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Vec 

Odpoveď - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania - Polyfunkčný komplex 

Dlhé Diely 

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves týmto vydáva stanovisko ako dotknutý orgán k zámeru 

Polyfunkčný komplex Dlhé Diely, ktorý bol doručený na tunajší úrad dňa 16.04.2018. 

 

Po preštudovaní zámeru a po oboznámení sa s navrhovanou činnosťou žiadame, aby sa 

navrhovaná činnosť posudzovala podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v zmysle 

§ 29 ods. 7 zákona. Táto požiadavka je založená na skutočnosti, že navrhovaná činnosť je 

novou činnosťou, ktorá zaťaží existujúce komunikácie v dotknutom území a v širšom okolí 

dotknutého územia, a ďalej na skutočnosti, že na základe predloženého zámeru, resp. príloh 

k zámeru, nie je možné overiť informáciu, že navrhovaná činnosť je plne v súlade 

s platným Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislava, r. 2007, v znení zmien 

a doplnkov. 

 

Upozorňujeme na skutočnosť, že v zámere uvedená informácia – kapitola IV. Základné údaje 

o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia 

a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie, podkapitola 12. Posúdenie súladu navrhovanej 

činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými 

dokumentmi – že, Mesto Bratislava vydalo dňa 25.1.2017 záväzné stanovisko k predmetnému 

zámeru pod číslom MAGS OUIC 55890/16-373240-390217 31780/17-7139, v ktorom 

konštatuje súlad navrhovanej činnosti s územným plánom, nie je pravdivá. V predmetnom 

záväznom stanovisku k investičnej výstavbe totiž Hlavné mesto SR Bratislava súhlasilo 

s umiestnením stavby „Polyfunkčný komplex s prechodným apartmánovým bývaním, 

Dlhé Diely IV, Bratislava“, a nie s „Polyfunkčným komplexom Dlhé Diely“. 

 

Podľa Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, schváleného uznesením MsZ 

č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 (VZN č. 4/2007 s účinnosťou od 1.9.2007), v znení zmien 

a doplnkov, je záujmové územie navrhovanej činnosti tvorené pozemkami s parc. č. 3651/1, 

3651/128, 3651/157, 3651/415, 3651/416, 3651/418, 3651/419, 3651/420, 3651/446, 3651/448 

súčasťou rozvojového územia, číslo urbanistickej funkcie 201, kód F, názov urbanistickej 

funkcie – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, pričom severná časť 

pozemku s parc. č. 3651/1 zasahuje aj do rozvojového územia, číslo urbanistickej funkcie 501, 
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kód G, názov urbanistickej funkcie – zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti. 

Vlastné stavby polyfunkčných objektov, SO 01 – Polyfunkčný objekt A, SO 02 – Polyfunkčný 

objekt B, SO 03 – Polyfunkčný objekt C, sú, v zmysle Územného plánu Bratislavy, situované 

v rozvojovom území, číslo urbanistickej funkcie 201, kód F, názov urbanistickej funkcie– 

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu. 

 

Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemkoch v súkromnom vlastníctve navrhovateľa 

(SPV Dlhé Diely s.r.o. – pozemky s parc. č. 3651/128, 3651/157, 3651/415, 3651/416, 

3651/418, 3651/419, 3651/420,), ďalej na pozemku vo vlastníctve fyzickej osoby (pozemok 

s parc. č. 3651/446) a aj na pozemkoch vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava (pozemok 

s parc. č. 3651/1, 3651/448). Na pozemkoch vo vlastníctve SPV Dlhé Diely s.r.o. sú 

umiestnené najmä vlastné stavby polyfunkčných objektov, komunikácie a spevnené plochy, 

vrátane vonkajších parkovacích státí. Na pozemku vo vlastníctve fyzickej osoby je navrhnutá 

komunikácia a chodník, vedenia technickej vybavenosti. Pozemky vo vlastníctve Hlavného 

mesta SR Bratislavy sú navrhnuté na využitie pre komunikácie, vonkajšie parkovacie státia, 

chodníky a pre verejnú zeleň. 

 

Ak by navrhovaná činnosť bola posudzovaná vo vzťahu k pozemkom vo vlastníctve 

navrhovateľa (SPV Dlhé Diely s.r.o.) dosiahla by nasledujúce charakteristiky 

• index podlažných plôch (Ipp)   1,60 

• index zastavaných plôch (Izp)   0,50 

 

V Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, sú 

však pre záujmové územie stanovené nasledujúce regulatívy 

• maximálny index podlažných plôch (Ipp)  1,40 

• maximálny index zastavaných plôch (Izp) 0,35 

 

Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť posudzovaná vo vzťahu k pozemkom 

vo vlastníctve navrhovateľa (SPV Dlhé Diely s.r.o.) nie je v súlade s platným Územným 

plánom Bratislavy, keďže prekračuje maximálny index podlažných plôch (Ipp) 

i maximálny index zastavaných plôch (Izp). 

 

Hoci Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, 

v územiach určených pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

umožňuje umiestňovať aj polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti (integrované 

zariadenia občianskej vybavenosti predstavujú prípustné funkčné využitie územia), z hľadiska 

územného rozvoja Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nepovažujeme navrhnuté 

polyfunkčné domy za vybavenostné zariadenia, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu kvality 

obytného a životného prostredia v mestskej časti. Polyfunkčné domy na Dlhých dieloch sa 

môžu stať zariadeniami, ktoré budú mať negatívne účinky na stavby a zariadenia v ich okolí, 

t.j. môžu byť zariadeniami, ktoré v predmetnej lokalite je, v zmysle platného územného plánu 

mesta, neprípustné umiestniť. 

 

Zároveň žiadame, aby pri určovaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti v zmysle 

§ 30 ods. 2 zákona bolo určené, že je potrebné vypracovať a hodnotiť ďalší variant 

navrhovanej činnosti. Táto požiadavka je založená na skutočnosti, že varianty navrhovanej 

činnosti (variant 1 a 2) popísané v zámere – kapitola V. Porovnanie variantov navrhovanej 

činnosti a návrh optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie (vrátane 

porovnania s nulovým variantom) – sa líšia len výmerou verejnej zelene (4 588 m2 

vo variante 1, resp. 4 029 m2 vo variante 2) a rozsahom spevnených plôch – chodníkov (934 m2 
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vo variante 1, resp. 1 493 m2 vo variante 2). Pôdorys navrhnutého polyfunkčného komplexu je 

v oboch variantoch rovnaký, zastavaná plocha ani podlažná plocha komplexu sa nemenia, 

výška jednotlivých objektov, resp. jeho jednotlivých častí je tiež rovnaká. V tejto súvislosti 

odporúčame, aby ďalší variant navrhovanej činnosti bol situovaný výhradne na pozemkoch 

vo vlastníctve navrhovateľa. 

 

V požadovanom ďalšom variante navrhovanej činnosti žiadame obohatiť návrh polyfunkčného 

komplexu o zariadenie základnej občianskej vybavenosti – o zariadenie predškolskej 

výchovy (materská škola). 

 

Informáciu o začiatku výstavby – 08/2018 – uvedenú v zámere – kapitola II. Základné údaje 

o navrhovanej činnosti, podkapitola 7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky 

navrhovanej činnosti, považujeme za irelevantnú, resp. za absolútne nereálnu. 

 

V rámci posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona ďalej žiadame: 

• zabezpečiť, predložiť a zhodnotiť podrobnú špecifikáciu navrhnutých podlažných plôch, 

po jednotlivých podlažiach, v navrhnutom polyfunkčnom komplexe s dôrazom 

na vyšpecifikovanie podielu bývania na celkovom objeme nadzemných podlažných plôch, 

• zabezpečiť, predložiť a zhodnotiť dopravno-kapacitné posúdenie súčasného a výhľadového 

zaťaženia a navrhované dopravné napojenie na nezaradené a neskolaudované účelové 

komunikácie Iskerníková, Dlhé diely I. a Dlhé diely II.. Súčasný stav komunikácií je 

nepostačujúci pre potreby navrhovaného zámeru,  

• zabezpečiť, predložiť a zhodnotiť dopravno-kapacitné posúdenie súčasného a výhľadového 

zaťaženia miestnej obslužnej komunikácie v Jamnického ulici vrátane posúdenia 

križovatkových uzlov, v ktorých sa predmetná komunikácia napája a bude napájať 

na nadradené komunikácie (miestna obslužná komunikácia v Matejkovej ulici, mestská 

obslužná komunikácia v Majerníkovej ulici a v Devínskej ceste, a ďalšie komunikácie 

a križovatky- po most SNP, Patrónku a iné ), 

• riešiť dopravnú obsluhu navrhovanej činnosti prostredníctvom miestnej obslužnej 

komunikácie vo funkčnej triede C3, v kategórii MO 8/40, v celom úseku od križovania 

komunikácií v Jamnického ulici a ul. Dlhé diely I, t.j. zahrnúť do riešenia, resp. 

posudzovania aj problematický cca 130 metrov dlhý úsek obslužnej komunikácie 

nadväzujúci na predmetnú križovatku, 

• prehodnotiť rozsah navrhnutých parkovacích miest na teréne– 86 miest, resp. znížiť počet 

parkovacích miest na teréne s tým, že dominantne by parkovacie miesta mali byť riešené 

v navrhnutých objektoch, 

• zabezpečiť, predložiť a zhodnotiť dopravno-kapacitné potreby pre statickú dopravu 

návštevníkov služieb v nebytových častiach objektu, 

• zabezpečiť, predložiť a zhodnotiť hydrogeologický posudok, 

• prehodnotiť, resp. zmeniť spôsob odstraňovania dažďových vôd zo striech, zo zatrávnených 

plôch a z parkovísk, ktoré by mali byť zachytávané v navrhnutej retenčnej nádrži a následne, 

po prečistení v odlučovači ropných látok, by mali byť vypúšťané do jednotnej kanalizácie, 

• pre prípad, že nebude možné dažďové vody v území zachytávať a následne v území aj 

využívať, resp. zhodnocovať, žiadame, aby predmetný zámer nebol v žiadnej podobe kladne 

posúdený, 

• zabezpečiť, predložiť a zhodnotiť celé rozšírenie kanalizačnej prípojky, resp. prípojky na 

vodovodné potrubie a posudzovať ako celok a uviesť aj akým spôsobom má byť splašková 

kanalizácia napojená na kanalizačný zberač A VIII 8-2, ktorý je vedený pod účelovou 

komunikáciou Dlhé diely I., 
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• zabezpečiť, predložiť a zhodnotiť riešenie zelene na pozemkoch žiadateľa, uviesť 

spracovateľa dendrologického posudku, navrhnúť projekt sadových úprav, uviesť lokality 

rozsiahlej náhradnej výsadby na pozemkoch žiadateľa, 

• zabezpečiť, predložiť a zhodnotiť geologický posudok, ktorý zhodnotí riziká, ktoré by na 

danom svahu mohli vzniknúť pri výkopových prácach, vrátane rizika zosuvu celého svahu 

na komunikáciu Devínska cesta,  

• zabezpečiť, predložiť a zhodnotiť vhodnosť zakladania oporných múrov vo vzťahu 

k retencii územia a možných zosuvov pri zakladaní múrov, 

• zabezpečiť a predložiť dokumentovanie začlenenia navrhnutého polyfunkčného objektu 

(2 varianty) do perspektívnych pohľadov z exponovaných miest mestskej časti i mesta 

(overenie vložením vizualizácií navrhnutého polyfunkčného objektu (2 varianty) 

do reálnych fotografií). 

 

V zmysle vyššie uvedeného požadujeme ďalšie posudzovanie predmetného zámeru 

v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

S úctou  

 

 

 

Dana Čahojová 

starostka 

 




