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Kontaktná adresa: Jozef Matúšek, Pa|kovičova 245/L5,821 08 Bratis|ava 2

e-mail: jozef.matusek@gmail.com; tel. kontakt: +421 908 145 545

Adresa:
okresný úrad Bratis|ava
odbor starost|ivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných z|ožiek životného prostredia
Tomášikova 46
832 05 Bratislava

V Brat is|ave dňa: 31'01.2022

VEC:
Po|vfunkčnÝ bvtornú dom Záhradnícka ul.' Bratis|ava-Ružinov - Stanovisko k Zámeru pre zisťovacie konanie
navrhovanei činnosti.

Navrhovater ZELENKA, a. s., Priby|inská 12, 831. 04 Bratis|ava (v zastúpení spo|očnosťou DELTA 2000,
spo|. s r.o., Mandíová 4L, 851 10 Bratis|ava) pred|ožiI na okresný úrad Bratis|ava, odbor starostlivosti o
životné prostredie, odde|enie ochrany prírody a vybraných z|ožiek životného prostredia, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava 3 zámer pre posúdenie navrhovanej činnosti v rámci zisťovacieho konania v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vp|yvov na životné prostredie a o zmene a dop|není niektoých
zákonov v platnom znení'

Združenie občanov - Líščie niw. Palkovičova (ďalei len ..Zo..l predk|adá k zámeru nasledovné stanovisko:

Ako sa v zámere píše, z h|adiska územnop|ánovacích podmienok je územie zaradené ako stabi|izované s
funkciami viacpodlažná zástavba obytného územia, ako aj občianska vybavenosť ce|omestského a
nadmestského rnýznamu.

Občania už od r. 26t64 pripomienkujú územný p|án m. Bratis|avy a Žiadajú zmenu funkčného využitia.
PodÍa vyjadrenia Magistrátu hl' m. Bratis|avy majú byť požiadavky obyvateÍov riešené v územnom p|áne
zóny. V súčasnosti sa spracováva územný p|án zóny pre túto |okaIitu (b|ižšie informácie dostupné na
webovom síd|e Miestneho úradu Ružinov - https://www.ruzinov'sk/sk/content/view/uzemnv-plan-zonv-
Iiscie-nivy-paIkovicova), ktorého objednávate|,om je Mč Ružinov.

Ďalej upozorňujeme, že na parc. č. 1.0800/67 sa v súčasnosti nachádza verejné parkovisko. lnvestorom
rnýstavby parkoviska bo|a Výstavba h|avného mesta SSR Bratis|avy fiej nástupníckou organizáciou sa sta|
Generá|ny investor Bratis|avy) Parkovisko bo|o vybudované ako odstavná plocha pre motorové vozid|á
obyvatelov a návštevníkov objektov ,,|. stavby KBV Starý Ružinov, stavebná skupina C,. ako súčasť miestnej
komunikácie Il|. a lV. tr. Pa|kovičova. Vlastník pozemku dodnes nepreukáza! vlastníctvo tohto parkoviska a
obchádza rozsudok Krajského súdu v Bratislave (č. k. ls 25Í0640 zo dňa 03.05.2s7}vo veci zrušenia
rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Bratis|ave týkajúceho sa niekdajšieho umiestnenia stavby

,,Po|yfunkčný objekt Záhradnícka u|ica,,). Krajský súd v Bratislave v rozsudku uvádza: ,,Súd zistil, že
parkovacie miesta medzi Záhradníckou ulicou a objektom sporiteÍne už existujú a sú už dnes plne využívané,
preto sa logiclry nem6žu považovoť zo novoryvorené náhrddné miesto na porkovanie. Stavebný úrad sa s
touto nómietkou žalobcu riadne nevysporiadal a tento rozpor so skutočnosťou neriešil. Takisto so stavebný
úrad nezooberol umiestnenÍm spevnenej plochy parkovisko vrátone špeciftkócie príslušných pozemkov,
tak ako to predpoklodó ust. 5 39b ods. 3 pism. b/stdvebného zákono.,, .-

Nárov ldružcnlal ZdruĚcnic občanov. Lfšč|c nlw, Palkovičova, S|dlo: Pa|kovičova 245 l t5,82ÍoB Bratlg|áVa, S|ovenská repub|lka, tčol ss+osso7' Dítum
vzniku! 19.05.2003, Bankové údaje: IBAN sK93 0900 000000 512274t57t S|ovenská sporite|.ňa, S|ovenská repub|ika, Prcdseda: Mgr' Jozď Matúšek, Palkovičova 245 l 75,

08 Bratislava. Emailr iozef.matusek@)omail.coE alebo l. konbkt! +421 908 145 545
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Kontaktná adresa: Jrrref Matúšek' Pa|kovičova 745115,821 08 Bratislava 2

e-mail: jozef.matu$ek@gmail.com; tel. kontakt: +421 9SB 145 545

Adresa:
úkresný úra11 a

odbor staro o životné prostredie

oddeře nxny prírody a vybraných zloŽiek životného prostredia

Bratislava

VEC:
PolY]Lunkčný bvtový dorLléhradnícka u|.' Bratis|ava-B!ržin-o-v_:-5ftrnpvisko k Zámeru pre zlsťovacie konanie

navrholanei]Ě!rrnqs!i.

Navrhovateť ZELENKA, a. s', Pribylinská 12, 831 04 Bratis|ava (v zastúpení spoločnosťou DELTA 2000"
spot. s r.o., Mandfová 4L,851. 10 Bratis|ava) pred|oži| na okresný úrad Bratislava, odbor starost|ivosti o

životné prostredie, odde|enie ochrany prírody a vybraných z|ožiek životného prostredia, Tomášikova 45,
832 05 Bratis|ava 3 zámer pre posúdenie navrhovanej činnosti v rámci zisťovacieho konania v zmysle
zákona č. 24l2oa6 7. z' o posudzování vp|yvov na životné prostredíe a o zrnene a doplnení nieKoných

zákonov v p|atnom znení.

zdruáanie občanov - |.sčie niw, Palkqv!čg:tF.{ď"nl*i.|an ..to"l predk|adá..k..F.Jrneru rlasledqgné stan.o"-q!sko:

Ako sa v zámere píše, z hťadiska územnoplánovacÍch podmienok je územie zaradené ako stabiIizované s
funkciami viacpodiaŽná zástavba obytného územia, ako aj občianska vybavenosť ce|omestského a
nadmestského významu.

občania už od r. 2004 pripomienkujú územný p|án m' Bratislavy a žiadajú zmenu funkčného ryuŽitia.
PodÍa vyjadrenia Magistrátu h|. m. Bratislavy majú byť poŽiadavky obyvatelov riešené v územnom p|áne

zóny. V súčasnosti sa spracováva územný plán zóny pre túto |okalitu (bližšie informácie dostupné na
webovom sídle Miestneho úradu Ruřinov - irltp.s;llwvq!Y.tu.4-Úgv.*.ké.*klsŘfi*Šn&{yiry's.ť!l'Zsry1$Y:#cfi:ísfrx

|il $}:pa']5Égffs1t}, ktorého objednávate|,om je MČ Ružinov'

Ďa|ej upozorňujeme, že na parc. č. 10s0ol67 sa v súčasnosti nachádea verejné parkovisko. |nvestorom
výstavby parkoviska bo|a Výstavba h|avného mesta SSR Bratislavy (jej nástupníckou organizáciou sa stal
Generá|ny investor Bratis|avy} ParkovÍsko bo|o vybudovanó ako odstavná plocha pre motorové vozid|á
obwatel,ov a návštevníkov objektov ,,l" stavby KBV Starý Ružinov, stavebná skupina C'. ako sůčasť miestnej
komunikácie ||l. a lV. tr' Palkovičova. Vlastník pozemku dodnes neprgukáznl vlastníctvo tohto parkoviska a
obchádza rozsudok Krajského súdu v Bratis|ave |č. k. ls 25/os4Ú zo dňa 03.o5.2o07}vo veci zrušenia
rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Bratis|ave týkajúceho sa niekdajšieho umiestnenia stavby

,,Po|yfunkčný objekt Záhradnítka u|ica',). Krajský súd v Bratislave v rozsudku uvádzá: ,,Súd zistil, že
parkavacie rntesta medzi Zúhrndníckou ulicou a objektam sparitelhe už existujú a sú už dnes plne využívoné,
preťo so logicky nemóáu povožovqť zE novovryorenÉ nóhrgdné míesťa r,g paÍIÍuranle, $tavebný úrad sa s
tauto námietkau žalobcu riadne nevysporiadal a tento razpor so skutnčnosťou neriešil. Tekisto sÚ $to$ebřý
rirrď nelgoÚeťg' umiegtnením spevnenej plothy sřr*oui$'(d vrútane špeďfikůcie príslušnýclt pzemkov,
řo'{ ďko ta predpoklqdú ust. $ 39& oďs. 3 písm. h/stavebnéba zúkona.o

Hólcli edru*€nla: EdruáeniE abtancv . L;šé!s ni'vY, pelksv|č*ťá. s'd|*l PB|kovlčov* t49 l 1$, spt$8 sřatist*r/a, slovcnskd rĚpub|lk*, IĚE; 484656il?, Bét$ťft
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
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V zámere sa t<onštatuje, že od roku 1996 počet trvalo bývajúcich obyvatelov klesá a ešte ani v r. 2019 sa

nedostal na úroveň ,.. rógt..Počet neobývaných domov je 107 a neobývaných bytov je 620, paradoxne však

konštatuje, že navrhovaná činnosť je spo|očensky žiadaným prínosom v podmienkach aktuálneho nedostatku

l pod.

revková organizácia.

Navrhovateť/investor v zámere uvádza:
nastr.!2:,, lnvestorponúkariešenieMČRužinovresp'Magistrótumesta
spróvyjednoparkovaciepodložieobdobnejkapacityakúmalaplvodnó

Brotislavd odovzdať do

spevnenú ptocha, a to

bezodPlatne."
na str. 69.. ,,(,..)vzniknú parkovocie miesta pre verejnosť, ktorých je v lokotite n1d9yat1k. Ústupkom

i L'ánritv dI.I7

i nv e stor o je pgn u l<g bezod pl dtn ě

má súčasné parkavisko do ,,ráv, *ššei saÁGóvni iednot!<v (MČ nužínov. Maaistrát melto

WlawL"

PodÍa $ ]'9 ods' 2zákona č. 135/1961Zb. o pozemných

|en ,,Cestný zákon.,): ,,Ak sd mú pozemnú kamunikácit

úze.mio alebo ak so mú na nej dthodobo vylúčiť, prípadr

vyvolal, povinný po dohode s cestným spróvnym a4

,obezpečiť výstavbu novej alebo úpravu lestvujúcej
d o p'rov ný m potIebg E.,,

V zmys|e vyššie uvedeného teda vyplýva, že:

r je povinnosťou navrhovateÍa, t. j. nie jeho ústupkom zabezpečiť výstavbu novej pozemnej

komunikácie,
. . výstavbu novei komunikácie musí uskutočniťnie|en v rozsahu záberu cca 120 parkovacÍch miest,

ale v rozsahu zodpovedajúcom aktuá|nyn

. z dikcie Cestného zákona ,,ak so ma p.

náhradnej pozemnej komunikácie mus]

pozemneJ komunikácie; t. j. odovzdanie
považovať za sp|nenie zákonnej povinnos

o navrhovateť ie povinný zabezpečiť, at

natrva|o, bezodp|atne a bez iných faktic

pochybné zverenie do správy mesta Bri

riešením dočasným a neistým - závislýt

nástupcov. Právny poriadok sR totiž r



,,odovzdanie dt správy,, t. j. nie je zrejmé, čo maI navrhovater na mys|i a ako chce zabezpečiť
p|atnosť takého právneho úkonu. o to viac, keď už v súčasnosti navrhovateÍ zvyšuje nároky na
automobilovÚ dopravu a parkovanie, ked, bez právneho titu|u zamedzil bezodplatný prístup
verejnosti na parkovisko, ktorého v|astníctvo nijako nepreukáza| a jeho využívanie verejnosťou
spoplatni|' V súčasnosti je z tohto dÓvodu proti navrhovaterovi zo strany niektoných občanov
vedené konanie pred okresným súdom Bratis|ava ||l pod sp. zn.45Cll6l2o27,

lnak povedané, náhrada parkovacÍch miest v rozsahu zodpovedajúcom dopravným potrebám nie
je zo strany navrhovatera právne Barantovaná, ani nie je v zmys|e Cestného zákona postačujÚca.
Navyše navrhovateÍ sám vyvolal nedostatok parkovacích miest v okolí. Nakoťko právny stav veci
nie je vyriešený, nielen počas výstavby bytového domu, a|e aj po kolaudácii bytového domu tak
bude neustále existovať hrozba vzniku neúnosnej až ko|apsovej dopravnej záÍaŽe spósobenej
osobnou automobi|ovou dopravou, a teda mÓže kedykoťvek dójsť k zhoršeniu kvality životného
prostredia.

K prílohe zámeru,,Dopravné napojenie pre polyfunkčný BD Záhradnícka. Dopravno.kapacitné posúdenie..:

Súčasťou predloženého zámeru je aj časť Dopravné napojenie pre polyfunkčný BD Záhradnícka,
Dopravno.kapacitné posúdenie - spracovateÍAlfa 04, a.s' Bratis|ava, jú|2021. V ňom sa konštatujel,,územie
zabývané poskytujúce obyvatefom kvalitnú komplexnú vybavenosť,,. K tomu uvádzame:

* Novovybudovaná investícia prinesie preťaženie komunikačnej siete. Dopravná obsluha z BD má byt
čiastočne riešená výjazdom na Pa|kovičovu ul. a do sídliska. V súčasnosti kapacita verejného
parkoviska s uijazdom do Pa|kovičovej je 120 PM, zámer počíta s výjazdom z 209 parkovacích miest,
čím sa sídliskové komunikácie zaťažia novýmiprejazdmi.

* Zriadenie vjazdu zo Záhradníckej ul. počíta so zríadením nového jazdného pruhu, čím dójde k
|ikvidácii zelene a stromov situovaných pozdÍž Záhradnlcke ul', o čom nie je v zámere zmienka.

* Križovatka Trnavská - Pa|kovičova je na hranici kapacity a navrhovanou činnosťou sa zvýši jej
zaťaŽenie.

e 1 pod|ažie o kapacite 103 PM nenahrádza súčasných 120 verejných PM.
o V zámere sa konštatuje, že dopravný režim (vjazd l wjazd| bude h|avný zo Záhradníckej, vedÍajší z

Palkovičovej. Konštatujeme, že podla návrhu zo Záhradníckej budú prichádzať vozidlá dq 135 PM
(51+84) a z Pa|kovičovej do 209 PM, pričom sa jedná aj o parkovanie pre služby, kde sa predpok|adá
vyššia obrátkovosť. Z toho vyp|ýva, že h|avná doprava pre bytorný dom je z Pa|kovičovej u|ice.

* Autá z BD s uýjazdom do Pa|kovičovejteda budú v zv'ýšenej miere zaťažovaťJégeho a Trnavskú u|.,
ktoré sú už v súčasnosti ťažko prejazdné'

'r Dopravný režim (vjazd / výjazd zo staveniska) bude hlavný zo Záhradníckej, vedlajší z Palkovičovej.
riešenie stavby z Palkovičovejje pre obyvateřov neprijateťné. i. ,

r . Zámer sa nezaoberá p|ochou pre náhradné parkovanie zriadené ako náhrada za',súčasné verejné
parkovisko počas výstavby.

r Dopravno-kapacítné posúdenie sa zaoberá ana|ýzou dopravy ako takej. 7ámer preukázaI priťaženie
komunikačného systému územia' Dostatočne však nehodnotívplyv na ŽP.

K prí|ohe zámeru ,,Posúdenie hlukovej záťaže dotknutého vonkajšieho prostredia v stupni DUR,,:

Predmetom posÚdenia je stanovenie hlukovej záťaže spÓsobovanej dopravou v dotknutom vonkajšom
prostredí navrhovaného polyfunkčného bytového domu na Záhradníckej uliciv Bratislave.



Už v súčasnosti sú prekročené prípustné hodnoty určujúcich veličín h|uku vo vonkajšom prostredí v

tejto lokalite.
Posúdenie hlukovej záťaže sa zaoberá predovšetkým vlastným bytovým domom, opatrenia na ňom

pre zníženie dopadu z h|uku. V podstate neposudzuje vplyv stavby na uŽ existujúce bytové domy'

Z pred|oženého zámeru nie je jasný dopad h|ukovej záťaže v dÓsledku zýšeného prejazdu

automobi|ov a vóbec novou zástavbou a jej efektu na odraz zvuku v prostredí síd|iska.

Pri posudzovaní sa nezohřadňovali technické zariadenia budovy, ktoré produkujú hluk a vibrácie do

vnútorného a vonkajšieho prostredia'

Hluková záťaž nedovoťuje prirodzené vetranie niektoných bytov v novom BD. Vybrané obytné

miestnostiv navrhovanom objekte je potrebné vybaviť akusticky ut|menými vetracími zariadeniami

tak, aby bolo zabezpečené veiranie obytných miestností bez potreby otvárania okien. Zo podotýka,

že navrhovaný investorský zámer je v tesnej blízkosti'verejného parku a už postavených bytouých

domov.

K chýbaiúcemu svetlotechnickému posúdeniu:

Súčasťou zámeru ani ako prí|oha na enviroportal.sk nie je samostatná príloha svet|otechnického

posúdenia. Nie je jasná výška navrhovanej zástavby, iba jej podlažnosť. Napriek tomu sa v zámere konštatuje,

Že ,,Vplyv plónovanej vgstovby polyfunkčného bytového domu no preslnenie okolitých bytov vyhovuje

požiadavkúm sTN 73 4307", Na inom mieste: ,,Plónovaná výstavba PolyJunkčného bytového domu Zelenko

na Zóhradnickej utici v Brotislave svojou polohou a výškou neovplyvní vyhovujúce preslnenie okoliých bytav

a vyhovuje požiadavkúm sTN 73 4j01,,
NakoÍko nie je k dispozícii posúdenie vplyvu p|ánovanej výstavby na preslnenie oko]itých bytov a na

denné osvetlenie miestnostÍ, nedá sa posúdiť, na zák|ade akých podkIadov a čo bo]o posudzované.

Svet|otechnické posúdenie by sa ma|o zaoberať zatienením verejného parku týmto investorským zámerom'

K prítohe zámeru ,,RozptY|ová štúdia,.:

Rozptylová štúdia posudzuje vp|yv dopravy vyvolanej vybudovaním polyfunkčného bytového domu

(PBD) na ZáhradníckeJ utici v grátislave na úroveň znečistenia ovzdušia v oko|Í zdroja . zhodnotenie vplyvu

prírastku dopravy vyvolaného prevádzkou PBD'

Nezaoberá sa rozpty|om inečisťujúcich |átok z odvetrania garáži. Odvetranie garáží je navrhnuté VZT

zariadenÍm nad strechu BD. Zo zámeru nie je jasné, aký dopad to bude mať na obyvateťov okolitých výškových

bytových domov. Už v súčasnosti je prob|ém s prevádzkou pizzerie v budove oC.

Iné:

partovisko z mono|ického betónu hr. 26 cm (nie z pane|ov, ako pÍše autor) má v,gúčásnosti 32x6 m2,

zastaVaná plocha bude mať 3236 m2.Zastavaná plocha sa tak zvýši o 20 m2, zeleň sa zníži-o 20 m2' ZníŽenim

plochy zetene a novovzníknutými obvodornimi betónovými stenami by prišlo k zv'ýšenému.prehrievaniu tejto

ioka|ity v |etných mesiacoch oproti súčasnému stavu, čo má jednoznačne negatívny vplyv a je v rozpore s

klimatickou politikou a strategickou adaptáciou na zmenu k|ímy a d,a|šími strategickými dokumentami SR.

V zámere sa konštatuje, že: ,,Výškovo so objekt prisplsobuje akolitému prostrediu a nemó ambíciu

dominovať v území,,.Táto konštatácia je zavádzajúca, |ebo nie je výškovo prispÓsobená línii už existujúcemu

objektu, v ktorom sídli spo|očnosť Slovanet, a. s' a objektu, v ktorom síd|i|a S|ovenská sporiteÍňa, a.s. a nikde

sa neuvádza navrhovaná výška zástavby.



V zámere sa konštatuje, že: ,,Výškavo sa ob;.ekt prispisobuje okalibému prostrediu a nemá ambÍciu
doruinovať v území,,. Táto konštatácia je zavádzajúca, |ebo níe je rnýškovo prispósobená línii už existujúcernu
objektu, v ktorom sid|i spo|očnosé S|ovanet, a. s. a objektu, v ktorom sídli|a S|ovenská sporiteťňa, a.s' a
nikde sa neuvádza navrhovaná výška zástavbY.

Navrhovatelvidí pozitívum činnostiv saturácii nárokov na brivanie. Podía nášho názoru v tejto lokalite
níe je potrebné saturovať bývanie, pretože ako je konštatované v zámere, množstvo bytov v Ružinove je
neobývaných a v súčasnosti už prebieha vristavba bytov medzi Svátoplukovou a Košickou, pri Cvernovke pri
Trnavskej ceste, Eurovea 2, Panorama city 2, M|ynské nivy a pod.

Ďalším dek|arovaným pozitívom činnosti podťa predkladateťa: ,,Pazitívom činnosti je saturóciu nórakov
na verejné parkovanie,,. Pritom dochádza k zníŽeniu zg 72o PM na 103 PM, čo dáva otáznik nad celým
zámerorn. Takže v čom je prínos? My vidíme zhoršenie - zníženie počtu PM v loka|ite, kde je už teraz deficit
pM.

Predložený zámer nepreukáza| žiaden pozÍtívny dopad na životné prostredie a život a zdravie
obyvateťov tejto |okality. Práve naopak, vo všetkých posudzavaných limitoch je nárast negatívnych vplyvov
v stabilizovanom území'

Navrhovaná činnosť by mala negatívny vptyv na ŽP, zdravie a bezpečnosť íudí. Environmentá|na kvalita
posudzovaného územia je hodnotená ako prostredie silne narušené, so zaradením do regiónu
Bratis|avského so si|ne narušeným prostredím. Preto akékoťvek zhoršenie Žr je V rozpore s ťudskými
právami a ústavou SR.

Z predloženého zámeru je jasné, že stavba bytového domu na Záhradníckej ulici nemá žiaden pozitívny
dopad a mala by jednoznačne negatívny vplyv na obyvateÍov síd|iska.

Žiadame spracovať posúdenie navrhovanej činnostivplyvov na ŽP.

Nakolko č|enovia Z0 sú ýmto investorsk'ým zémerom dotknutí, Zo Ěiada príslušný oÍgán o zaradenie
do zoznamu dotknutých úřastníkov, žiada prizvanie na všetky posudrovacie konania týkajúce 5a tohto
invgstorckěho zámeru.

5 grrdravorn

NWgr' Jďeef-$ď"atú$ek
predseda ZO
komuná|ny poslanec za Stani RuŽinov

Na vedomie:
Magistrát h|. mesta Bratislavy

Frílohy: . stanow občianskeho zdruŽenia (1.x}




