
 
 

1117/2016/UKSP/POBA-UR-25                                                            Bratislava 07.08.2016 

 
 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a 

§ 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s §7b zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
úrad“) na základe uskutočneného územného konania vedeného v súlade s § 35a  a podľa §39, 
§39a stavebného zákona a §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva  

 
 územné rozhodnutie 

 
na umiestnenie stavby “Lakeside Park Bratislava –Phase II“, (ďalej len “stavba“) vedenom 
v správnom konaní pod č. ÚKaSP-2015/1224/MYM a 1117/2016/UKSP/POBA na návrh 
TriGranit Centrum, a.s., IČO: 35889063 so sídlom Tomášikova 64, 83104 Bratislava, ( ďalej 
len „navrhovateľ“), ktorým nahradzuje územné rozhodnutie vydané dňa 16.04.2006 pod č. 
ÚKaSP-2006/340-KHA-610 na umiestnenie stavby s názvom “Lakeside Office Park 
Bratislava“  na pozemkoch parc.č.: 15115/70 a 15115/1  katastrálne územie Nové Mesto 
v Bratislave, právoplatné dňa 24.05.2006, stavba bude umiestnená na pozemkoch parc.č.: 
15115/70,120,121,122 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave podľa situácie  pre 
umiestnenie stavby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  tohto rozhodnutia. 
 
Podľa záverečného stanoviska  č.: 4019/2015-3.4/mv zo dňa 16.03.2015 vydaného 
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odbor  environmentálneho 
posudzovania, bolo v zisťovacom konaní rozhodnuté, že navrhovaná zmena činnosti sa nebude 
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
 
Umiestnenie stavby sa mení  podľa návrhu v  dokumentácii pre územné rozhodnutie, 
vypracovanej Ing. arch. Ľubomír Bobek a Ing.arch. Tomáš Jávorka  v novembri 2014 a júli 
2015. Tri administratívne budovy sú nahradené jednou administratívnou budovou so 4 
podzemnými a 13 nadzemnými podlažiami. Budova bude mať železobetónovú nosnú 
konštrukciu a hliníkovú fasádu. 
Hlavný objekt - časť A2.02 budú 4 podzemné podlažia určené pre odstavné státia motorových 
vozidiel zamestnancov budovy a nájomných jednotiek, spolu 294 kolmých státí, - časť A2.01 
budú vstupné 1.np s komerčnými nájomnými jednotkami na poskytovanie služieb, 
komunikačné jadro budovy na všetkých podlažiach a 13.np, ktoré bude využité pre  technické 
zariadenia, časť B2.01 budú nájomné plochy  2.np až 12.np podlažia,  ktoré  sú určené pre 
administratívu. 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 



 2 

SOA2.03 budú komunikácie a spevnené plochy a to  úprava vnútro areálovej komunikácie na 
šírku 10,25m, kruhový otoč s priemerom 16m  s napojením na obojsmernú rampu do 
podzemnej garáže, predĺženie areálovej komunikácie šírky 6,0m s vjazdom z Vajnorskej ulice 
o 76,30m s ukončením v tvare T pre otoč vozidiel N2 a  kolmo radenými stojiskami pre 
parkovanie 18 osobných automobilov na teréne, spevnené plochy pred objektom pre požiarne 
vozidlá, chodníky a spevnené plochy pre peších. 

Stavebné objekty: 
 

SO A2.01– Hlavný objekt –časť A / 13 podlažná  nadzemná časť budovy bez 
nájomných  administratívnych plôch 

SO B2.01– Hlavný objekt –časť B / nadzemná časť budovy - nájomná administratívna 
plocha na 2. až 12 np 

SO C2.01 – Hlavný objekt –časť C /samostatná jednopodlažná  nadzemná časť budovy - 
pre  únikové schodisko z podzemia  a vyústenie VZT 

SO A2.02 – Parkovacia garáž / 4 podzemné podlažia budovy 
SO A2.03 – Komunikácie a spevnené plochy 
SO A2.04 – Malá architektúra, reklamné a informačné zariadenia 
SO A2.05 – Sadové úpravy 
SO A2.06 – Príprava územia a zabezpečenie stavebne jamy 
Prevádzkové súbory: 
PS A2.01 – Trafostanica + VN rozvodňa s meraním 
PS A2.02 – Náhradný zdroj NN ( Dieselagregát) 
PS A2.03 – Zdroj pary  
PS A2.04 – SHZ Sprinkler 
PS A2.05 – Zavlažovací systém zelene 
Inžinierske objekty: 
IO A2.01 – Prípojka plynu 
IO A2.02 – Prípojka vody 
IO A2.03 – Vonkajšia kanalizácia a prípojky 
IO A2.04 – Vonkajšie osvetlenie 

 
I.  
Stavba sa umiestňuje podľa situácie v M 1:1000 ktorá je nedeliteľnou prílohou  tohto 
rozhodnutia. 
 
II.  
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

A. Podmienky umiestnenia:  

1. Polohopisné a výškopisné: 

SO A2.01– Hlavný objekt –časť A a SO B2.01– Hlavný objekt –časť B spolu:  
dĺžky  53,20m, šírky:25,20m, 
podlaha 1np = ±0,00 = 143,45 m.n.m.Bpv, upravený terén 143,40 m.n.m.Bpv 
výška atiky 12 np nad +-0,00 bude 45,95 m =189,40 m.n.m.Bpv 
výška atiky 13 np nad +-0,00 bude 51,25 m =194,70 m.n.m.Bpv 
 
B. Zásobovanie stavby, body napojenia a trasy podzemných inžinierskych sietí  
 
- teplo a chlad pre úpravu vzduchu a teplo pre ohrev úžitkovej vody  bude zabezpečené 
tepelnými čerpadlami osobitne pre každé podlažie. Čerpadlá typu vzduch – médium budú 
umiestnené na 13.np. 

- para pre úpravu vzduchu bude pripravovaná v  parnom kotly s výkonom 196kW , palivo 
zemný plyn naftový, umiestnenom v kotolni III. kategórie na 13.np. Výkon kotolne bude 
S vývodom spalín nad strechu objektu komínom s hlavicou vo výške 54,25 m nad +-0,00. 
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- palivo – zemný plyn naftový pre potrebu 21,8m3/ hodinu bude do kotolne na 13.np. hlavného 
objektu dovedený z jestvujúcej prípojky STL DN 100-300kPa, vybudovanej pre Phase I  
s dostatočnou kapacitou aj pre Phase II., a to umiestnením  odbočky v dĺžke 4,0m 
so samostatnou  reguláciou a areálovým rozvodom NTL plynu DN50 dĺžky 180,0m. Existujúca 
prípojka Phase I. je napojená na distribučný plynovod D110 PN300kPa, vedený  vo Vajnorskej  
ul. v správe Distribúcia SPP, a.s. a nie je zmluvne vysporiadaná. 

- pitná voda v množstve 23451,4m3/rok  o prietoku 2,47l/s a pri hasení vnútornými hadicami 
s potrebou o prietoku  3l/s bude zabezpečená z vnútorného vodovodu  vybudovaním prípojky 
DN150 na jestvujúci verejný  pitný vodovod DN250 vedený pozdĺž severnej vlastníckej 
hranice pozemku. Za hranicou pozemku, mimo ochranného pásma verejného vodovodu bude 
umiestnená vodomerná šachta, prípadne bude vodomerná zostava umiestnená v samostatnej 
miestnosti hlavného objektu.  

- voda na hasenie požiaru pri zásahu požiarnymi vozidlami s potrebou o prietoku  27l/s a  SHZ 
bude zabezpečená  z existujúceho areálového požiarneho vodovodu DN150 vedeného pozdĺž 
Tomášikovej ul., vybudovaného pre Phase I s dostatočnou kapacitou pre Phase II.  

- voda na zavlažovanie bude dovedená areálovým potrubím, ktoré bude napojené na existujúci 
závlahový vodovod vybudovaný pre Phase I, zdrojom vody je  existujúca studňa. 

- odvedenie odpadových vôd splaškových v množstve 23451,4m3/rok o prietoku 8,61l/s bude 
vonkajšou kanalizáciou do existujúcej kanalizačnej prípojky  DN200, vybudovanej pre Phase I, 
odpadové vody z reštaurácie budú prečistené v lapači tukov. 

- odvedenie zrážkových  vôd zo strechy o prietoku 24,25 l/s a spevnených plôch celkove spolu  
o prietoku 77,24 l/s bude do vsakovacích zariadení, umiestnených pod terénom, pričom všetky 
prípadne zaolejované zrážkové vody z vonkajších plôch pre parkovanie vozidiel budú 
prečistené v lapači ropných látok. Vody zo zrážok by mali postupne vsakovať do podzemných 
vôd. Vsakovacie zariadenia budú mať dostatočné akumulačné priestory po obvode a dostatočné 
odstupy od hlavnej stavby. 

- el. energia v predpokladanom množstve 1200 MWh/rok bude do objektu dovedená káblom 
VN ako káblová slučka s  napojeným z rozvodne 22kV, umiestnenej v jestvujúcom objekte 
Phase I, v ktorej sú dve voľné vývodné polia. Kábel VN bude vedený cez suterén v dl. 100m. 
V hlavnom objekte bude umiestnená trafostanica, na 4.pp bude rozvodňa VN a na 3.pp budú 2 
transformátory nn o výkone 1000kVA. Z nich budú vedené rozvody pre zásobovanie budovy 
a areálového osvetlenia el. prúdom. 

- náhradným zdrojom el. energie budú 2 dieselagregáty  o spotrebe 77,6l motorovej 
nafty/hodinu, umiestnené na streche objektu, spolu s výkonom 2x240kW, vyústenie spalín bude 
nad strechou objektu.  

- dopravné napojenie bude po  existujúcich komunikáciách, napojených na Tomáškovu 
a Vajnorskú ul. a to po umiestnených komunikáciách.  

- statická doprava bude v počte  312 parkovacích miest . 
 

C. Podmienky dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a správcov  inž. sietí: 

Stanovené v záväznom stanovisku hl.m. SR Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS ORM 
31279/14-363665 zo dňa 02.04.2015: 

z hľadiska ochrany životného prostredia:  
-  vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia 

č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy  
- umiestniť kontajnery, resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za 

dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, 
aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom  
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Stanovené v  stanovisku k investičnému zámeru Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto č. 
ŽPaÚP-1813/2014/N zo dňa 27.04.2015: 

- z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia :  
Dodržať  platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona 
č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.  
O zriadení /úprave/ odstránení vjazdu z miestnej komunikácie ( MK II. triedy - Tomášikova  
ul. a Vajnorská ul. - MK l. triedy) na susednú nehnuteľnosť musí rozhodnúť podľa ustanovenia  
§-u 3b (ods. 1,3 a 4) zákona č.135/1961 Zb. v platnom znení (alebo sa vyjadrí v záväznom 
stanovisku pre potreby územného konania) príslušný cestný správny orgán - v tomto prípade 
Hlavné mesto SR Bratislava. 
Predložená dokumentácia nepreukazuje zabezpečenie dostatočných rozhľadových pomerov  
a ani nestanovuje podmienky pre ich zabezpečenie v zmysle STN 73 6102. Vyriešiť danú  
problematiku najneskôr do vydania územného rozhodnutia.  
Predložená dokumentácia nenavrhuje zatriedenie novo budovaných komunikácií do siete  
miestnych komunikácií, čo je predpoklad, že komunikácie budú budované ako účelové 
komunikácie, ktoré po vybudovaní a skolaudovaní ostanú v správe a údržbe stavebníka.  
Plne rešpektovať všetky existujúce a aj navrhované cyklotrasy hlavného mesta a mestských 
častí.  
 

- z hľadiska technickej infraštruktúry:  
Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v mieste navrhovanej stavby. Dodržať požiadavky 
správcov dotknutých inžinierskych sietí.  
 

- z hľadiska ochrany životného prostredia:  
Dodržať všetky pripomienky k zmene navrhovanej činnosti, ktoré boli zaslané príslušnému 
orgánu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v zmysle rozhodnutia MŽP SR zn.: 4019/2015-3A/mv 
zo dňa 16.3.2015.  

V rámci ďalšieho stupňa povoľovania (ÚR) je nutné záväzné stanovisko príslušného orgánu, 
t.j. MŽP SR podľa ustanovenia § 38 ods. A zákona Č. 24/2006 Z.z .  
Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona Č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch v znení neskorších predpisov. Minimálne výkopová zemina musí byť hneď po 
vytvorení a uložení v kontajneri odvezená k oprávnenému odberateľovi, odpad sa nesmie 
skladovať na stavenisku. V prípade, že stavebný odpad je potrebné dočasne umiestňovať na 
stavenisku je nutné zabezpečiť, aby bol umiestňovaný výhradne v prekrytom kontajneri a 
mimo zelene. Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi z výstavby vrátane 
výkopovej zeminy na stavbe a pri ich preprave.  
V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na 
úseku odpadového hospodárstva.  

V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť stanovisko odd. životného prostredia 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k nakladaniu s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi v rámci prevádzky objektu. Nakladanie s komunálnymi odpadmi a 
vytriedenými zložkami komunálnych odpadov je nutné riešiť na pozemku investora. V 
zmysle zákona Č. 137/2010 Z.z. o ovzduší je nutné požiadať príslušný orgán ochrany 
ovzdušia o súhlas s umiestnením z rojov znečisťovania ovzdušia.  

Výduch znečisťujúcich látok zo 'všetkých zdrojov znečisťovania ovzdušia umiestniť do takej  
výšky, aby bol zabezpečený dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok.  
Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby. Zabezpečiť  
pravidelné čistenie a kropenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých 
k stavbe. 

Vykonať opakované kropenie staveniska, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe,  
vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou 
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formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PMlO a pri trvaní prekračovania priebežne.  
V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu  
na úseku ochrany prírody a krajiny - Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné  
prostredie.  

Pred zahájením stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrenie stromovej vegetácie tak, aby  
bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010 Ošetrenie, udržiavanie a 
ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).  
Pri stavebných prácach aj pri umiestňovaní akýchkoľvek zariadení staveniska rešpektovať  
prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu 
pred mechanickým poškodením. V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy 
vykonať ručne s maximálnym ohľadom na kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu 
koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5 m od päty 
kmeňa, pri hÍbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm.  
V prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona Č. 543/2002  
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi riešenie príslušnému 
orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. V zmysle zákona č.543/2002 Z.z. v znení 
neskorších predpisov na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody MÚ 
BNM. V rámci náhradnej výsadby bude žiadateľovi uložená povinnosť uskutočniť 
primeranú náhradnú výsadbu drevín, v rámci ktorej bude zarátaná sadová  
úprava v záujmovom území, minimálne však vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktoré 
budú vyrúbané. Pokiaľ nebude možné v záujmovom území umiestniť dostatočnú náhradnú 
výsadbu, povoľovací orgán určí ďalšiu náhradnú výsadbu na inom vopred určenom mieste, 
resp. finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Rozhodnutie o súhlase musí 
byť právoplatné ešte pred vydaním územného rozhodnutia. Vzhľadom na zvýšenú plochu 
zelene, blízkosť automobilovej a železničnej dopravy, zvýšenie emisií do ovzdušia 
odporúčame investorovi umiestniť v záujmovom území väčší počet drevín.  

Vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z pozemku stavebníka  
a spevnených plôch na verejnú komunikáciu.  
V zmysle zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách je nutné v rámci konania na stavebnom úrade  
predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy - Okresný úrad 
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie.  
Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe a v rámci prevádzky dodržať najvyššie prípustné  
hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky Č. 549/2007 Z.z .  
Zabezpečiť ochranu stavby tak, aby hladiny hluku vnútorných priestorov orientovaných  
na komunikácie a železničnú trať, kde v exponovaných polohách je dopravný hluk vyšší ako 
denný hygienický limit, nepresahovali maximálne limity predpísané príslušnou legislatívou.  
 

-z hľadiska majetko - právnych a iných vzťahov :  
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov resp. správcov susediacich a dotknutých 
nehnuteľností a zariadení.  
 
Stanovené v záväznom stanovisku Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava č. 
HŽP/1124/2015 zo dňa 16.01.2015: 
 

1. Trvalé pracovné miesta situovať výlučne do zón s dostatočným denným, resp. združeným  
osvetlením.  

2. Ku kolaudácii stavby predložiť:  
a) výsledky laboratórneho rozboru, ktoré preukážu, že kvalita vody zo spotrebiska  

(vnútorných rozvodov) splňa požiadavky nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým  
sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody  
určenej na ľudskú spotrebu. v znení nar. vlády SR č. 496/2010Z.z ..  

b) výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk zo všetkých vonkajších i 
vnútorných technických zdrojov nebude negatívne vplývať na vlastné pracovné  
prostredie a okolité chránené prostredie podľa vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z 
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Stanovené v súhlase s umiestnením zdrojov znečistenia ovzdušia vydaného Okresným úradom 
Bratislava , OSoŽP č. OÚ-BA-OSZP3-2015/064208/KVCD/III zo dňa 18.08.2015. 
 
 
1. Predmetné zdroje znečisťovania ovzdušia musí spĺňať podmienky zabezpečenia 

rozptylu emisií znečisťujúcich látok.  
2  V stupni stavebného projektu je potrebné predložiť výkresy - rezy a pohľady odvodu     

spalín  v súlade s bodom č. 1.  
Povinnosti investora:  
1. K povoleniu stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia je potrebné požiadať tunajší 

úrad o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona Č. 137/20 lOZ. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov.  

 
Stanovené vo vyjadrení z  hľadiska odpadového hospodárstva vydané Okresným úradom 
Bratislava , OSoŽP č. OÚ-BA-OSZP3-2015/65688/DAD/III zo dňa 03.08.2015. 
 

  
1. Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo  

právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.  
2. Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení  

odviesť k oprávnenému odberateľovi.  
3. Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich  

pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom.  
4. Držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov,  

ich zhodnotení a zneškodnení.  
5. Držiteľ odpadov k. č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 pred  

začatím zemných prác preukáže tunajšiemu úradu spôsob nakladania  
s predmetným odpadom.  

6. Nakoľko celkové množstvo odpadov z uskutočňovania stavebných prác presiahne  
súhrnné množstvo 200 t za rok, je držiteľ stavebných odpadov povinný zabezpečiť  
ich materiálové zhodnotenie.  

7. Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 8 vyhláška  
MŽP SR č. 310/2013 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných  
odpadov v termíne do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka.  

8. Držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží tunajšiemu  
úradu doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby  
oprávnenou osobou.  

 
Stanovené v záväznom stanovisku vydanom Okresným úradom Bratislava, Odborom krízového 
riadenia  č. OÚ-BA-OKR1-2014/089531/2 zo dňa 25.11.2014: 
 

V dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia žiadame v súlade s prílohou Č. 1, k 
vyhláške Č. 532/2006 dopracovať dislokáciu JÚBS, dispozičné riešenie základných plošných  
a objemových ukazovateľov , členenie jednotlivých priestorov a ich plôch, spracovať technické 
riešenie, vetranie a spohotovenie úkrytu.  
 
Stanovené vo vyjadrení z hľadiska štátnej vodnej správy vydané Okresným úradom Bratislava , 
OSoŽP č. OÚ-BA-OSZP3-2015/079505/LOL/III-vyj. zo dňa 27.10.2015 
 

1. K žiadosti o vodoprávne povolenie je potrebné okrem iných zákonom stanovených  
náležitostí predložiť:  

2. Stanovisko SVP, š.p., OZ Bratislava a stanovisko BVS, a.s.  
3. Hydrogeologický prieskum pre určenie vsakovacích schopností pôdy v danej lokalite  
4. a na určenie kvality a výdatnosti vody zo studne pre závlahy.    
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5. Požiadať o povolenie na osobitné užívanie vôd pre vsakovanie vôd z povrchového  
odtoku a odber závlahovej vody zo studne.  

 
Stanovisko vydané Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave , KRPZ-BA-KDI-25-171/2015  zo dňa 
31.07.12.2015. 
 

l. Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných v garážových priestoroch a na 
povrchu, ako aj prístupových rámp vedúcich do hromadných garáží (šírkové usporiadanie, 
polomery a pozdĺžny sklon) požadujeme navrhnúť v súlade s STN 73 6110 a STN 73 6058 
tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel, pričom ich šírkové 
parametre požadujeme navrhnúť pre vozidlá skupiny l, podskupina O 2 (šírka vozidla 1,80 
m).  

2. Potreby statickej dopravy pre navrhovaný objekt považujeme zabezpečením minimálne 312  
parkovacích miest v zmysle STN 73 61101Z2\Za dostatočne uspokojené.  

3. Všetky parkoviská žiadame navrhnúť na vlastných pozemkoch a zabezpečiť dostatočný 
počet miest pre imobilných občanov.   

4. Dopravné napojenie navrhovaného objektu na nadradený komunikačný systém požadujeme  
navrhnúť v zmysle STN 73 6102 a STN 73 6110 tak, aby bol zabezpečený dostatočný 
rozhľad a polomery napojenia pri vjazde a výjazde vozidiel.   

5. V ďalšom stupni požadujeme uvedené pripomienky zapracovať do projektovej 
dokumentácie a požadujeme predložiť podrobný projekt organizácie dopravy, spevnených 
plôch, napojenia na nadradený komunikačný systém, parkovísk a predložiť naše 
vyjadrenie.   

  
Stanovené v rozhodnutí o udelení výnimky z OP Letiska M.R. Štefánika č. 3293/2015/ROP-
OIO-V/10683-Iz zo dňa  26.03.2015: 

I.    Stavebník je povinný pri umiestnení a realizácii stavby plniť nasledovné podmienky:  
1. Najvyšší bod stavby vrátane všetkých zariadení umiestnených na streche budovy /komíny,  

vzduchotechnika, antény, prekážkové svetelné návestidlo (ďalej len "návestidlo")a pod.!,  
ostatných objektov a zariadení umiestnených v riešenom území, nesmie prekročiť 
nadmorskú  
výšku 200,0 m n.m.Bpv, t. j. výšku cca 65,0 m od úrovne terénu.  

2. Najvyšší bod stavebných mechanizmov (vrátane mobilných žeriavov použitých na montáž  
a demontáž vežových žeriavov) použitých pri realizácii stavby svojou najvyššou časťou 
(veža,  

3. tiahlo, maximálny zdvih), nesmie prekročiť nadmorskú výšku 225,0 m n.m.Bpv, t. j. 
výšky  
cca 90,0m od úrovne terénu.  

4. Minimálne 30 dní pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na príslušný  
stavebný úrad predložiť Dopravnému úradu k odsúhlaseniu:  

5. projekt pre stavebné povolenie stavby;  
6. projekt organizácie výstavby s uvedením presných typov žeriavov použitých pri realizácii  

spolu s ich výškami (veža, tiahlo max. zdvih) a doby ich použitia, a taktiež spôsob  
montáže a demontáže žeriavov /v prípade použitia mobilného žeriava aj jeho výšky/;  

7. projekt leteckého prekážkového značenia stavby a stavebných mechanizmov použitých pri  
jej realizácii s presným riešením podmienok Č. 1-6 ods. II. tohto rozhodnutia a spôsob  
zaistenia nepretržitej prevádzky návestidiel v prípade výpadku elektrickej energie, resp.  
nefunkčnosti návestidiel. Umiestnenie náves ti diel odporúčame vopred konzultovať  
s Dopravným úradom.  

8. Písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred začatie stavby, s termínom  
umiestnenia žeriavov na stavenisko a ich montáže /v prípade použitia mobilného žeriava  
aj jeho výšky/, harmonogram navyšovania žeriavov s ich výškami, polohy a doby použitia  
žeriavov (túto informáciu postačí zaslať elektronickou Ihneď po dosiahnutí najvyššieho 
bodu žeriavom/žeriavmi predložiť Dopravnému úradu písomne (správu, ktorá bude 
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obsahovať fotodokumentáciu zachytávajúcu žeriav/žeriavy spolu so záberom na 
realizovanú stavbu a dokladujúcu splnenie podmienok Č. 2-6 ods. II. tohto rozhodnutia a 
písomnú správu spracovanú a overenú autorizovaným geodetom, ktorá bude obsahovať:  

9. rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (geometrický stred najvyššieho žeriava);  
10. zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy  

(geometrický stred najvyššieho žeriava);  
11. nadmorskú výšku päty a maximálnej výšky najvyššieho žeriava;  
12. údaje žeriavov podľa prílohy.  
13. Písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred termín demontáže žeriavov  

/v prípade použitia mobilných žeriavov aj ich výšky/ (túto informáciu postačí zaslať  
elektronickou poštou  

14. Predložiť Dopravnému úradu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa dosiahnutia 
konečnej  
výšky stavby písomnú (aj elektronickou formou správu, ktorá bude obsahovať 
fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na budovu, jej strechu a okolitú zástavbu, 
dokladujúcu splnenie podmienok č. 1, 3-5 ods II. tohto rozhodnutia a písomnú správu 
spracovanú a overenú autorizovaným geodetom, ktorá bude obsahovať:  

15. rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (rohy a geometrický stred budovy);  
16. zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy  

(rohy a geometrický stred budovy);  
17. skutočne zamerané nadmorské výšky (Bpv) päty, atiky, najvyššieho bodu budovy (vrátane  

všetkých zariadení umiestnených na jej streche), spodnej hrany návestidla a najvyššieho  
bodu bleskozvodu;  

18. údaje stavby podľa prílohy.  
19. Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia stavby a stavebných  

mechanizmov musia byt' s Dopravným úradom vopred prerokované.  
20. strana Č. 2 rozhodnutia Č. 3293/20 15/ROP-0 l 0- V 1\ 0683-Iz zo dňa 26.03.20 l 5 .V 

prípade zmeny stavebníka, resp. zmeny názvu stavby, je nový stavebník, resp. stavebník  
povinný túto skutočnosť písomne oznámiť v lehote 7 dní Dopravnému úradu odo dňa, 
kedy  
k zmene došlo.  

II.  Podľa ustanovenia § 29 ods. 4' leteckého zákona je stavebník povinný umiestniť a 
udržiavať  
letecké prekážkové značenie na stavbe a stavebných mechanizmoch použitých pri jej 
realizácii  
a plniť nasledovné podmienky:  

1. Zrealizovať osvetlenie budovy svetelným leteckým prekážkovým značením 
prostredníctvom  
návestidla malej svietivosti typu B (červené, stále), a to umiestnením ho na vonkajšom  
severovýchodnom rohu budovy (prípadne demontovať a presunúť návestidlo umiestnené  
v spodnej hladine v juhovýchodnom rohu už postavenej budovy Lakeside Park Bratislava,  
Phase 1); v prípade zrealizovania ďalších stavieb v blízkosti tejto stavby, bude 
umiestnenie  
návestidiel na už postavenej a plánovanej budove Dopravným úradom prehodnotené tak, 
aby  
vystihovali celkový obrys budov a boli viditeľné z každého smeru a neboli tienené.  

2. Zabezpečiť, aby najvyšší stavebný mechanizmus /vrátane mobilných žeriavov použitých  
na montáž a demontáž vežového žeriava/, bol osvetlený svetelným leteckým prekážkovým  
značením a to tak, aby na veži žeriava a na konci dlhšej časti jeho ramena bolo umiestnené  
jedno návestidlo malej svietivosti typu B (červené, stále). Na najvyššom mobilnom 
žeriave  
použitom na montáž a demontáž žeriava v úrovni najvyššieho bodu jeho ramena umiestniť  
jedno návestidlo malej svietivosti typu C (zábleskové, žlté). Návestidlá je nutné umiestniť 
tak,  
aby boli viditeľné z každého smeru a neboli ničím tienené. Presné podmienky leteckého  
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prekážkového značenia budú upresnené v ďalšom stupni PD.  
3. Zabezpečiť zapínanie návestidiel stanovených v podmienke Č. 1 a 2 ods. II. tohto 

rozhodnutia  
prostredníctvom súmrakového spínača nastavené ho tak, aby boli návestidlá zapnuté 
ihneď,  
ako klesne hodnota osvetlenia pod 1000 cd/nr'. Na splnenie tejto povinnosti je možné  
ponechať návestidlá v nepretržitej prevádzke. Návestidlo malej svietivosti typu C 
(zábleskové,  
žlté) bude v nepretržitej prevádzke.  

4. Prívod elektrickej energie k návestidlám musí byť riešený tak, aby v prípade poruchy  
primárneho zdroja elektrickej energie došlo k automatickému prepnutiu na náhradný zdroj  
v časovom intervale max. 15 sekúnd. Kapacita náhradného zdroja musí postačovať 
minimálne  
na 16 hodín prevádzky.  

5. Použiť návestidla spĺňajúce požiadavky predpisu L14 LETISKÁ, l. zväzok, Navrhovanie  
a prevádzka letísk, vydaného Úpravou č.2112006 Ministerstva dopravy, pôšt a 
telekomunikácií  
Slovenskej republiky zo dňa 24.10.2006 (ďalej len "L14 LETISKÁ, l."), Hlava 6.  

6. Zaistiť bezpečný prístup k návestidlám pre prípad výmeny zdrojov svetla a čistenia 
farebných  
filtrov návestidiel.  

7. Zaistiť, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka, údržba, prípadne okamžitá obnova 
leteckého  
prekážkového značenia žeriavov.  

III. Pre užívanie stavby sa určujú nasledovné podmienky:  
1. Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť výškové riešenie stavby a umiestňovať na 

strechu  
budovy ďalšie zariadenia (konštrukcie, antény, zariadenia a pod.) nad úroveň povolenej  
nadmorskej výšky pre túto stavbu a umiestňovať ďalšie zariadenia na budovu tak, že by 
mohlo  
dôjsť k tieneniu návestidla.  

2. Vlastník stavby je povinný zabezpečovať nepretržitú prevádzku, údržbu a obnovu 
leteckého  
prekážkového značenia stavby tak, aby bola zaistená plynulá prevádzkyschopnosť 
leteckého  
prekážkového značenia. V prípade nefunkčnosti alebo výpadku osvetlenia leteckého  
prekážkového značenia je vlastník povinný okamžite túto skutočnosť ohlásiť na 
Dopravnom  
úrade s predpokladaným termínom odstránenia závady.  

3. Návestidlo musí byť zapnuté v súlade s podmienkou č. 3 ods. II. tohto rozhodnutia. strana 
č, 3 rozhodnutia č, 3293/201 51ROP-0 10-V/I0683-Iz zo dňa 26.03.2015  

4. Dopravnému úradu oznámiť údaje o správcovi budovy do 7 dní od termínu, kedy bude  
správca určený. Následne každú zmenu správcu budovy, prípadne odstránenie zariadení  
umiestnených na jej streche je vlastník, resp. nový správca povinný oznámiť Dopravnému  
úradu do 7 dní odo dňa, kedy došlo k zmene, resp. k vzniku správcovského práva.  

IV. Toto rozhodnutie platí dva roky od nadobudnutia jeho právoplatnosti za predpokladu,  
že nedôjde k zmene umiestnenia stavby alebo k zmene jej výškových parametrov a 
prípadne  
použitiu stavebných mechanizmov pri jej výstavbe v rozpore s podmienkami Č. 1 a 2 ods. 
l. tohto rozhodnutia. Nestráca však platnosť, keď bola v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie rozhodnutia na príslušný stavebný úrad. V takomto prípade je platnosť tohto 
rozhodnutia určená platnosťou rozhodnutia stavebného úradu.  

V.  Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právneho nástupcu stavebníka.  
VI. Stavebník je povinný toto rozhodnutie dotknutého orgánu predložiť príslušnému 

stavebnému  
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úradu pre účely konaní podľa stavebného zákona.  
 
Stanovené  stanoviskom ŽSR GR, Obor expertízy č. 02187/2015/0420-010 zo dňa 24.06.2015: 

1.  Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR OR Trnava 
č.1799/2015/289301lSŽTS  
l7a.13 zo dňa 29. 05. 2015 a jeho odborných zložiek, doložených v prílohách, 
upozorňujúcich na  
trasy podzemných káblových vedení ŽSR odvetvia OZT pozdÍž železničnej trate a 
Vajnorskej ul.  
a stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov železničnej infraštruktúry.  
Stavebník bude rešpektovať sučasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou 
stavby, jej prevádzkou a užívaním.  
a) nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu 
stavby dráhy, jej odvodnenia, stability, k zmene výškovej a smerovej polohy koľaje a k 
poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR,  

b) nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR.  
2. Osvetlenie stavby nesmie oslňovať vlakový personál a súčasne nesmú byť zriaďované svetelné  

zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.  
3. Investor zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných 

jeho  
činnosťou.  

4. Toto stanovisko nie je konečné. Dokumentáciu pre stavebné povolenie so zapracovanými už  
stanovenými požiadavkami ŽSR žiadame predložiť na opätovné posúdenie cestou ŽSR, 
Oblastného  
riaditeľstva Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava. S kompletnou dokumentáciou žiadame  
predložiť:  
a) akustickú štúdiu s návrhom opatrení na elimináciu vplyvov negatívnych účinkov od 

železničnej  
prevádzky,  

b) kladné posúdenie vplyvu plánovanej výstavby na denné osvetlenie bytových priestorov v 
bloku C  
budovy ŽST Bratislava Nové Mesto,  

c) vyjadrenie ŽSR GR Odboru investorského z hľadiska záujmov stavby ŽSR Projektu TEN- T.  

Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších  
predpisov.  

 
Stanovené vo vyjadrení ŽSR  SSE Trnava č. 7291101SI189501/SEEna.13/ŠáI274 zo dňa 
09.05.2015: 

1. Pred začatím zemných prác vytýčenie káblového vedenia priamo na mieste staveniska 
/trasy  

2. upozorní organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie, o začatí stavebných prác najmenej 15 
dní vopred  

3. zoznámi preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia 
/zariadenia!  

4. upozorní na možnú odchýlku uloženého vedenia /zariadenia! od výkresovej dokumentácie 
/v metroch  

5. vyzve svojich pracovníkov, aby dbali na dodržiavanie bezpečnosti pri práci v týchto 
miestach, a aby vo vzdialenosti 1 meter po každej strane vytýčenej trasy vedenia 
/zariadenia nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky /hĺbiace stroje.  

6. uloží svojim pracovníkom, aby odkryté podzemné káblové vedenie /zariadenie! riadne 
zaistili proti poškodeniu  

7. uloží svojim pracovníkom, aby riadne udupali zeminu pod káblom pred jeho zakrytím  
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8. vyzve OR Trnava Sekciu BB Trnava k vykonaniu kontroly, či nie je vedenie /zariadenie! 
viditeľne poškodené  

9. okamžite ohlási každé poškodenie podzemného káblového vedenia a zariadenia OR 
Trnava Sekcii BB  

10. Zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí sa budú pohybovať v prevádzkovom priestore a 
v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR musia sp1niť ustanovenia 
predpisu ŽSR 72, l. kapitola, čl.2.  

 
Stanovené vo vyjadrení ŽSR  OR Trnava č. Oš-203/5-15 zo dňa 14.05.2015: 

Pred začatím akýchkoľvek zemných prác treba požiadať našu správu o vytýčenie.  
 
Stanovené vo vyjadrení ŽSR  OR Trnava č. 1799/2015/289301lS TSna13  zo dňa 0295.2015: 

1. Požadujeme predložiť na pripomienkovanie ďalší stupeň PD pre stavebné konanie v 
zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v mp (stavebný zákon). V prípade, že bude stavba 
zasahovať na pozemok v správe ŽSR je potrebné do projektovej dokumentácie pre ďalší 
stupeň doložiť i vyjadrenie ŽSR, SHM-RP Bratislava, Šancová S/C,Bratislava.  

2. Nakoľko cez záujmové územie prechádza káblová trasa v správe Sekcie OZT, 
požadujeme dodržať pripomienky vo vyjadrení správcu Sekcie OZT č. 
390I1S/289401/S0ZT/2a.15 zo dňa 18.052015, ktoré je v poohách. Na základe týchto 
pripomienok je potrebné požiadať o vytýčenie našej káblovej trasy apo vytýčení ju 
zakresliť do projektovej dokumentácie pre ďalší stupeň. 

 
Stanovené vo vyjadrení Bratislavská teplárenská a.s., č01500/Ba/2016/341 0-2 zo dňa 
27.06.2016: 

1. Pri súbehu inžinierskych sietí s naším horúcovodom dodržať ochranné pásmo horúcovodu 
a to 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany. Ochranné pásmo 
horúcovodných šácht a to 1 m od vonkajšej hrany šachty na všetky strany.  

2. Pri križovaní inžinierskych sietí s naším horúcovodom dodržať normu STN 73 6005/1993 
- Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Ďalej žiadame inžinierske siete uložiť 
do chráničky s presahom 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany.  

3. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky zariadenia 
staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne 
nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo.  

4. Zakreslenie horúcovodných sietí je informatívne a nenahrádza projektovú dokumentáciu, 
alebo doklad o vytýčení.  

5. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie aj so všetkými súvisiacimi profesiami žiadame 
zaslať na vyjadrenie.  

6. Upozorňujeme, že v záujmovom území stavby, na pozemku parc. č.: 15115170, k.ú. Nové 
mesto, sa nachádza horúcovodná prípojka 2 x DN 150 do OST 2027 Žel. stanica Nové 
Mesto a do OST 2137 Balíkov pošta, Tomášikova 54, ktorá nie je majetkom BAT, a.s. 

 
Stanovené vo vyjadrení  vydanom Západoslovenskou distribučnou dňa 13.11.2014:. 
 

1. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská  
distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43  
Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre  
zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN na tíme správy  
energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná 14, pre zariadenia VVN  
a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN, Čulenova 3.  

2. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná, a.s.-  
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatmosťou - ručným spôsobom.  

3. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných noriem STN.  
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Stanovené vo vyjadrení BVS č. 38006/4020/2014/ing.La zo dňa 25.11.2014: 

K zásobovaniu vodou: 
a) Vodný pre pokrytie požiarnej potreby vybudovaný v I. etape výstavby bol dimenzovaný aj 

pre pokrytie potreby I.etapy. Navrhovaná dimenzia prípojky nie je opodstatnená. Pôvodný 
projekt uvažoval s prípojkou PN80. 

b) S navrhovaným riešením prípojky a umiestnením VŠ3 v ochrannom pásme verejného 
vodovodu nesúhlasíme a žiadame  prípojku riešiť bez smerových a výškových lomov. 

c) Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu,  
vlastného zdroja vody (napr. studne) alebo iného zdroja vody.  

d) VŠ je nutné situovať v dlhšou stranou v smere prípojky vo vzdialenosti do 10 m od  
navrhovaného verejného vodovodu. Vnútorné rozmery šachty a umiestnenie vodomernej 
zostavy v šachte je potrebné prispôsobiť potrebám montáže a výmeny príslušných armatúr 
(vzor objektu VŠ na web BVS).VŠ žiadame umiestniť v nespevnenej ploche, mimo 
dopravný priestor; úroveň vstupného poklopu riešiť tak, aby bol zamedzený vtok 
zrážkových vôd do vnútorného priestoru šachty.  

e) Je možné vodomernú zostavu umiestniť v samostatnej uzamykateľnej miestnosti v objekte,  
ako bolo riešené v pôvodnom projekte. Vodomerná miestnosť v navrhovanom 
polyfunkčnom  
objekte musí mať minimálne pôdorys né rozmery 1500x3000mm, výška min. 2000mm.  

f) V prípade prípojky s veľkou dimenziou pre zabezpečenie požiarnej potreby združený 
vodomer hradí stavebník.   

 
 

Vyjadrenie vydané Slovak Telekom, a..s,  č. 6611408725 zo dňa 20.11.2014: 
 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu.  

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačené mu polyg6nu alebo ak si stavebník 
nesplní povinnosť podľa bodu 3.  

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom ,a.s. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok 
ochrany alebo preloženia SEK.  

4.  V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 
povinnosti zodpovedá projektant.  

5.  Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK .Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK.  

6.  Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.  

7.  V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.  

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 35112011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  
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9.  V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 
a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný 
požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu 
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové 
trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na 
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení  

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe 
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju 
odovzdáte technikovi. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s.  

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.  

14. Poskytovateľ  negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

 

 
III. 
Platnosť územného rozhodnutia: 
1. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 40 ods. 1) stavebného zákona platí dva  roky 

odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote 
podaná žiadosť o povolenie stavby.  

2. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia pôvodné rozhodnutie vydané dňa 
16.04.2006 pod č. ÚKaSP-2006/340-KHA-610 stráca právnu moc.  

3. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3) stavebného zákona len 
na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu minimálne 90 dní 
pred uplynutím uvedenej lehoty. 

 
IV.  
Námietky účastníkov konania: 
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania. 
 

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 15.05.2015 TriGranit Centrum, a.s., IČO: 35889063 so sídlom Tomášikova 64 
83104 Bratislava,  podal návrh na zmenu územného rozhodnutia ÚKaSP-2006/340-KHA-610, 
vydaného dňa 16.04.2006 pod názvom “Lakeside Office Park Bratislava“ na pozemkoch 
parc.č.: 151115/70 a 15115/1 katastrálne územie Nové Mesto. Zmena územného rozhodnutia 
s názvom  “Lakeside Park Bratislava –Phase II“ je navrhnutá  podľa dokumentácie pre územné 
rozhodnutie vypracovanej v novembri 2014 a júli 2015 autormi autorizovaný architekt 
Ing.arch. Ľubomír Bobek *0136AA* a autorizovaný architekt Ing.arch. Tomáš Jávorka 
*0321AA*. . K návrhu pripojil stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej a miestnej 
správy ako aj správcov sietí. 

Stavebný úrad predložené podanie preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný 
podklad pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, preto vyzval navrhovateľa 
na odstránenie nedostatkov návrhu a súčasne podľa §29 správneho poriadku konanie prerušil 
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rozhodnutím č. č. ÚKaSP-2015/1224/MYM-122 zo dňa 11.06.2015. Po doplnení podania dňa 
09.05.2016 stavebný úrad pokračuje v konaní. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.1  stavebného zákona dňa 14.06.2016 
oznámil začatie územného konania na zmenu územného rozhodnutia  známym účastníkom 
konania a dotknutým orgánom a upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania , 
pričom účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť do 10 pracovných dní 
od doručenia oznámenia.  

Stavebný úrad podľa ust. §140c ods.2) stavebného zákona zaslal žiadosť na začatie 
konania o zmene  územného  rozhodnutia spolu s predpísanými prílohami Ministerstvu 
životného prostredia Slovenskej republiky, odbor  environmentálneho posudzovania k zaujatiu 
záväzného stanoviska. 

Dňa 07.07.2016 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor  
environmentálneho posudzovania vydalo záväzné stanovisko k začatiu územného konania. 

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil zmenu rozsahu stavby podľa nového 
návrhu, rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu.  

Predmetná stavba Lakeside Park Bratislava s dodržaným funkčným využitím a 
regulatívmi intenzity využitia predmetného rozvojového územia je v súlade s Územným 
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, je v súlade s 
Územným plánom hl. m. SR Bratislavy rok 2007, vyhláseným Všeobecným záväzným 
nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pod č. 17/2011dňa 15. decembra 
2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008.  

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani 
neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad 
nahradil pôvodné rozhodnutie a rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 

 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím 
orgánom je Okresný úrad Bratislava (podľa § 54 správneho poriadku). Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf  K u s ý 
starosta  mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto 

 
 
 
Správny poplatok vo výške 100,00 eur bol  zaplatený v pokladni tunajšieho úradu dňa 
03.07.2015 
Príloha  Situácia umiestnenia stavby 
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