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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady                   dňa 19.06.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva        dňa 26.06.2012 
 
 
 
 

 
 

Informácia 
o realizácii investi čného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb  

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 
Predkladate ľ:             Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

Mgr. Sven Šovčík 
prednosta  

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:                 Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Dr. Štefan  J a š k a 
vedúci odd. majetkového  
a investičného  

 - v materiáli 

        
Spracovate ľ:              Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Dr. Štefan  J a š k a 
vedúci odd. majetkového 
a investičného 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- „ Objemová štúdia“ 
-  príloha - vizualizácia objektu 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



Návrh uznesenia: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
berie na vedomie  
 
 
informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K Železnej studienke, 
Bratislava-Staré Mesto. 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

        Miestne zastupiteľstvo uznesením č.2/2012 schválilo Investi čný zámer výstavby 
zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové 
miesto ul. K železnej studienke.   
Uznesením č.23/2012 uložilo prednostovi miestneho úradu predkladať na každé 
rokovanie miestneho zastupiteľstva informáciu o realizácii  investičného zámeru, 
nakoľko ide o prioritnú investičnú úlohu mestskej časti v tomto volebnom období.  
        
          
         Vecným gestorom realizácie investičného zámeru je oddelenie majetkové a 
investičné, v súčinnosti s ostatnými odbornými útvarmi miestneho úradu, najmä 
oddelením sociálnym a oddelením finančným. 
 
         Informáciu prerokovala komisia finančná a majetková dňa 14.6.2012 a komisia 
pre sociálne veci  dňa 20.6.2012 
 
 
         V  materiáli sú v časovom harmonograme uvedené doteraz vykonané procesné 
úkony súvisiace s realizáciou  investičného zámeru. 
Informa čný materiál…  obsahuje  základné údaje tzv. objemovej štúdie: 
      -     názov, účel a charakte stavby 

- predpokladaná objemová skladba 
- základné ukazovatele 
- územie výstavby 
- špecifikácia územia 
- urabanistické riešenie 
- architektonické riešenie 
- základný lokalitný program 
- predpokladané náklady  
- vizualizácia stavby  

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia 
o realizácii investi čného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K Železnej studienke. 
 

Dátum        Obsah úkonu                                                               poznámka 
 
 
Zastupite ľstvo, d ňa 27.3.2012  
_____________________________________________________________________ 
 
6.2.2012         Investičný zámer prerokovala fin.-majetková komisia                      odporučila schváliť 
 
7.2.2012         Investičný zámer prerokovala sociálna komisia                               odporučila urýchlene 
                                                                                                                                 zabezpečiť výstavbu 
7.2.2012         Investičný zámer prerokovala miestna rada                                     odporučila prerokovať  
 
14.2.2012       Invetičný zámer prerokovalo miestne zastupiteľstvo                         schválené  
 
15.2.2012       interný list odd. majetkového a investičného na oddelenie sociálne MÚ  
                       o zadefinovaní rozsahu (kapacity) poskytovaných sociálnych službách 
                       v novom zariadení                                                                             
                                                                                                                      zodp.odd. soc. služieb 
20.2.2012 žiadosť mestskej časti primátorovi hl. mesta SR Bratislavy o                

o predbežný súhlas vlastníka pozemkov s umiestnením stavby     č.83/7294/2012/MAJ-jas, 
 

 
 
Zastupite ľstva, d ňa 24.4.2012                           :                     

 
3.4.2012        vyjadrenie Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy :  Stanovisko vydá vlastník  pozemku až pre    

účely konania stavebného úradu,  ku ktorej treba predložiť príslušnú projektovú 
dokumentáciu  

 
11.4.2012       prezentácia  možností prefinancovania investičného zámeru 
 
apríl 2012        príprava podkladov pre predprojektovú  a projektovú dokumentáciu pre účely konania                           

stavebného úradu 
                       ________________________________________________________________________ 
 
 
 
Zastupite ľstvo, d ňa 22.5.2012  
____________________________________________________________________________________ 
 
2.5.2012 a 10.5.2012   zadanie pre vypracovanie tzv. objemovej štúdie v rámci predprojektovej prípravy,  
 
 

            štúdiu vypracuje VPU DECO Bratislava, a.s. v termíne do 25. mája 2012  
 
 

 
Zastupite ľstvo, d ňa 26.6.2012 
 
11.6.2012 predložená tzv. objemová štúdia, vypracovaná VPÚ DECO a.s. Bratislava,  

autor:  Ing.arch. Jaroslav Hanúsek 
                       



Zariadenie sociálnych služieb ul. K Železnej studienke 

Pracovná verzia 

vPU DECO Bratislava a.s. 
2012 



Názov stavby 
Miesto stavby 

Investor 

Charakter stavby 
Spracovateľ štúdie 

Účel stavby 

Zariadenie sociálnych služieb ul. K Železnej studienke 
Bratislava 1., ul. K Železnej studienke 
p.č. 5180/1 , 5180/2 , 5183/2, 5183/4, 5183/5, 5183/6 

Mestská časť Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 1 
Novostavba 
VPU DECO Bratislava a.s. 
Ing.arch. Jaroslav Hanúsek 
Ing.arch. Katarína Kevická 

Účelom je vybudovanie nového objektu pre poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
Zariadenie bude obsahovať: 
Zariadenie pre seniorov 
Špecializované zariadenie pre klientov s AlzheÍmerovou chorobou 
Zariadenie opatrovateľskej služby 

Predpokladaná objektová skladba 
SO O 1 Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskej služby 
SO 02 Špecializované zariadenie 
SO 03 Pavilón 
SO 04 Komunikácie a spevnené plochy 
SO 05 Sadové úpravy 
SO 06 NN prípojka 
SO 07 Dažďová kanalizácia 
SO 08 Splašková kanalizácia 
SO 09 Prípojka plynu 
SO 10 Oporný múr 
SO 11 Verejné osvetlenie 

Základné ukazovatele 
Zastavaná plocha 
Podlažná plocha 
Počet izieb/postelí 

Počet zamestnancov 
Počet odstavných plôch 

Ú zemie výstavby 

1600 m2 

7632m2 

12 jednoposteľové 
54 dvojposteľové 

7 garsoniek 
134 lôžok 
cca 60 
23 

Územie výstavby sa nachádza v najzápadnejšej časti Bratislavy Starého mesta. Vymedzené je 
z východu potokom Vydrica, z juhu ulicou K Železnej studienke, zo západu areálom 
Pamiatkového úradu a zo severu jestvujúcim chátrajúcim objektom a pamiatkovo chráneným 
stromom. 
Územie výstavby je vymedzené parcelami p.č. 518011, 5180/2, 5183/2, 5183/4, 5183/5, 
5183/6, ktoré sú vo vlastníctve investora. 



Špecifikácia územia 
Regulácia územia je určená Územným plánom mesta. Lokalita sa nachádza v celomestskom 
centre, na jeho samotnom okraji a polohou zodpovedá viac vnútornému mestu. Okolie je 
intenzívne zastavané a je prakticky stabilizované. V danej lokalite je územie posledné 
nezastavané. Regulatívy nie sú stanovené, tieto by mali byť riešené na úrovni zóny. Zonálna 
dokumentácia nie je k dispozícii a tak určujúce regulatívy vyplývajú z existujúcej stavebnej 
štruktúry bloku. Citácia územného plánu" Ukazovatele intenzity využitia pozemku sú až 
druhoradé a z celomestskej úrovne nestanoviteľné. " 
Kód funkcie 201 zodpovedá požiadavkám na stavbu, ktorej priestorové usporiadanie je nutné 
prerokovať s Magistrátom, pred spracovaním dokumentácie na územné rozhodnutie. 

Urbanistické riešenie 
Z hľadiska urbanistického sa jedná prakticky o zástavbu preluky, ktorá vznikla medzi 
pôvodnou zástavbou Iskláreň/ a novou bytovku. Pozemok je úzky, užšou stranou napojený na 
mestskú komunikáciu. Výrazne podlhovastý tvar je predpokladom postupného radenia funkcií 
s cieľom zachovať čo najviac plochy pre zeleň. Pre naplnenie kapacity požadovanej 
investorom je hmota objektu na hranici únosnosti. Horná hrana objektu je približne na úrovni 
horných hrán okolitej zástavby zo severnej strany, ktoráje situovaná už na vyššom svahu. 
Určitým kompromisom je, že táto hmota je clonená vysokou zeleňou. 

Architektonické riešenie 
Nástup do objektu aj areálu je z južnej strany z ulice K Železnej studienke. Objekt je osem 
podlažný, bez suterénu. Princípom riešenia je vytvoriť prevádzku troch samostatných 
oddelení, ktoré je však možné spájať horizontálne aj vertikálne. Pohyb osôb je po všetkých 
prevádzkach suchou nohou a bezbariérový. 
Vstup do objektov je cez dva samostatné vstupy, z ktorých prvý od cesty možno považovať za 
hlavný, ktorý môže slúžiť pre verejnosť. 
Na l.podlaží sú riešené spoločenské priestory priamo naväzujúce na kontrolovaný vstup. Tu 
je umiestnená recepcia, knižnica, kaplnka, lekár a komerčné priestory. Z dvornej časti sú 
prístupné manipulačné priestory pre zásobovanie a sklady a garáže. V zadnej, už samostatnej 
časti je riešené len stravovanie a zázemie stravovania. 
Na 2.podlažíje riešená komplet administratíva, sociálne zázemie zamestnancova sklady, 
v zadnej časti je riešená práčovňa. 
V 3.-8. Podlaží je riešená vlastná ubytovacia prevádzka. 
Jednotlivé prevádzky možno účelovo spájať a tak vytvárať rôzne kapacitné varianty. 
Celkový počet lôžok 120. 
Samostatný objek tvorí ubytovanie v garsonkach. Tento objekt je využitím jestvujúceho, ktorý 
bude prestavaný od základových konštrukcií. Kapacita objektu je 7 garsoniek, 14 lôžok. 
Objekt bude mať pôvodné rozmery z dôvodu jeho blízkosti k chránenému stromu. 

Základný lokalitný program je: 

názov 
Spoločné priestory: 

V stupná hala + recepcia 
WCM 
WCŽ 
WC imobilný 
Upratovačka-sklad 

osoby v zmene 

2 



Centrálny Sklad nábytku 
Centrálny sklad prádla 
Centrálny Sklad riadu 
Centrálny sklad liekov 
Dielňa 

Serverovňa 

Záhradný sklad 
Kotolňa 

El. rozvodňa 
Šatňa pre údržbu+šoféri3 
WC pre údržbu 
3-Garáž pre osobné auto 
Práčovňa +sušiareň 

Sklad čistého prádla 
Sklad špinavého prádla 
Úprava a údržba prádla 
Kaderníctvo, holičstvo 
manikúra ,pedikúra 
Miestnosť lekára 
Miestnosť sestry 
Šatňa 
WC lekár + predsieň 
Rehabilitácia + wc 
Kaplnka 
knižnica 
Psychológ 
Upratovačka 

Sklad-osobné veci 

Administratíva 
Riaditeľ 

Sekretariát 
Návštevná miestnosť,zasadačka 
Ekonóm 
Učtáreň 

Kancelária 

3 

l 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 

0,5 

l 

Kancelária l 
Kancelária 3 
Archív 
sestra 
Šatňa personálu, WC + umyváreň 30 
Miestnosť personálu 

Zariadenie pre seniorov kapacita: 40 klientov 
19 - dvojposteľových izieb 38 
2 - jednoposteľových izieb 2 
Jedáleň 

Výdaj stravy 0,5 
Príprava stravy 0,5 
Sklad kuchyne 



Sklad 
U myváreI1 riadu 
WC + predsieI1 pre kuchYI1u 
Upratovačka kuchYI1a 
Šatňa kuchyňa 
Sklad odpadkov 
Hobby miestnosť/ KlubovIla 
Sklad prádla č, 
Sklad prádla š + vozík 
Kúpeľiia s asistenciou 
Upratovačka 

WC imobilný 
Služba,dozor,personál 

Špecializované zariadenie pre klientov s Alzheimerovou chorobou kapacita: 40 klientov 
15 - dvojposteľových izieb 30 
10 - jednoposteľových izieb 10 
JedáleI1 

Hobby miestnosť/ Klubovňa 
Sklad prádla č. 
Sklad prádla š + vozík 
KúpeľI1a s asistenciou 
Upratovačka 

WC imobilný 
S lužba,dozor,personál 

Zariadenie opatrovateľskej služby kapacita: 40 klientov 
20 - dvojposteľových izieb 40 
Jedáleň 

Výdaj stravy 
Príprava stravy 
Sklad kuchyne 
Sklad 
U myváreI1 riadu 
WC + predsieI1 pre kuchYI1u 
Upratovačka kuchYI1a 
Šatňa kuchyňa 
Sklad odpadkov 
I-lobby micstnosť/ Klubovňa 
Sklad prádla č. 
Sklad prádla š + vozík 
KúpeľI1a s asistenciou 
Upratovačka 

WC imobilný 
S lužba,dozor ,personál 

Pavilón/ Ubytovanie v garsónke 
7 - dvojposteľových izieb 

0,5 
0,5 

14 



Predpokladané náklady 

SO 01 Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskej služby + SO 02 Špecializované zariadenie 
Podlažná plocha cca 7 400m2 

Náklad 7400m2 x 780,-€/ m2 = 5 772 000,-

SO 03 Pavilón 
Podlažná plocha cca 324m2 

Náklad 324m2 x 1 050,-€/ m2 = 

SO 04 Komunikácie a spevnené plochy 
SO 05 Sadové úpravy 
SO 06 NN prípojka 
SO 07 Dažďová kanalizácia 
SO 08 Splašková kanalizácia 
SO 09 Prípojka plynu 
SO 10 Oporný múr 
SO II Verejné osvetlenie 
Odhad siete spolu 
ZRN 
VRN 
IN 

340200,-

640000,-
6752000,-

338 000,-
7 090 000,- bez DPH 


