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„Polyfunkčný

komplex PORTUM"- návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby - informácia

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala dňa 16.02.2018 s doplnením
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby
navrhovateľ

miesto stavby
druh stavby

dňa

24.05.2019

„Polyfunkčný

komplex PORTUM",
TK EST ATE s.r.o., lvanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka
č.: 54289/B, IČO: 44 376 308 v zastúpení D.L.M. PLUS s.r.o.,
Brančská 11, 851 05 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava T, oddiel: Sro, vložka č.: 18155/B, IČO: 35 756 055
Landererova ulica, Bratislava
novostavba

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1)
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa § 7a ods. (2) písm. i) zákona
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverejňuje v súlade s § 35
ods. (2) stavebného zákona kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia bez príloh na svojej
úradnej tabuli a webovom sídle (ďalej len „rozhodnutie").
Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, pričom
stanovisko č. 952/2018-1.7./ak zo dňa 06.12.2018 nadobudlo právoplatnosť dňa
23.01.2019.
záverečné

Záverečné

stanovisko je prístupné na stránke http://enviroportal.sk

Cjlý7 c;Jc:Ing. Zuzana Štorcelová
vedúca stavebného úradu

Príloha: kópia návrhu

Žiadosť o zverejnenie:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava do doby
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Potvrdenie dátumu zverejnenia
Zverejnené od

Zverejnené do

Pečiatka

Pečiatka

a podpis:

a podpis:

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/ stavebný úrad - 2 x spis
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Konateľ:

Dionýz Mikle

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Stavebný úrad
Vajanského nábr. 3
814 21 B r a t i s 1a v a

Vec:

13.2.2018 v Bratislave

„Polyfunkčný komplex PORTUM" Landererova ulica, Bratislava
stavba na parc.č.9134/17, 9134/14, 21789/1, 9120/54, 9134/125, 9134/121
prípojky inžinierskych sietí na parc.č.21789/1, 9120/54, 9134/121, 21836/12, 9134/122
Kat.úz.Bratislava 1. - Staré mesto
± 0,000 139,00 m n.m. b.p.v.
ná vrh na vydanie územného rozhodnutia stavby

=

Dávame týmto návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby:
„Polyfunkčný

komplex PORTUM" landererova ulica, Bratislava
stavba na parc.č.9134/17, 9134/14, 21789/1, 9120/54, 9134/125, 9134/121
prípojky inžinierskych sietí na parc.č.21789/1, 9120/54, 9134/121, 21836/12, 9134/122
Kat.úz.Bratislava 1. - Staré mesto
Investor: TK ESTATE s.r.o., Jvanská cesta 30/B,82104 Bratislava
V zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 8.7.2015 s vlastníkom pozemku ISTER l.s.r.o.,Jvanská
cesta 30/B, 821 04 Bratislava (nová adresa -Haydnova 16,811 02 821 04 Bratislava)
GP:Al Architecture a.s.,lng.arch.Branislav Kaliský a spol. Michalská 5, 81101 Bratislava
PD PO: Mgr. Ľuboš Vyrúbal ,Pri starej prachárni, Bratislava
Predmetom projektu pre vydanie územné ho rozhodnutia novostavba
l a ndererovej ulici,

polyfunkčného

komplexu PORTUM na

Záujmové územie sa nachádza v oblasti vplyvu bývalej rafinérie APOLLO. Bývalá rafin éria Apollo bola situovaná
v priestore ohraničenom dnešnými ulicami Pribinova, Košická, Chalupkova, Bottova a Čulenova. Rafinéria bola
zničená bombardovaním v roku 1944, pričom došlo k rozsiah lemu znečisteniu horninového prostredia a podzemnej vody. Pri výkopových prácach nemožno vylúčiť prítomnosť betónových podzemných konštrukcií s po t rubím s obsahom ropných látok, ako aj výskyt nevybuchnutej munície.
Príprava výstavby na území bývalej rafinérie Apollo v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je súčasťou rozvoja
jednej z bratislavských mest ských častí. Rozvoj mesta Bratislavy sa začína skvalitňovať aj v minulosti okrajové
lokality v blízkosti rieky Dunaj, ktoré boli, či už v súvislosti s lodnou dopravou, alebo samostatne, využívané
prevažne ako výrobne a skladové areály. Z hľadiska územné ho rozvoja mesta, je budovanie t ejto lokality v
nadväznosti na okolitú, novovznikajúcu zástavbu prevažne zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti,
celkom prirodzené. Potenciál spôsobu využitia územia je výrazne vyšší, ako jeho existujúce využitie výrobno skladovými areálmi, res p. zväčša voľnými nevyužívanými plochami. Rozvoj tejto loka lity je prirodze ným pokračovaním vývoja mesta pozdÍž ľavéh o brehu Dunaja. Vybudovanie nového centra Mlynské Nivy - západ vhodne
doplní funkčnú a priestorovú štruktúru mesta a dá priestor pre vznik moderného bytového komplexu s verejným
parkom a službami v blízkosti stávajúceho centra mesta. Zmena obrazu mesta v súčas nosti prebie ha resp.
prebehla v tes nej blízkosti riešeného územia, medzi ulicami Mlynské Nivy, Karadžičova, landererova a Košická.
Projektová dokument ácia - riešenie

Hlavný stavebný objekt tvorí
záhra da.

päť

objektov. Objekt podzemnej garáže, Tower 115, Tower 97, Hotel B a zimná

Objekt SO 01 - Podzemná garáž tvoria dve podzemné podlažia s parkovacími státiami, komunikáciami, techn ickými priestormi a pivničnými kobkami. Z podzemnej garáže sú priamo prístupné vertikálne jadrá jednotlivých
budov.Pôdorysné obrysové rozmery max 140,4x123m a nachádza sa pod tromi objektmi SO 02 až S0-04. Na
streche Podzemnej garáže mimo obrys objektov je navrhnutá zeleň.
Objekt SO 02 - Tower 115 je tvorený obytnou vežou s 36 nadzemnými podlažiami s výškou po hornú hranu atiky llS,Om.(so servisným prístupom na strechu) a osem podlažným objektom. Parter a prvé poschodie objektu je
tvorené galériou:výstavné priestory, skladové priestory a kaviareň pre galériu.Vo výškovej budove a zvyšných
podlažiach osem podlažného objektu prevláda funkcia bývania prevažne s 2 izbovými bytmi, doplnená o apartmány. Obrysové rozmery objektu sú 2S,8x26,4m Súčasťou SO 02 je aj a osem podlažná časť s výškou atiky +29,0m
s pôdorysnými rozmermi 19,0x48,2. Do 3.NP je v nízko podlažnej časti polyfunkcia vyššie sú obytné podlažia. SO
02 je navrhnutý ako monoblok s dilatáciu medzi vysoko podlažnou a nízko podlažnou časťou.
Objekt SO 03 Tower 97 je tvorený výškovou budovou s 30 nadzemnými podlažiami s pôdorysnými rozmermi
25,8x26,4m (so servisným prístupom na strechu) a sedem podlažným objektom. Sedem podlažný objekt tvorí
priestor Hotelu A,ktorý je začlenený do objektu.SO 03. Parter a prvé poschodie objektu je tvorené recepciou,
hotelovým SPA, hotelovou kaviarňou a hotelovou jedálňou. Zvyšné podlažia tvoria hotelové apartmány. Vo
výškovej budove prevláda funkcia bývania prevažne s 2 izbovými bytmi, doplnená o apartmány.
Objekt SO 04 Hotel B je tvorený samostatným monoblokom s pôdorysnými rozmermi 16,Sx39,0 má šesť
nadzemných podlaží a dve podlažia v mieste SO 01 Podzemná garáž. Parter tvorí z jednej polovice recepcia a
hotelová jedál eň, a v druhej sa nachádza distribučná trafostanica a otvorený priestor pre rampu vedúca do
podzemných garáží. Zvyšné podlažia tvoria hotelové apartmány.
Objekt zimnej záhrady tvorí prepoj medzi dvomi výškovými budovami v úrovni partera.Saturácia občianskej
vybavenosti v parteri objektov je zabezpečená rezervou pre SPA, mestské kúpele, škôlku pre cca 80 detí, obchody
a kaviareň.

Prvé nadzemné podlažie sa náchádza na úrovni 139,00 m.n.m.b.p.v. a výška najvyššej veže je +llS,00 = 254,00
m.n.m.
Členenie stavby na stavebné objekty (SO) :
SO OD - HTU/Stavebná jama
• SO 01 - Podzemná garáž
·SO 02 - Polyfunkčný dom -Tower 115
. SO 03 - Polyfunkčný dom -Tower 97
· SO 04 - Hotel B
• SO OS - Zimná záhrada
SO 10 - Prípojka vody DN lSO pre SO 01-04
SO 20 - Kanalizá cia DN 200 pre SO 04
SO 21 - Kanalizácia DN 200 pre SO 02
SO 22 - Kanalizácia DN 200 pre SO 03
'SO 23 - Lapa č tukov
SO 30 - Prípojka STL plynovodu PEHD DN 2S
SO 40 - Prípojka VN
SO 41 - Distribučná Trafostanica
SO 42 - Verejné osvetlenie areálové
SO SO - Prípojka horúcovodu 2xDN 12S /2SO
SO 70 - Vjazd a výjazd z garáží
SO 71 - Pojazdný chodník
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SO 72 - Spevnen é plochy a chodníky
SO 73 - Dopravné značenie v garážach
SO 100 - Sadové úpravy

Členenie stavby na prevádzkové súbory
Odovzdáva cia stanica tepla pre SO 02 a SO 03 /súčasť SO 01/
Odovzdávacia stanica t epla pre SO 04 /súčasť SO 01/
Dieselagregát/ súčasť SO 04/
ORL /súčasť SO 01/
Členenie stavby na etapy výstavby

O. etapa SO 00 - HTU/Stavebná jama
1. etapa SO 10 - Prípojka vody DN 150 pre SO 01-04
SO 20 - Kanalizácia DN 200 pre SO 04
SO 21- Kanalizácia DN 200 pre SO 02
SO 22 - Kanalizácia DN 200 pre SO 03
SO 30 - Prípojka STL plynovodu PEHD DN 25
SO 40 - Prípojka VN
SO SO - Prípojka horúcovodu 2xDN 125 /250
2. etapa SO 01- Podzemná garáž
SO 70 - Vjazd a výja zd z gará ží
SO 02 - Polyfunkčný dom - Tower 115
SO 03 - Polyfunkčný dom -Tower 97
SO 04 - Hotel B
SO 05 - Zimná záhrada
3. etapa SO 23 - Lapač tukov
SO 41- Di stribučná Trafostanica
SO 42 - Verejné osvetlenie areálové
SO 71 - Pojazdný chodník
SO 72 - Spevnené plochy a chodníky
SO 73 - Dopravné značenie v garážach
SO 100 - Sadové úpravy

Účastníci konania

LV č.8684- parc.č.9134/17 - !STER l.s.r.o.,Haydnova 16,811 02 821 04 Bratislava
LV č.8685- parc.č. 9134/14 - lster II ,Drotárska cesta 94,811 02 Bratislava
parc.č.21789/1 - parcela registra „C" evidovaná na KM - LV k danej nehnuteľnosti nezaložený
LV č.7362- parc.č.9120/54 - METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č. 1 , 811 01 Bratislava
LV č.7362- parc.č.9134/121 - METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č.1, 811 01 Bratislava
LV č.7660 - parc.č.9134/125 -Apollo Residence s.r.o.,Cesta mládeže 5,831 01 Bratislava
Prípojky inžinierskych sietí na:
parc.č.21789/1 - parcela registra „C" evidovaná na KM- LV k danej nehnuteľnosti nezaložený
LV č. 7362 - parc.č 9120/54 - METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č . 1, 811 01 Bratislava
LV č.7362- parc.č 9134/121 - METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č.1, 811 01 Bratislava

LV č.7362LV č.7362 -

parc.č.21836/12-

METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č. 1 , 811 01 Bratislava
parc.č 9134/122 - METRO Bratislava a.s„ Primaciálne nám.č.1, 811 01 Bratislava

Susediace parcely sú:
LV č.9698 - parc.č.9134/167
LV č.4822 - parc.č .9120/35
LV č. 7379 - parc.č.9129
LV č. 7379 - parc.č 9128/2
LV č.7362- parc.č.21836/12

-Apollo Residence s.r.o.,Cesta mládeže 5,831 01 Bratislava
- Messer Tatragas.s.r.o.,Chalupkova 9,819 44 Bratislava
-Apollo Residence s.r.o.,Cesta mládeže 5,831 01 Bratislava -Apollo Residence s.r.o„Cesta mládeže 5,831 01 Bratislava
-METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č.1, 811 01 Bratislava
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LV č.7362 - parc.č 9134/122- METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č.1 , 811 01 Bratislava
LV č.7362 - parc.č 9134/123 - METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č.1, 811 01 Bratislava
LV č.1017 - pare č.9134/67 - Západoslovenská energetika, a .s. Čulenova 6,816 47 Bratislava
LV č.1017 - parc. č.9134/1 - Západoslovenská energetika ,a .s .Čulenova 6,816 47 Bratislava
LV č.8285- parc.č.9134/15 - Oevelopmemt 5, Fraňa Kráľa 29, 811 05 Bratislava

/

S pozdravom

Prílohy:Projektová do kumentácia na UR
2x KKM,LV čč.8684,8685, 7362,7660,8698,4822,7379,7379,1017,1017,8285 parc.č.21789/1 - parcela registra

„c· evidovaná na KM,

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 8.7.2015 medzi !STER l.s.r.o. a TK ESTATE s. r.o., z 8.7.2015
Záväzné stanovisko - č.MAGS OUIC 50936/17-424715 z 5.12.2017
Vyjadrenie - Západoslovenská distribučná ,a .s. z 1.8.2017
Vyjadrenie - SPP - distribúcia - č.TD/KS/0344/2017 /An z 26.7.2017
Vyjadrenie - Dopravný podnik, a.s. - č. 13672/15830/2000/2017 zo 16.8.2017
Vyjadrenie - Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. - č.CS SVPOZ BA 190/2017/45 z 11.8.2017
Vyjadrenie- Bratislavská teplárenská,a.s. -č. 01860/Ba/2017/3410-4 z 25.7.2017
Vyjadren ie- SIEMENS s.r.o. - č PD/BA/168/17 z 25.9.2017
Záväzné stanovisko - Okresný úrad odb.KR odd.CO a KP - č.OU-BA-OKRl-2017 /092567 z 13.10.2017
Záväzné stanovisko - Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA hl.m. - č. HŽP/13682/2017 z 5.10.2017
Stanovisko - KRHZ-BA-OPP-796-001/2017 z 31.7.2017
Vyjadrenie - Slovenský zväz telesne postihnutých, BA - č.273/2017 z 2.11.2017

Správcovia inžinierskych sietí - vyjadrenia,stanoviská,zákresy:
Magistrát hl. mesta CSS +VO, Energotel, a.s., Západoslovenská energetika ,a.s. ,BVS, SPP, a.s. distribúcia.Západoslovenská Distrobučná , a.s., UPC Slovakia, s.r.o.,BAT, a.s„ Slovak Telekom, a.s„ Orange Slovensko, a.s„
Ministerstvo Obrany SR, ŽSR SR - OZT KT, ŽSR SR - elektro a energetika, HEIZER OPTIK , OCAM s.r.o„
PRIMANET, 02 Slovakia, s.r.o., ELTODO SK, a.s., SATRO, Dial Telecom.TRANSPETROL, SWAN, a.s„ EUSTREAM, a.s., SUPTEL s.r.o., BENESTRA, s.r.o.,VEOLIA ,Správa kolektorov, OPEN SLOVAKIA, a.s„ SEPS, a.s
NOS, a.s„ TOWERCOM, Slovenský vodohospodársky podnik,inisterstvo vnútra SR, RAINSIDE s.r.o
Plnomocenstvo TK ESTATE,s.r.o.- O.LM.PLUS ,s.r.o. z 1.8.2016

