, ani ulici. Aj z tohto dôvodu sme rozvíjali možnosti realizovať objekt výškovej
úrovne okolitej zástavby s variáciou pôdorysného tvaru „J“.
Objekt je navrhnutý v pôdorysnom tvare „L“, osadený na pozemok tak, aby neobmedzoval okolitú zástavbu a
vhodne sa do nej včlenil. Rešpektuje už založenú uličnú čiaru objektami Nuppu 206-208. Logicky pôdorysne
dopĺňa zástavbu v už založenej uličnej obslužnej sieti celej lokality.
Objekt je hmotovo rozčlenený na akúsi „podnož“ a na nej posadené atypické riešenie posledných podlaží.
Posledné podlažia svojou kompozíciou dvoch šikmých hmôt zvažujúcich sa k obytnej zelenej terase vytvárajú na
streche časť určenú pre majiteľov, návštevníkov objektu na príjemné posedenie v korunách stromov. Atypické
tvarovanie posledných podlaží má vniesť do lokality prvok novotvaru, neopakovateľnosť. Samotné horizontálne
rozčlenenie je inšpirované architektúrou už realizovanej časti areálu, kde hlavným prvkom architektúry objektov je
5 podlažný biely zalomený hranol, posadený na 2 podlažnom parteri s jedným ustupujúcim podlažím.
Objekt je navrhnutý ako polyfunkčný dom s časťou administratívy a bývania. Toto základné rozčlenenie vychádza
z urbanistických ukazovateľov a vyhodnotenia funkčnej plochy. Rozdelenie je premietnuté aj do výrazu
architektúry. Dom má pôdorysný tvar „L“. Dlhšia noha je určená pre administratívnu časť pozdĺž ulice Mlynské
Nivy, kratšia - otočená kolmo na ňu je určená pre bytovú funkciu s orientáciou bytov na východnú a západnú
stranu.
Biela podnož, ktorá prepája obe funkcie objektu má opticky znížiť objekt, vytvoriť akúsi podnož pre atypické
riešenie na vyšších podlažiach. Napriek tomu, že biela hmota funkcie prepája, zároveň ich aj odlišuje. V časti
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administratíva sú dlhé priebežné okná cez modul 7,5 m, ktoré budú navrhnuté tak, aby bolo možné za nimi voľne
dispozíciu meniť. Okná sú medzi sebou medzi podlažiami poposúvané a vytvárajú akúsi hravú štruktúru. V
bytovej časti sú čitateľné jasne definované okná jednotlivých izieb usporiadané nad sebou, ako aj priebežné
balkóny na východnej strane.
Objekt je 8 podlažný s využitím strešných priestorov pre galérie v časti administratíva a spacie kúty v časti
bytovej. Ôsme podlažie je riešené atypicky. Optickou dynamikou navádza na vstup jednak do objektu, ako aj do
celej lokality.
Zároveň objekt rozdeľuje na dve časti – administratívnu a bytovú. Riešenie okien v tejto časti je atypické aj
vzhľadom na atypickosť týchto priestorov, čo ponúka majiteľom a nájomníkom voliť netradičné dispozičné a
interiérové riešenia. Priestory sa dajú využiť ako spacie galérie pre byty a atypické podkrovné priestory pre
administratívnu časť. Obe strešné hmoty sú od seba oddelené strešnou terasou, určenou pre majiteľov a
návštevníkov objektu. Táto terasa tvorí zároveň optický predel medzi časťou administratívnou a bytovou.
Rozdielne materiálové a farebné riešenie týchto strešných kubusov zároveň podčiarkuje rozdelenie objektu na 2
funkcie.
Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje zmenu funkčného využitia lokality ale čiastočnú zmenu riešenia
objektov komplexu. Pôvodne boli navrhované 12-poschodové polyfunkčné budovy. Súčasný návrh predkladá
polyfunkčné využitie a len 8 poschodí. Lokalita a teda aj dotknuté územie sa z tohoto pohľadu nemení.
V pôvodnom riešení bola porovnateľná zastavaná plocha asi 1400 m2.
polyfunkčné objekty. Celková podlahová plocha bola asi 16 800 m2.

Navrhované boli 12-poschodové

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zastavanú plochu 1412,65 m2 a celkovú podlažnú plochu nadzemných
podlaží 10 954,62 m2. Zmena navrhovanej činnosti teda predstavuje v porovnaní s pôvodne navrhovaným
objektmi zníženie podlahovej plochy asi o 5 846 m2.
Celkový navrhovaný počet parkovacích miest v rámci predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je 138 PM.
Všetky parkovacie miesta budú umiestnené v garáži pod objektami.

Požiadavky na vstupy
Na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti nebude, rovnako ako pri pôvodnom riešení,
poľnohospodárskej pôdy. Záber lesných pozemkov tiež nie je potrebný.

potrebný záber

Pre výstavbu objektov bude potrebné zabezpečiť stavebný materiál rôzneho druhu (kamenivo, štrk, piesok,
cement, betónové dlažby, betónové konštrukčné prvky, keramické výrobky, železo, strešné krytiny, izolácie,
drevo, plastové výrobky, sklo, elektrické vedenia a káble a iné stavebné hmoty a materiály).
Zdrojmi týchto materiálov budú štandardné ťažobné a iné dodávateľské organizácie, resp. pôjde o obchodné
výrobky zo zdrojov mimo posudzovaného územia, ktorých prísun si zabezpečí samotný zhotoviteľ stavby.
Výstavba podľa zmeny navrhovanej činnosti bude riešená prevažne domácimi kapacitami a materiálmi
nachádzajúcimi sa na domácom trhu.
Objekty, ktoré sú predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti sú v porovnaní s pôvodne navrhovanými
objektmi G1a G2 objemom stavby asi o 40% menšie. Preto možno predpokladať, že materiálové a energetické
vstupy v etape výstavby budú v takom pomere nižšie.
Prevádzka daného objektu nebude vyžadovať prísun špecifických surovín. Vlastná prevádzka bude potrebovať
základné vstupy, najmä: vodu, elektrickú energiu a teplo.

Údaje o výstupoch
Možno predpokladať, že pri realizácii objektov podľa zmeny navrhovanej činnosti, budú výstupy v etape výstavby
čo do druhu porovnateľné. Možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené
pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Vzhľadom na významne menší objem stavebných
prác, možno aj dĺžku a intenzitu pôsobenia výstupov počas stavby očakávať kratšiu.
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Odpady z hľadiska druhového zloženia budú v zásade rovnaké ako v pôvodne navrhovanom riešení. Množstvo
odpadov z výstavby bude významne menšie. Zmeny v nakladaní s odpadmi sú viazané hlavne na zmenu
legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva. V súčasnosti sa oveľa väčší dôraz dáva na zhodnocovanie
odpadov. Možno teda očakávať, že z výstavby bude potrebné zneškodňovať asi 50% z objemu pôvodne
predpokladaných odpadov.
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom
stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv je však lokálny a časovo obmedzený na dobu
výstavby.
Počas výstavby vzniknú odpady, ktoré možno zaradiť hlavne do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady
z demolácií. Je reálny predpoklad, že podstatnú časť stavebných odpadov bude možné priamo využiť na stavbe,
alebo ponúknuť inému na ďalšie využitie (betón, drevo...).
Iné významné výstupy v etape výstavby sa neočakávajú.
Vzhľadom k tomu, že rozsah stavebných prác je funkčne totožný s pôvodným návrhom, aj výstupy v etape
výstavby čo do druhu možno očakávať vo všetkých smeroch porovnateľné.
V etape prevádzky sú rozhodujúcimi výstupmi:
• zdroje znečisťovania ovzdušia
• zdroje znečisťovania vôd
• odpady
• hluk
Zdroje znečisťovania ovzdušia sa, čo do druhu, v zásade nemenia. Potreba tepla v navrhovanej zmene je
v porovnaní s pôvodným návrhom podstatne nižšia a zdrojom tepla je rovnako odovzdávacia stanica tepla
(OST). Zmenou navrhovanej činnosti teda nevzniknú iné nové zdroje znečisťovania ovzdušia.
Doprava ako zdroj znečisťovania ovzdušia sa nemení.
Zdrojom znečisťovania vôd bude odvod splaškových odpadových vôd od zariaďovacích predmetov do areálovej
splaškovej kanalizácie.
Riešenie vodných stavieb sa zmenou navrhovanej činnosti v zásade nemení.
Nakladanie s odpadmi a druhy odpadov sa po zmene navrhovanej činnosti zmení z hľadiska objemu
a nakladania pozitívnym smerom. Druhy odpadov sú spojené hlavne s užívaním objektu, teda produkované
budú hlavne komunále odpady.
Objekty G1 a G2, ktoré boli v pôvodnom riešení, ktoré bolo predmetom povinného hodnotenia ukončeného
Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/06-7.3/fp zo dňa
30.5.2006 boli navrhované v podrobnosti projektového riešenia celku pod názvom „Bergamon – Polyfunkčný
areál, Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava“. Nie sú teda známe podrobné údaje, s ktorými by bolo možné
porovnať návrh v dokumentácii, ktorá je predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti, v absolútnych
hodnotách. Možno však vychádzať z toho, že zastavaná plocha je porovnateľná a počet nadzemných podlaží bol
pôvodne 12. Súčasný návrh predpokladá len 8 nadzemných podlaží. Vzhľadom na to, že účel stavby sa nemení,
možno predpokladať pri kvantifikácii výstupov v etape prevádzky, že tieto budú v približnom pomere v akom je
pomer objemu pôvodného návrhu a súčasného návrhu stavby. Vo všeobecnosti teda možno predpokladať, že
výstupy počas prevádzky budú podľa zmeny navrhovanej činnosti nižšie asi o 30 až 40%.
Porovnanie predpokladaných vplyvov
Z hľadiska porovnania predpokladaných vplyvov na životné prostredie pôvodného riešenia a riešenia, ktoré je
predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti, sú významné tieto skutočnosti:
• Zmena navrhovanej činnosti sa týka objektov pôvodne posudzovaného komplexu názvom „Bergamon –
Polyfunkčný areál, Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava“, ktorý bol predmetom povinného hodnotenia
v roku 2006.
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Časť komplexu bola predmetom konania o zmene navrhovanej činnosti pod názvom Bergamon –
polyfunkčný areál Mlynské nivy – Hraničná ul., Bratislava. MŽP SR, ako príslušný orgán posúdil
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a vydal vyjadrenie č. 9560/2011-3.4/ak zo dňa 19.12.2011.
Významná časť komplexu už bola vybudovaná a niektoré objekty boli skolaudované – odovzdané do
užívania (viď kapitola III.3).
Predkladaná zmena sa týka len severozápadnej časti komplexu, ktorý nebol predmetom prvej zmeny
navrhovanej činnosti. Pôvodne tu boli navrhované dvanásťpodlažné objekty G1 a G2.
V pôvodnom riešení bola porovnateľná zastavaná plocha asi 1400 m2. Navrhované boli 12poschodové polyfunkčné objekty. Celková podlahová plocha bola asi 16 800 m2.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zastavanú plochu 1412,65 m2 a celkovú podlažnú plochu
nadzemných podlaží 10 954,62 m2. Zmena navrhovanej činnosti teda predstavuje v porovnaní
s pôvodne navrhovaným objektmi zníženie podlahovej plochy asi o 5 846 m2.
Celkový navrhovaný počet parkovacích miest v rámci predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je 138
stojísk. Všetky parkovacie miesta budú umiestnené v podzemnej garáži pod objektami. V pôvodnom
riešení neboli určené počty stojísk vo väzbe na jednotlivé objekty. Pri porovnaní plošných výmer by
bolo v pôvodnom riešení objektov G1 a G2 treba viac ako 200 stojísk. Z pohľadu lokálneho
porovnania teda ide o zníženie statickej dopravy najmenej o 60 stojísk.
Predkladaný návrh uzatvára celý komplex Bergamon. V rámci podkladov pre hodnotenie v Oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti spracované: akustická, rozptylová štúdia a svetlotechnické posúdenie.
Všetky tieto štúdie preukázali, že zmena navrhovanej činnosti je akceptovateľná.
Z hľadiska predpokladaných vstupov, čo do druhu, sú pôvodný návrh a nový návrh porovnateľné.
Rozdiely predpokladaných vstupov sú významné z hľadiska kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametrov
vstupov, v prospech predkladanej zmeny navrhovanej činnosti.
Možno predpokladať, že odpady počas výstavby, z hľadiska druhového zloženia budú v zásade
rovnaké, no z hľadiska množstva budú významne nižšie.
Možno predpokladať, že v prevádzke objektov podľa predkladanej zmeny navrhovanej činnosti bude
druhové zloženie odpadov v zásade rovnaké, s najvýznamnejším podielom komunálnych odpadov.
Množstvo odpadov však bude významne nižšie – možno predpokladať až o 50% a významný bude aj
efekt separácie.
Možno predpokladať, že zaťaženie ovzdušia škodlivinami z identifikovaných zdrojov znečisťovania
ovzdušia bude pri realizácii objektu podľa nového návrhu v zásade rovnaké a neprekročí limity
stanovené legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia a zdravia obyvateľstva. Tento predpoklad bol overený
rozptylovou štúdiou.
Splaškové vody budú odvádzané do kanalizácie a v konečnom dôsledku čistené v čistiarni odpadových
vôd. Rozdiel v predpoklade množstva splaškových vôd je preto nevýznamný. Množstvo
predpokladaných vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) je v zásade rovnaké.
Nakladanie
s odpadovými vodami je tiež v zásade rovnaké,
Vzhľadom na zdroje hluku, počet obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov, počet stojísk a pod. možno
predpokladať, že zaťaženie hlukom podľa zmeny činnosti bude akceptovateľné. Tento predpoklad
overila akustická štúdia.
ostatné identifikované vplyvy na obyvateľstvo a prírodné prostredie sú podľa pôvodného riešenia aj
podľa zmeny navrhovanej činnosti v zásade rovnaké.

Zákon č. 24/2006 Z.z. v prílohe č. 10 (transpozícia prílohy č. III. Smernice 2011/92EÚ) uvádza tieto kritériá:
I.

povaha a rozsah navrhovanej činnosti
1. Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách)
2. Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými)
3. Požiadavky na vstupy
4. Údaje o výstupoch
5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva
6. Ovplyvňovanie pohody života
7. Celkové znečisťovanie alebo zhodnocovanie prostredia
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8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie
II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
1.
Súčasný stav využitia územia
2.
Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
3.
Relatívny dostatok, kvalita a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti
4.
únosnosť prírodného prostredia
III. Význam očakávaných vplyvov
1. Pravdepodobnosť vplyvu
2. Rozsah vplyvu
3. Pravdepodobnosť vplyvu presahujúca štátne hranice
4. Veľkosť a komplexnosť vplyvu
5. Predpokladaný začiatok, trvanie, frekvencia a reverzibilita vplyvu
6. Povaha vplyvu
7. Kumulácia vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností
8. Možnosť účinného zmiernenia vplyvu
Komentár k jednotlivým kritériám Prílohy č. 10 k zákonu:
Kritérium

Komentár

I.1

Predkladaná zmena navrhovanej činnosti je v porovnaní s lokálne navrhovanými objektmi
rozsahom významne menšia – v porovnaním s objemom stavby asi o 40%.

I.2

Navrhovaná zmena činnosti – výstavba a prevádzka objektov pozemných stavieb s prevažujúcou
funkciou bývania, obchodu a služieb sa nemení z hľadiska účelu.

I.3

Predpokladané vstupy, pri realizácii objektov podľa navrhovanej zmeny činnosti, predstavujú len
materiálové a energetické vstupy počas výstavby. Vstupy počas výstavby budú významne nižšie
a v prevádzke budú čo do druhu tiež porovnateľné ale objemom významne nižšie.
Vzhľadom na významne menší objem stavby, počet zamestnancov, resp. obyvateľov
a návštevníkov možno predpokladať, že výstupy podľa zmeny navrhovanej činnosti v porovnaní
s pôvodným návrhom budú čo do druhu porovnateľné, ale objemom a vplyvom podstatne nižšie
Na overenie tohto predpokladu boli spracované: akustická a rozptylová štúdia. Štúdie preukázali,
že zmena navrhovanej činnosti je akceptovateľná.

I.4

I.5

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

I.6

Z hľadiska obyvateľstva realizáciu zámeru možno hodnotiť pozitívne, nakoľko sa dotvorí komplex
Bergamon a vytvorí nová významná ponuka služieb a bytov.

I.7

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

I.8

Zdravotné riziká sú, čo do druhu, v pôvodnom riešení
navrhovanej činnosti, v zásade rovnaké.

II.1

Na lokalite nie je potrebný záber poľnohospodárskej pôdy.

II.2

Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s ÚPN. To je dokumentované v Prílohe VI.4.

II.3

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

II.4

Z hľadiska únosnosti prírodného prostredia je zmena navrhovanej činnosti prijateľná.
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti predstavuje významné zníženie podlahovej plochy a

III.1
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III.2

III.3
III.4
III.5

III.6
III.7

III.8

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

Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia pod názvom
„Bergamon – Polyfunkčný areál, Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava“ podľa v tom čase platného
znenia zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov, ktoré bolo ukončené Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 185/06-7.3/fp zo dňa 30.5.2006.
Zmenený návrh bol predmetom konania o zmene navrhovanej činnosti, ktoré bolo ukončené vyjadrením
MŽP SR č. 9560/2011-3.4/ak zo dňa 19.12.2011. Následne bola podstatná časť navrhovaných objektov
v rozsahu tejto zmeny realizovaná a časť je už v užívaní.
Predkladaná dokumentácia, ktorá je podkladom pre zmenu navrhovanej činnosti s názvom “Polyfunkčný
objekt Mlynské nivy“ dotvára pôvodne navrhovaný komplex Bergamon. V porovnaní s pôvodne lokálne
navrhovanými objektmi je rozsah stavby asi o 40% menší. Polyfunkčný objekt Mlynské nivy počíta so
138 parkovacími miestami.
V zmysle súčasne platného znenia zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
má zisťovacie konanie o zmene navrhovanej činnosti odpovedať na otázku, či ide o zmenu, ktorá môže
mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie v porovnaní s už posúdenou navrhovanou
činnosťou.
Na základe vyššie opísanej zmeny navrhovanej činnosti, predpokladov vplyvu na životné prostredie
overených v priložených expertíznych posudkoch – štúdiách, spracovateľský kolektív prišiel k záveru, že
vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu hodnotiť ako v zásade
významne nižšie pri predkladanej zmene činnosti ako v pôvodne posudzovanom riešení. Intenzita
vplyvov v porovnaní s pôvodne navrhovaným objektom bude významne nižšia.
Zmena navrhovanej činnosti teda nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné
prostredie, ale významne nižšie zaťaženia prostredia s pôvodne posudzovaným stavom. Prinesie však
novú ponuku služieb a bytov v rámci komplexu.
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VI

PRÍLOHY

VI.1

Informácia o posudzovaní navrhovanej činnosti

Pôvodne hodnotená navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia podľa v tom čase platného
znenia zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré
bolo ukončené Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR č. 185/06-7.3/fp zo dňa 30.5.2006.
Rozhodnutím č. 2300/2011-3.4/ak zo dňa 1.3.2011 bola platnosť záverečného stanoviska MŽP SR č. 185/067.3/fp zo dňa 30.5.2006 predĺžená do 1.3.2013.
Navrhovateľ, spoločnosť Bergamon, a.s., predložila Ministerstvu životného prostredia SR Oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti pod názvom „Bergamon – polyfunkčný areál. Mlynské nivy – Hraničná ul., Bratislava“.
MŽP SR, ako príslušný orgán posúdil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a vydal vyjadrenie podľa v tom
čase platného znenia §18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov č. 9560/2011-3.4/ak zo dňa 19.12.2011.
VI.2

Mapy širších vzťahov

K predkladanému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti je priložená situácia širších vzťahov.
VI.3

Výpis z katastra nehnuteľností

K predkladanému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti je priložená kópia listu vlastníctva.
VI.4

Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti
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