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Okresný úrad Bratislava 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Tomášikova 46 

832 05 Bratislava 

 

 

Vec: Pripomienky k zámeru POLYFUNKČNÝ KOMPLEX FENIX PARK, BRATISLAVA 

V zmysle § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné                 
prostredie podávame nasledovné stanovisko k zámeru “POLYFUNKČNÝ KOMPLEX FENIX         
PARK, BRATISLAVA” - navrhovateľ WIGRO TRADE CENTER a.s, Jašíkova 2, 821 03            
Bratislava 8, IČO 35850281.  

Prikladáme doklad v zmysle § 24 ods. 5 písm. a) zákona, na účely tohto zákona je                
občianske združenie Cyklokoalícia pokladané za dotknutú verejnosť, ktorej právo na          
priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté podľa § 3 písm s) a t) zákona. 
Zároveň žiadame byť účastníkom ďalších konaní. 

 

Požadujeme, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších            
predpisov a nebol ukončený iba zisťovacím konaní pod §29. Súčasťou zámeru je            
negatívne dopravno-kapacitné posúdenie križovatky Račianska-Jarošova-Pionierská – podľa       
posúdenia daná križovatka už v súčasnosti nevyhovuje, rovnako tak podľa posúdenia už v             
súčasnosti nevyhovuje SRK Jarošova-Kukučínova. Argumentovať tým, pre predmetný        
zámer ovplyvní predmetné križovatky iba o cca 2% nie je podstatný vo svetle súčasného              
stavu, dopravne teda nie je možné napojiť daný zámer na križovatku a teda je zámer               
nerealizovateľný. V návrhu odporúčaní dopravno-kapacitného posúdenia je spomenutých        
viacero aktuálne fiktívnych zámerov ako predĺženie Tomášikovej, vybudovanie obchvatu         
račianskej radiály atď.  

Napojenie na cestnú sieť 
Požadujeme vypracovať nezávislú dopravnú štúdiu - odborný posudok v zmysle §36 zákona            
24/2006 Z.z., navrhovateľ vo svojej predloženej štúdií nijako reálne nenavrhol riešenie           
nepriepustnosti križovatky Račianska/Jarošova/Pionierska. Veľke investičné zámery      
ako predĺženie Tomášikovej či preložka cesty II/502 nie sú v najbližšej dobe reálne a teda               
nie je doriešená situácia, akým spôsobom má byť napojený daný zámer na cestnú             
komunikáciu pred budovaním zásadných investičných plánov v oblasti infraštruktúry.         
Predložené dopravné posúdenie nenavrhuje žiadne riešenie pre súčasný stav v území. 
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Cyklotrasy 
Riešeným územím prechádzajú hlavné mestské cyklotrasy R13 - Račianska radiála,          
R35 - Novomestská radiála a O4 - 4. okruh, definované v ÚGD Bratislavy, ktoré nie sú v                 
zámere spracované.  

Požadujeme ako vynútenú investíciu v lokalite križovatky Račianska, Pionierska,         
Kukučínova a Jarošova vybudovanie cykloinfraštrutúry v trasách podľa územného         
plánu, Územného generelu dopravy, a Koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy         
(uznesenie MsZ 1743/2014) - konkrétne 

● R13: Račianska radiála 
● R35: Novomestská 
● O4: 4. okruh 

v rozsahu vyhradených pruhov pre cyklistov (v rámci HDP), resp. cestičiek pre cyklistov             
(mimo HDP), a priechodov pre cyklistov (na všetkých ramenách oboch susediacich           
križovatiek).  

Opatrenia pre cyklistov požadujeme realizovať v rozsahu samostatných        
cyklocestičiek v min. šírke 1,5m jednosmerne alebo min. 3 m obojsmerne, v zúženiach             
a v križovatkách ako samostatný cyklopruh/cyklopriechod, ako plný podfarbený pruh          
(reflexný zelený podklad, biela reflexná farba značenie).  

Križovatky 
Vo všetkých križovatkách žiadame cyklistov viesť zvýrazneným podfarbeným vyhradeným         
pruhom pre cyklistov, resp. priechodom pre cyklistov. 

Požadujeme zrušiť oba ostrovčeky v križovatke Račianska-Pionierska-Jarošova na strane         
žel. trate a napriamenie priechody pre chodcov (doplnené cyklopriechodmi) - obe pravé            
odbočenia majú samostatné jazné pruhy a boli by v spoločnej fáze s chodcami, teda autá by                
im dávali prednosť.  
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Požadujeme zrušiť navrhovaný ostrovček pri vstupe do garáží a tiež vyraďovací jazdný pruh             
a zástavku autobusov. Tú požadujeme ako integrovanú (viď sekcia Mestská hromadná           
doprava). Na mieste navrhovaného vyraďovacieho pruhu a zastávkovej niky navrhujeme          
vedenie cyklistov (šírka 3m). V križovatke Račianska - Fénix Park (vstup) požadujeme            
doplnenie priechodu pre cyklistov. 
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Príklad riešenia na Vajnorskej: 
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Navrhujeme ako vynútenú investíciu aj posun vozovky na strane Račianskej v smere do             
centra, kde súčasný ostrovček pre chodcov je príliš malý a v rozpore so súčasnými normami               
(SNT 73 6110). 

 

Parkovanie bicyklov 
Žiadame vybudovať moderné kryté pouličné cyklistitcké státie pre návštevníkov, vždy vo           
vzájomnom odstupe do 100 metrov kapacity, každé státie min. 2 cyklostojanov (4 bicyklov),             
typ stojan obrátené U. V podzemných garážach žiadame vybudovať bezpečné státie pre            
parkovanie bicyklov s navádzaním piktokoridorom od všetkých okolitých cyklotrás pre          
zamestnancov a obyvateľov v pomere 70% z počtu parkovacích miest pre automobilovú            
dopravu. 
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Technické podmienky 
Špecifikácia farebného riešenia cyklotrás schválená Komisiou mesta Bratislava pre         
cyklistickú a nemotorovú dopravu: reflexný zelený podklad (zelený asfalt/betón s reflexnou           
prímesou), biela reflexná farba na vodorovné značenie. Bezbariérovú úpravu pre cyklistické           
komunikácie žiadame vykonať podľa TP 07/2014. 

Mestská hromadná doprava 
Zámer nevhodne upravuje resp. ignoruje predpokladané pešie toky zo zastávok MHD 
električiek k Fénix Parku, nie je doplnený žiaden nový priechod pre chodcov. Požadujeme 
ako vynútenú investíciu úpravu električkových zastávok a doplnenie priechodu pre 
chodcov zo zastávky Pionierska smer Rača aj na severovýchodnej strane nástupišťa 
(bližšie k Bille). Požadujeme riešiť zástavky električiek ako prestupné integrované (autobusy 
75, 59, N55 a električky 3, 5, 7). Vjazd autobusov 75 na integrovanú zastávku by bol riešený 
zo stredného jazdného pruhu od Kukučínovej (naznačené v nákrese). Vjazd autobusov 59 a 
N55 na integrovanú zastávku by bol riešený nájazdom z ľavého jazdného pruhu na pojazdné 
teleso električkovej trate ešte pred sveteľne riadenou križovatkou (cca. pri vyústení 
Blatníckej). 

V Koncepcii rozvoja MHD 
(http://www.bratislava.sk/koncepcia-rozvoja-mhd-v-bratislave/d-11043009) sa okrem iného 
hovorí: "6.2.3 Šírka nástupišťa zastávky musí byť minimálne 3500 mm (v prípade 
prestupných zastávok alebo zastávok s predpokladanou vyššou frekvenciou cestujúcich aj 
viac). Na zastávkach na električkových radiálach v smere z centra mesta môže byť šírka 
nástupišťa zúžená, no nie menšia ako 2250 mm. Šírka nástupišťa musí pritom umožňovať 
bezproblémový a bezpečný nástup, výstup a pohyb cestujúcich s detským kočíkom a 
invalidným vozíkom. Rozmiestnenie všetkých bariér v rámci zastávky (trakčné stožiare, 
automaty na cestovné lístky, označníky, prístrešky a pod.) musí byť navrhnuté tak, aby 
umožňovali čo najjednoduchší prechod po ploche nástupišťa zastávky a teda musia v čo 
najmenšej miere zasahovať do koridoru pohybu cestujúcich. " 

V zámere preto treba zohľadniť rozšírenie nástupišťa a posun vozovky smerom k objektu, pri 
zachovaní priestoru na cestičku pre cyklistov a chodník. 

Peší pohyb 
Pre chodcov požadujeme širšie chodníky v šírke aspoň 2-4 m (nie minimálny,            
neakceptovateľný rozmer 1,5 m, platný iba v zúžených podmienkach) na všetkých           
trasách v rámci zámeru. Priechody pre chodcov žiadame riešiť v úrovni chodníkov ako             
bezbariérové.. Bezbariérovú úpravu žiadame vykonať podľa TP 10/2011. 

http://www.bratislava.sk/koncepcia-rozvoja-mhd-v-bratislave/d-11043009
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Priemyslené dedičstvo 
Požadujeme posúdiť možnosť zachovania objektu bývalej čerpacej stanice z roku          
1930, ktorá predstavuje ojedinelú technicko-historickú pamiatku na území mesta s          
celoštátnym významom ako najstaršia zachovaná budova čerpacej stanice pohonných hmôt          
na Slovensku. Budova s unikátnym prestrešením obslužnej zóny zároveň predstavuje          
hodnotnú ukážku funkcionalisticke architektúry od architekta Jana Slavíčka. Na renovácii          
budovy a aj replikách dobového vybavenia by spolupracovalo Múzeum dopravy a Slovenské            
múzeum dizajnu spolu s Ústavom stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. V            
prípade nemožnosti zachovať budovu na svojom mieste navrhujeme jej reinštaláciu do           
niektorého zo slovenských múzeí. 

O Čerpacích staniciach BZ: 
História siete čerpacích staníc Bratia Zikmundovci (Bratři Zikmundové) siaha do roku 1920,            
kedy si bratia Rudolf a Oldřich Zikmundovci založili spoločnosť so zameraním na obchod s              
olejom, petrolejom, benzínom a tukmi. Bratom sa ako prvým v Československu podarilo            
preniesť tankovanie benzínu zo súkromných garáží do vlastnej verejnej siete čerpacích           
staníc. Svoju prvú stanicu s logom BZ inštalovali v roku 1923 na pražskom Náměstí              
Republiky a v priebehu šiestich rokov ich prevádzkovali už okolo 300 po celom             
Československu. Bratislava bola pre spoločnosť strategicky dôležitá – stála tu rafinéria           
Apollo, v blízkosti ktorej mali bratia sklady z ktorých rozvážali železnicou pohonné hmoty po              
republike a zakrátko postavili čerpaciu stanicu neďaleko dnešného železničného priecestia          
pri Výskumnom ústave zváračskom.  

Požadujeme posúdiť možnosť zachovania drobného historického objektu míľnika 
nachádzajúceho sa na hranici zámeru a predstavujúceho dnes už len ojedinele zachovaný 
pozostatok siete kamenných prícestných míľnikov zo začiatku 20. storočia. 

Bývanie 
Požadujeme vyňať apartmány z daného zámeru a nahradiť ich polyfunkciou nebytového           
charakteru. Apartmánové bývanie je bývanie krátkodobého rozsahu, nie je ho možné           
považovať za polyfunkciu ale za premyslené obchádzanie zákona. 

Hluk 
Požadujem preveriť daný zámer vo vzťahu k územnej ochrane plánovaného železničnému 
koridoru TEN-T a plánovanej mimoúrovňovej križovatky Račianska/Pionierska/Jarošova 
(Severná tangenta) a tiež posúdiť hlukovú štúdiu predloženú navrhovateľom zámeru. 
Predmetná štúdia jasne ukazuje, že v danom území navrhovaných bytových domov bude 
permanentne výrazne prekračovaná norma ohľadom hluku (deň aj noc). Navrhovaná stavba 
by musela byť vybudovaná z uzavretého cirkulačného systému vzduchu a bez akejkoľvek 
možnosti otvárania okien. V prípade, ak sa daný zámer má realizovať, požadujeme 
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zapracovať ako podmienku vybudovanie všetkých okien, ktoré nebude možné 
otvárať. Samotná hluková štúdia navrhuje akusticky utlmené vetracie štrbiny – požadujeme 
túto pripomienku zapracovať a neumožniť výstavbu okien, ktoré bude možné otvárať a teda 
následne bude vnútorné prostredie výrazne ovplyvnené vysokým prekračovaním normy v 
oblasti hluku. 

Ekológia 
Požadujeme preskúmať potenciálnu ekologickú záťaž na území zámeru, vzhľadom na          
to, že v období rokov 1930 až 1970 sa tu nachádzala ČS PHM s minimálnymi ekologickými                
opatreniami a podobne ako pre iných ČS PHM, postavených na území Bratislavy pred             
rokom 1989, tu existuje zvýšené riziko kontaminácie pôdy uniknutými ropnými látkami.           
Odporúčam túto skutočnosť preskúmať enviromentálnym vrtom a zistenia zahrnúť do          
enviromentálnych pôžiadaviek. 

 

Z vyššie uvedených dôvodov požadujeme, aby predmetný zámer bol riadne posudzovaný           
podľa zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Ku konkrétnemu navrhovanému vedeniu cyklistov v dopravnom priestore poskytne         
Cyklokoalícia na požiadanie ďalšie odporúčania. 

Za zohľadnenie našich pripomienok a návrhov v projekte a v plánovanej výstavbe Vám             
ďakujeme. Podporíte tým rozvoj cyklistickej dopravy v Bratislave a prispejete tak k zdravšej             
populácii a lepšiemu životnému prostrediu. 

 

 

 

S pozdravom, 

 

 

Peter Netri 

prezident 

Cyklokoalícia 

 


