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Adresa:
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dňa:31'01.2022
V Bratis|ave

VEC:
- Stanovisko k Zámeru pre zisťovaciekonanie
dom Záhradníckaul.' Bratis|ava-Ružinov
Po|vfunkčnÝbvtornú
navrhovaneičinnosti.
DELTA 2000,
NavrhovaterZELENKA,a. s., Priby|inská12, 831.04 Bratis|ava(v zastúpení
spo|očnosťou
pred|ožiI
spo|. s r.o., Mandíová 4L, 851 10 Bratis|ava)
na okresný úrad Bratis|ava,odbor starostlivostio
životnéprostredie,odde|enieochrany prírodya vybranýchz|ožiekživotnéhoprostredia,Tomášikova46,
832 05 Bratislava3 zámer pre posúdenienavrhovanejčinnostiv rámci zisťovaciehokonania v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovanívp|yvov na životnéprostredie a o zmene a dop|neníniektoých
zákonovv platnom znení'
niw. Palkovičova(ďalei len ..Zo..lpredk|adá k zámeru nasledovnéstanovisko:
Združenieobčanov- Líščie
podmienokje územiezaradenéako stabi|izované
s
Ako sa v zámere píše,z h|adiskaúzemnop|ánovacích
funkciami viacpodlažnázástavba obytného územia, ako aj občianskavybavenosťce|omestskéhoa
rnýznamu.
nadmestského
Občaniaužod r. 26t64pripomienkujúúzemnýp|án m. Bratis|avya Žiadajúzmenu funkčného
využitia.
PodÍavyjadreniaMagistrátu hl' m. Bratis|avymajúbyťpožiadavkyobyvateÍovriešenév územnomp|áne
zóny. V súčasnosti
sa spracováva územnýp|án zóny pre túto |okaIitu(b|ižšie
informácie dostupnéna
webovom síd|eMiestneho úradu Ružinov https://www.ruzinov'sk/sk/content/view/uzemnv-plan-zonvje Mč Ružinov.
ktoréhoobjednávate|,om
Iiscie-nivy-paIkovicova),
Ďalej upozorňujeme,že na parc. č.1.0800/67sa v súčasnosti
nachádzaverejnéparkovisko.lnvestorom
rnýstavbyparkoviskabo|a Výstavba h|avnéhomesta SSR Bratis|avyfiej nástupníckouorganizáciousa sta|
Generá|ny investor Bratis|avy)Parkovisko bo|o vybudovanéako odstavná plocha pre motorovévozid|á
obyvatelov a návštevníkovobjektov ,,|.stavby KBV Starý Ružinov,stavebná skupina C,. ako súčasť
miestnej
komunikácie Il|.a lV. tr. Pa|kovičova.
Vlastník pozemku dodnes nepreukáza! vlastníctvotohto parkoviska a
obchádza rozsudok Krajskéhosúdu v Bratislave (č.k. ls 25Í0640 zo dňa 03.05.2s7}vo veci zrušenia
rozhodnutia Krajskéhostavebnéhoúradu v Bratis|avetýkajúcehosa niekdajšiehoumiestnenia stavby
objekt Záhradníckau|ica,,).Krajský súd v Bratislave v rozsudku uvádza: ,,Súdzistil, že
,,Po|yfunkčný
parkovacie miesta medzi Záhradníckou ulicou a objektom sporiteÍneužexistujúa sú uždnes plne využívané,
preto sa logiclry nem6žu považovoťzo novoryvorené náhrddné miesto na porkovanie. Stavebný úradsa s
touto nómietkou žalobcu riadne nevysporiadal a tento rozpor so skutočnosťouneriešil. Takisto so stavebný
úrad nezooberol umiestnenÍm spevnenej plochy parkovisko vrátone špeciftkócie príslušnýchpozemkov,
tak ako to predpoklodó ust. 5 39b ods. 3 pism. b/stdvebného zákono.,, .-

Nárov ldružcnlal ZdruĚcnicobčanov.Lfšč|c
nlw, Palkovičova,
S|dlo: Pa|kovičova
repub|lka,
tčol ss+osso7'Dítum
245l t5,82ÍoB Bratlg|áVa,
S|ovenská
vzniku! 19.05.2003,
Bankovéúdaje:IBANsK930900000000512274t57tS|ovenská
S|ovenskárepub|ika,
Palkovičova
sporite|.ňa,
Prcdseda: Mgr'Jozď Matúšek,
245l 75,
08 Bratislava.
Emailriozef.matusek@)omail.coE
alebo
l. konbkt! +421908145545

745115,82108 Bratislava2
Kontaktná adresa:JrrrefMatúšek'Pa|kovičova
tel. kontakt:+4219SB 145 545
e-mail:jozef.matu$ek@gmail.com;

Adresa:
úkresnýúra11
odbor staro
oddeře

a

t1,4

o životnéprostredie
nxny prírody a vybraných zloŽiek životnéhoprostredia

Bratislava
r i i o i t yI l r s t y :

VEC:
konanie
k Zámeru pre zlsťovacie
bvtovýdorLléhradníckau|.'Bratis|ava-B!ržin-o-v_:-5ftrnpvisko
PolY]Lunkčný
navrholanei]Ě!rrnqs!i.
DELTA2000"
spoločnosťou
ZELENKA,a. s', Pribylinská12, 831 04 Bratis|ava(v zastúpení
Navrhovateť
o
pred|oži|
na okresný úradBratislava,odbor starost|ivosti
spot.s r.o.,Mandfová 4L,851.10 Bratis|ava)
prostredia,
45,
Tomášikova
prírody
životného
prostredie,
a
vybraných
z|ožiek
ochrany
odde|enie
životné
832 05 Bratis|ava3 zámer pre posúdenienavrhovanejčinnostiv rámci zisťovaciehokonania v zmysle
zákona č. 24l2oa6 7. z' o posudzovánívp|yvov na životnéprostredíea o zrnene a doplnenínieKoných
zákonovv p|atnomznení.
rlasledqgnéstan.o"-q!sko:
..to"l predk|adá..k..F.Jrneru
zdruáanie občanov- |.sčieniw, Palkqv!čg:tF.{ď"nl*i.|an
s
ako stabiIizované
podmienokje územiezaradené
územnoplánovacÍch
z hťadiska
Ako sa v zámerepíše,
funkciami viacpodiaŽná zástavba obytného územia, ako aj občianskavybavenosťce|omestskéhoa
významu.
nadmestského
zmenu funkčného
už
občania od r. 2004 pripomienkujúúzemnýp|án m' Bratislavya žiadajú
ryuŽitia.
poŽiadavky
riešenév územnomp|áne
obyvatelov
PodÍavyjadreniaMagistrátu h|. m. Bratislavymajúbyť
informáciedostupnéna
sa spracovávaúzemnýplán zóny pre túto |okalitu(bližšie
zóny. V súčasnosti
webovom sídle Miestneho úradu Ruřinov irltp.s;llwvq!Y.tu.4-Úgv.*.ké.*klsŘfi*Šn&{yiry's.ť!l'Zsry1$Y:#cfi:ísfrx
ktoréhoobjednávate|,omje MČRužinov'
|il
$}:pa']5Égffs1t},
nachádeaverejnéparkovisko.|nvestorom
Ďa|ejupozorňujeme,žena parc. č.10s0ol67 sa v súčasnosti
výstavbyparkoviskabo|a Výstavba h|avnéhomesta SSR Bratislavy(jej nástupníckouorganizáciousa stal
Generá|nyinvestor Bratis|avy}ParkovÍskobo|o vybudovanó ako odstavná plocha pre motorovévozid|á
miestnej
objektov,,l"stavbyKBV Starý Ružinov,stavebnáskupinaC'. ako sůčasť
obwatel,ova návštevníkov
Vlastníkpozemkudodnes neprgukáznlvlastníctvotohto parkoviskaa
komunikácie||l.a lV. tr' Palkovičova.
obchádza rozsudok Krajskéhosúdu v Bratis|ave |č.k. ls 25/os4Ú zo dňa 03.o5.2o07}voveci zrušenia
rozhodnutiaKrajskéhostavebnéhoúraduv Bratis|avetýkajúcehosa niekdajšiehoumiestneniastavby
objekt Záhradnítkau|ica',).Krajský súd v Bratislave v rozsudku uvádzá: ,,Súdzistil, že
,,Po|yfunkčný
parkavacierntestamedzi Zúhrndníckouulicoua objektam sparitelheužexistujúa súuž dnesplne využívoné,
preťoso logickynemóáu povožovqťzE novovryorenÉ nóhrgdnémíesťar,g paÍIÍuranle,$tavebnýúradsa s
tauto námietkau žalobcuriadne nevysporiadala tento razpor so skutnčnosťouneriešil.Tekisto sÚ $to$ebřý
rirrď nelgoÚeťg' umiegtnenímspevnenej plothy sřr*oui$'(d vrútane špeďfikůcie príslušnýcltpzemkov,
řo'{ ďko ta predpoklqdúust. $ 39& oďs. 3 písm.h/stavebnébazúkona.o

Bét$ťft
IĚE; 484656il?,
s'd|*l PB|kovlčov*
slovcnskdrĚpub|lk*,
abtancv. L;šé!s
ni'vY,pelksv|č*ťá.
t49 l 1$,spt$8 sřatist*r/a,
Hólcli edru*€n la: EdruáeniE
ťŘí?tka'{lt*.c5.3sÚ3,6aallt*vdrúd*clolIsÁírtsKs3c*s0oooooosraa:qrg7tsl*Vén5káspr.Í!eťňa.$lov*rkár*publika,Fr*d**dalMgr.JozďMatú
us &rětis'áVa,Enrail;*;s,;l*llrn*-li.!$::..+ť.t':i:alebr:l1.1ť1;$ip*'i*;r.irn1s*s*s-i.Íěl'konfiaktl+4ztgns145s45

obyvatelovklesá a ešteani v r. 2019sa
žeod roku 1996 počettrvalobývajúcich
V zámeresa t<onštatuje,
paradoxnevšak
je
domovje 107 a neobývanýchbytov 620,
nedostalna úroveň,..rógt..Početneobývaných
v podmienkachaktuálnehonedostatku
prínosom
žiadaným
je spo|očensky
ženavrhovanáčinnosť
konštatuje,

l pod.

revkováorganizácia.

v zámereuvádza:
Navrhovateť/investor
Brotislavd odovzdaťdo
nastr.!2:,,lnvestorponúkariešenieMČRužinovresp'Magistrótumesta
spevnenúptocha, a to
spróvyjednoparkovaciepodložieobdobnejkapacityakúmalaplvodnó
bezodPlatne."
Ústupkom
je v lokotiten1d9yat1k.
ktorých
pre verejnosť,
miesta
parkovocie
na str. 69..
i L'ánritv
,,(,..)vzniknú
dI.I7
inve storo je pgnul<gbezodpl dtně
parkaviskodo ,,ráv,
má súčasné

*ššei saÁGóvni

iednot!<v(MČ nužínov.Maaistrát melto

WlawL"
PodÍa$ ]'9ods' 2zákonač.135/1961Zb.o pozemných
|en,,Cestnýzákon.,):,,Ak sd múpozemnúkamunikácit
prípadr
aleboak so múna nejdthodobovylúčiť,
úze.mio
a4
spróvnym
cestným
vyvolal,povinný po dohode s
,obezpečiťvýstavbu novej alebo úpravu lestvujúcej
dop'rovným potIebgE.,,
teda vyplýva,že:
uvedeného
V zmys|evyššie
výstavbu novej pozemnej
t. j. nie jeho ústupkomzabezpečiť
r je povinnosťounavrhovateÍa,
komunikácie,
miest,
v rozsahuzáberucca 120 parkovacÍch
. . výstavbunovei komunikáciemusíuskutočniťnie|en
ale v rozsahuzodpovedajúcomaktuá|nyn
. z dikcie Cestnéhozákona ,,ak so ma p.
náhradnej pozemnej komunikáciemus]
pozemneJkomunikácie;t. j. odovzdanie
za sp|neniezákonnejpovinnos
považovať
at
o navrhovateťie povinný zabezpečiť,
faktic
iných
natrva|o,bezodp|atnea bez
pochybnézvereniedo správy mesta Bri
riešenímdočasnýma neistým závislýt
nástupcov.Právny poriadok sR totiž r

dt správy,,t. j. nie je zrejmé,čomaI navrhovaterna mys|ia ako chce zabezpečiť
,,odovzdanie
p|atnosť
navrhovateÍ
zvyšujenárokyna
takéhoprávnehoúkonu.o to viac,keď užv súčasnosti
automobilovÚdopravu a parkovanie,ked,bez právnehotitu|u zamedzilbezodplatnýprístup
verejnosťou
verejnostina parkovisko,ktoréhov|astníctvo
nijakonepreukáza|
a jeho využívanie
je
proti
spoplatni|'V súčasnosti z tohto dÓvodu
občanov
navrhovaterovi
zo strany niektoných
vedenékonaniepred okresnýmsúdomBratis|ava
||lpod sp. zn.45Cll6l2o27,
lnakpovedané,
náhradaparkovacÍch
miestv rozsahuzodpovedajúcom
dopravnýmpotrebámnie
je zo stranynavrhovatera
právneBarantovaná,
ani nieje v zmys|eCestnéhozákonapostačujÚca.
NavyšenavrhovateÍ
sám vyvolalnedostatokparkovacích
miest v okolí.Nakoťkoprávnystavveci
je
počas
nie vyriešený,
nielen
výstavbybytového
domutak
domu,a|eaj po kolaudáciibytového
bude neustáleexistovaťhrozbavznikuneúnosnej
ažko|apsovejdopravnejzáÍaŽespósobenej
osobnouautomobi|ovou
dopravou,a teda mÓžekedykoťvek
dójsťk zhoršeniukvalityživotného
prostredia.

posúdenie..:
K prílohezámeru,,Dopravnénapojeniepre polyfunkčný
BD Záhradnícka.Dopravno.kapacitné
predloženého
zámeru je aj časťDopravnénapojeniepre polyfunkčnýBD Záhradnícka,
Súčasťou
- spracovateÍAlfa
jú|2021.
posúdenie
Dopravno.kapacitné
04,a.s'Bratis|ava,
V ňom sa konštatujel,,územie
poskytujúce
zabývané
obyvatefomkvalitnúkomplexnú
vybavenosť,,.
K tomu uvádzame:
*

*
*
e
o

*
'r
r
r

prinesiepreťaženie
Novovybudovaná
investícia
komunikačnej
siete.Dopravnáobsluhaz BD má byt
riešenávýjazdomna Pa|kovičovu
čiastočne
kapacitaverejného
ul. a do sídliska.V súčasnosti
parkoviska
je 120PM, zámerpočíta
miest,
s uijazdomdo Pa|kovičovej
s výjazdomz 209 parkovacích
čímsa sídliskové
komunikáciezaťažia
novýmiprejazdmi.
Zriadenievjazdu zo Záhradníckej
ul. počítaso zríadením
novéhojazdnéhopruhu, čímdójde k
pozdÍž
|ikvidácii
zelenea stromovsituovaných
Záhradnlckeul',o čomnie je v zámerezmienka.
je na hranici kapacitya navrhovanoučinnosťou
Trnavská- Pa|kovičova
Križovatka
sa zvýšijej
zaťaŽenie.
1 pod|ažie
o kapacite103 PM nenahrádzasúčasných
120verejnýchPM.
V zámere sa konštatuje,žedopravnýrežim(vjazdl wjazd| bude h|avnýzo Záhradníckej,
vedÍajší
z
Konštatujeme,
Palkovičovej.
žepodla návrhuzo Záhradníckej
vozidládq 135 PM
budúprichádzať
(51+84)
a z Pa|kovičovej
do 209 PM, pričomsa jednáaj o parkovaniepre služby,kde sa predpok|adá
vyššia
obrátkovosť.
Z toho vyp|ýva,žeh|avnádopravapre bytorný
u|ice.
dom je z Pa|kovičovej
Autá z BD s uýjazdomdo Pa|kovičovejteda
budúv zv'ýšenej
u|.,
miere zaťažovaťJégeho
a Trnavskú
prejazdné'
ktorésúužv súčasnosti
ťažko
Dopravnýrežim(vjazd/ výjazdzo staveniska)
z Palkovičovej.
vedlajší
budehlavnýzo Záhradníckej,
i. ,
pre obyvateřovneprijateťné.
riešenie
stavbyz Palkovičovejje
. Zámer sa nezaoberáp|ochoupre náhradnéparkovaniezriadenéako náhradaza',súčasné
verejné
parkoviskopočasvýstavby.
posúdenie
Dopravno-kapacítné
sa zaoberáana|ýzou
dopravyako takej.7ámer preukázaIpriťaženie
komunikačného
systémuúzemia'Dostatočne
všaknehodnotívplyv
na ŽP.

K prí|ohezámeru ,,Posúdeniehlukovejzáťaže
dotknutéhovonkajšiehoprostrediav stupni DUR,,:
PredmetomposÚdeniaje stanoveniehlukovejzáťaže
spÓsobovanejdopravouv dotknutomvonkajšom
prostredí
polyfunkčného
navrhovaného
bytového
domu na Záhradníckej
uliciv Bratislave.

v
prostredí
h|ukuvo vonkajšom
veličín
prípustné
hodnotyurčujúcich
súprekročené
Užv súčasnosti

tejtolokalite.
vlastnýmbytovýmdomom,opatreniana ňom
sa zaoberápredovšetkým
hlukovejzáťaže
Posúdenie
bytovédomy'
vplyvstavbyna uŽexistujúce
dopaduz h|uku.V podstateneposudzuje
prezníženie
prejazdu
zýšeného
dÓsledku
v
zámeru nie je jasný dopad h|ukovejzáťaže
Z pred|oženého
prostredí
síd|iska.
a vóbec novouzástavboua jej efektuna odrazzvukuv
automobi|ov
zariadeniabudovy,ktoréprodukujúhluka vibráciedo
technické
sa nezohřadňovali
Pri posudzovaní
prostredia'
a vonkajšieho
vnútorného
Vybranéobytné
Hluková záťažnedovoťujeprirodzenévetranie niektonýchbytov v novom BD.
zariadeniami
vetracími
akustickyut|menými
vybaviť
miestnostivnavrhovanomobjekteje potrebné
podotýka,
Zo
okien.
bez potrebyotvárania
veiranieobytnýchmiestností
tak,aby bolo zabezpečené
bytouých
postavených
parku a už
ženavrhovanýinvestorskýzámer je v tesnej blízkosti'verejného
domov.
svetlotechnickémuposúdeniu:
K chýbaiúcemu
nie je samostatnáprílohasvet|otechnického
zámeru ani ako prí|ohana enviroportal.sk
Súčasťou
Napriektomu sav zámerekonštatuje,
zástavby,ibajej podlažnosť.
posúdenia.
Nieje jasnávýškanavrhovanej
preslnenieokolitých bytov vyhovuje
Že ,,Vplyv plónovanej vgstovbypolyfunkčnéhobytovéhodomu no
bytovéhodomu Zelenko
PolyJunkčného
sTN 73 4307",Na inom mieste:,,Plónovanávýstavba
požiadavkúm
okoliých bytav
preslnenie
vyhovujúce
neovplyvní
uticiv Brotislavesvojoupolohoua výškou
na Zóhradnickej
a vyhovujepožiadavkúmsTN 73 4j01,,
výstavbyna preslnenieoko]itýchbytova na
NakoÍkonie je k dispozíciiposúdenievplyvup|ánovanej
na zák|adeakých podkIadova čo bo]o posudzované.
dennéosvetleniemiestnostÍ,nedá sa posúdiť,
zámerom'
parkutýmto investorským
verejného
zatienením
posúdenie
by sa ma|ozaoberať
Svet|otechnické
K prítohezámeru ,,RozptY|ováštúdia,.:
bytovéhodomu
Rozptylováštúdiaposudzujevp|yvdopravyvyvolanejvybudovanímpolyfunkčného
. zhodnotenievplyvu
zdroja
grátislave
v
oko|Í
ovzdušia
znečistenia
na úroveň
uticiv
(PBD)na ZáhradníckeJ
prevádzkouPBD'
prírastku
dopravyvyvolaného
je navrhnuté
VZT
|átokz odvetraniagaráži.Odvetraniegaráží
Nezaoberása rozpty|ominečisťujúcich
výškových
okolitých
akýdopadto budemaťna obyvateťov
nadstrechuBD.Zo zámerunieje jasné,
zariadenÍm
pizzeriev budoveoC.
je
prevádzkou
prob|ém
s
bytovýchdomov.Užv súčasnosti
Iné:
32x6 m2,
autor)má v,gúčásnosti
partoviskoz mono|ického
betónu hr. 26 cm (niez pane|ov,ako pÍše
ZníŽenim
m2'
20
sa zníži-o
zastaVanáplochabude mať3236 m2.Zastavanáplochasa tak zvýšio 20 m2,zeleň
tejto
betónovýmistenamiby prišlok zv'ýšenému.prehrievaniu
obvodornimi
plochyzetenea novovzníknutými
vplyva je v rozpores
negatívny
stavu,čomá jednoznačne
ioka|ityv |etnýchmesiacochoproti súčasnému
dokumentamiSR.
strategickými
adaptáciouna zmenuk|ímya d,a|šími
politikoua strategickou
klimatickou
prostrediu a nemó ambíciu
V zámere sa konštatuje,že:,,Výškovoso objekt prisplsobujeakolitému
je zavádzajúca,
|ebonie je výškovoprispÓsobenálíniiužexistujúcemu
konštatácia
v území,,.Táto
dominovať
a.s.a nikde
S|ovenskásporiteÍňa,
Slovanet,a. s' a objektu,v ktoromsíd|i|a
objektu,v ktoromsídlispo|očnosť
sa neuvádzanavrhovanávýškazástavby.

V zámere sa konštatuje,že:,,Výškavosa ob;.ektprispisobuje okalibémuprostrediu a nemá ambÍciu
prispósobenálíniiužexistujúcernu
doruinovať
v území,,.
Táto konštatáciaje zavádzajúca,
|eboníeje rnýškovo
S|ovanet,a. s. a objektu,v ktorom sídli|aS|ovenskásporiteťňa,a.s' a
objektu,v ktorom sid|i spo|očnosé
nikdesa neuvádzanavrhovanávýškazástavbY.
Navrhovatelvidípozitívumčinnostivsaturáciinárokov na brivanie.Podíanášhonázoru v tejto lokalite
v zámere, množstvobytov v Ružinoveje
níeje potrebnésaturovaťbývanie,pretožeako je konštatované
prebieha
už
vristavba
a Košickou,pri Cvernovkepri
a
v
súčasnosti
bytov
Svátoplukovou
neobývaných
medzi
Trnavskejceste,Eurovea2, Panoramacity 2, M|ynskénivy a pod.
je saturóciu nórakov
Ďalšímdek|arovanýmpozitívomčinnostipodťapredkladateťa:
,,Pazitívomčinnosti
na verejnéparkovanie,,.Pritom dochádza k zníŽeniuzg 72o PM na 103 PM, čo dáva otáznik nad celým
počtuPM v loka|ite,kde je užteraz deficit
zámerorn.Takžev čomje prínos?My vidímezhoršenie- zníženie
pM.
Predloženýzámer nepreukáza|žiaden pozÍtívnydopad na životnéprostredie a život a zdravie
vplyvov
tejto |okality.Práve naopak,vo všetkýchposudzavanýchlimitochje nárast negatívnych
obyvateťov
v stabilizovanom
území'
kvalita
vptyvna ŽP,zdraviea bezpečnosť
íudí.Environmentá|na
by mala negatívny
Navrhovanáčinnosť
posudzovanéhoúzemia je hodnotená ako prostredie silne narušené,so zaradenímdo regiónu
so si|ne narušenýmprostredím.Preto akékoťvek
zhoršenieŽr je V rozpore s ťudskými
Bratis|avského
právamia ústavouSR.
zámeru je jasné,žestavbabytovéhodomu na Záhradníckejulici nemá žiadenpozitívny
Z predloženého
vplyv na obyvateÍovsíd|iska.
dopad a mala by jednoznačnenegatívny
posúdenie
Žiadamespracovať
navrhovanej
činnostivplyvov
na ŽP.
Nakolko č|enoviaZ0 súýmto investorsk'ýmzémeromdotknutí,Zo Ěiada príslušnýoÍgán o zaradenie
do zoznamu dotknutých úřastníkov,žiada prizvanie na všetky posudrovacie konania týkajúce5a tohto
invgstorckěhozámeru.
5 grrdravorn

NWgr'
Jďeef-$ď"atú$ek
predsedaZO
komuná|nyposlanecza Stani RuŽinov

Na vedomie:
Magistráth|.mesta Bratislavy
Frílohy:. stanow občianskeho
zdruŽenia(1.x}

