
Dodatok k bodu  č.7 
 

Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke. 

 
Dodatok k materiálu bol doplnený na základe požiadavky z rokovania miestnej rady zo dňa 
28.1.2014. 
 
      Dňa 23.1.2014 sa pre poslancov miestneho zastupiteľstva uskutočnila prezentácia 
investičného projektu výstavby ZSS spojená s diskusiou. K návrhu projektovej dokumentácii 
k územnému konaniu boli vznesené pripomienky starostky a poslancov mestskej časti, ktoré 
sa týkali: 

 potreba zvýšenia lôžkovej kapacity pre klientov zariadenia 
 prehodnotenie rozsahu a umiestnenia administratívnych priestorov v zariadení 
 zabezpečenie statických parkovacích miest 
 umiestnenie zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) 

 
       Dňa 28.1.2014 sa uskutočnilo pracovné rokovanie s projektantom (Ing. arch. Marioth, 
Dopravoprojekt a.s.), za mestskú časť prítomní Ing. Krta, zástupca starostky, Mgr. Dr. Jaška, 
vedúci odd. majetkového a investičného a Mgr. Jašková, vedúca odd. sociálnych služieb). 
Projektant akceptoval pripomienky a projektová dokumentácia (vrátane „profesistov“) bude 
doplnená a prepracovaná v zmysle pripomienok  starostky a poslancov.  
Zmeny znamenajú presunutie administratívnych priestorov a niektorých príručných priestorov 
(sklad liekov, sklad zdravotníckeho materiálu a pod.) do vedľajšej budovy - „domček pri 
platany“ nachádzajúci sa v areáli budúceho ZSS, a využitie takto uvoľnených priestorov 
v hlavnom objekte pre vytvorenie ďalších 9 izieb pre klientov (deklarovaných ako 
jednolôžkových, v skutočnosti možnosť do budúcnosti využiť ako dvojlôžkové, t. z. 9-18 
lôžko/miest).  Upravené ( zmenšenie úžitkovej plochy) budú aj niektoré ďalšie priestory, napr. 
miestnosť pre rehabilitáciu a pohybové aktivity. Miestnosť pre lekárov bude spoločná. 
Plánovaná miestnosť pre kaderníctvo/manikúra bude zrušená. Služby budú poskytované 
v izbách klientov.  
      Vyvolaná potreba zabezpečenia vyššieho počtu statických parkovacích miest cca o päť 
miest sa pravdepodobne zníži na 1-2 parkovacie miesta (posúdi a navrhne projektant), pričom 
náhradnou alternatívou je vytvorenie chýbajúcich parkovacích miest na miestnych verejných 
priestoroch (komunikácie) v správe mestskej časti. Úlohu zabezpečuje odd. dopravy 
miestneho úradu. 
Požiadavku na umiestnenie zariadenia opatrovateľskej služby nie je možné akceptovať 
z dôvodu  nedostatku priestorov a noriem na  zastavanosť plochy. 
 
Dopravoprojekt a.s. ďalej zabezpečí a predloží: 

- upravenú PD v digitalizovanej forme, 
- aproximatívny návrh rozpočtu - nákladov na stavbu, 
- časový harmonogram prác spojených s územným konaním a stavebným povolením 

a ostatnými povoleniami dotknutých orgánov a organizácií, v zmysle platnej zmluvy.  
- konzultovať zmeny v PD, osobitne využitia objektu - „domčeka pri platany“ s KPÚ 

Bratislava. 
 
Vypracoval: Štefan Jaška, v. r. 
v Bratislave, dňa 29.1.2014 

 


