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R O Z H O D N U T I E 

 
 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) 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 
stavebného konania. podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodla, že  

 
p o v o ľ u j e 

časť stavby „Obytný súbor Urban Residence“ a to SO 02.2 Zabezpečenie stavebnej jamy I. 
etapy“,  na Račianskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc.č. 11486/2, 11486/6, 11486/7, 11486/8, 
11486/9  v k.ú. Nové Mesto stavebníkovi 1. Račianska, s.r.o. IČO: 36292796 so sídlom Trenčianska 
56/D, 82109 Bratislava (ďalej len "stavebník“). 

Popis stavby:  
Predmetom povolenia časti stavby SO 02.2 Zabezpečenie stavebnej jamy I. etapy je realizácia 
stavebnej jamy – technické riešenie zakladania stavby I. etapy. Výkop stavebnej jamy je navrhnutý na 
úroveň 133,15m.n.m., čo je 5,05m až 6,25m pod úroveň jestvujúceho terénu. Svahovanie stavebnej 
jamy bude v sklone pod uhlom 45 stupňov, tam, kde je to možné, v blízkosti hraníc parcely a tam, kde 
je sklon terénu vyšší bude svah stabilizovaný torkrétom a zemnými klincami. 
Zemné práce budú spočívať v odstránení fragmentov jestvujúcich základov a betónových spevnených 
plôch na pozemku, ktoré sú pozostatkom predchádzajúcej zástavby.  
Oplotenie bude zrealizované na hranici staveniska, navrhnuté je mobilné oplotenie, ktoré sa skladá 
z betónových pätiek a plotových dielcov. 

Pre stavbu „Obytný súbor Urban Residence“ vydalo Ministerstvo životného prostredia SR v súlade so 
zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie záverečné stanovisko č. 
10123/07-3.4 dňa 6.2.2008. 
 
Stavba „Obytný súbor Urban Residence“ bola umiestnená územným rozhodnutím vydaným tunajším 
stavebným úradom dňa 14.10.2008 pod č. ÚKaSP-2008-1330/O-KHA-710, Rozhodnutie nadobudlo 
právnu moc dňa 01.12.2008. 
 
Stavba „Obytný súbor Urban Residence“ bola začatá, nakoľko na časť stavby  SO 24 Plynová prípojka 
tunajší stavebný úrad  dňa 30.11.2010 pod č. ÚKaSP-2010-1245/ABA-SP vydal stavebné povolenie, 
ktoré dňa 27.12.2010 nadobudlo právoplatnosť. 
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I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba sa povoľuje podľa územného rozhodnutia č. ÚKaSP-2008/1330/O-KHA-710 zo dňa 
14.10.2008, rozhodnutie nadobudlo právnu moc dňa 1.12.2008  podľa zakreslenej stavby v kópii 
z katastrálnej mapy v mierke 1:1000, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného rozhodnutia  pri 
rešpektovaní podmienok jednotlivých rozhodnutí. 

2. Stavba výkopu stavebnej jamy sa povoľuje  na pozemkoch parc.č. 11486/6, 11486/7, 11486/9 
v k.ú. Nové Mesto (LV č. 5022  vo vlastníctve stavebníka). Zariadenie staveniska sa okrem týchto 
pozemkov sa povoľuje na pozemku parc. č. 11486/2 a 11486/8, v k.ú. Nové Mesto (LV č. 5022  vo 
vlastníctve stavebníka). 

3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie spracovanej  Ing. Andrejom Murckom – 
KONSTRUKT Plus s.r.o., Halašova 10, 831 03 Bratislava vo februári 2016 overenej v stavebnom 
konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby 
výstavby bola na stavbe k dispozícii príslušná projektová dokumentácia overená stavebným 
úradom, stavebné povolenie a stavebný a montážny denník potrebné na uskutočňovanie stavby a na 
výkon štátneho stavebného dohľadu. 

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych sietí podľa 
situácie overenej v územnom a v stavebnom povolení a rozhodnutia o umiestnení stavby 
právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Stavebník je povinný v rámci povolenej 
stavby dodržať vytýčené právne hranice stavebného pozemku. 

5. Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného úradu odchýliť od overenej 
dokumentácie, ako aj overeného osadenia stavby. 

6. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení  výberového konania oznámiť stavebnému úradu 
meno, /názov/, adresu, /sídlo/ zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby –
stavbyvedúceho. Bez zabezpečenia  odborného vedenia stavby nesmie byť začaté zo stavebnými 
prácami. 

7. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác. 

8. Stavebník je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu 
overenú stavebným úradom, potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného 
dohľadu a viesť o stavebných prácach stavebný a montážny denník, súčasťou ktorého je tiež 
prehľadný záznam o osobách pomáhajúcich na stavbe 

9. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na 
stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku 
vyskytnú závady ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je stavebník povinný ohlásiť ich 
stavebnému úradu. 

10. Stavba bude ukončená najneskôr do 24  mesiacov od začatia stavby. V prípade, že nie je možné 
z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad 
o predĺženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu podľa § 68 
stavebného zákona. 

11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení, dbať o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a 
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

12. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok , ktorý je podľa 
osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení 
požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri ústnom 
konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania stavby . 
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13. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu a Krajskému 
pamiatkovému úradu v  Bratislave výskyt  zvláštnych  predmetov  a iných  vecí, ktoré sa objavili  
pri výkopoch a ktoré môžu  mať  pamiatkový  alebo  archeologický  charakter  a vyčkať na ďalšie 
dispozície uvedených orgánov. Nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác (podľa 
ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu -pamiatkového 
zákona) oznámi nález a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým 
úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.  

14. Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na zaujatie verejného 
priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto. 

15. Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby 
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 
Stavebník môže požiadať stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia (v súlade s 
§67, 69 stavebného zákona) na základe odôvodnenej žiadosti podanej správnemu orgánu pred 
uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o 
žiadosti bolo možné právoplatne rozhodnúť pred uplynutím doby jeho platnosti. 

16. Stavebné rozhodnutie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych 
nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania podľa §70 stavebného zákona. 

17. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).. 

18. Stavenisko musí  (§ 43i ods.3 stav. zákona):  
- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 
alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením, 

- byť označené ako stavenisko s uvedením údajov o stavbe. Stavebník je povinný pred začatím 
stavby umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko tabuľu primeraných rozmerov, 
na ktorej uvedie: 
a/ označenie stavby  (druh a účel) 
b/ označenie stavebníka   
c/ zhotoviteľa stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor) 
d/ termín začatia a ukončenia stavby 
e/ stavebný úrad kedy stavbu povolil   (číslo a dátum právoplatného stavebného povolenia)  
tabuľu ponechá na stavenisku až do kolaudácie, 
- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť, 

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie 
zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník  je povinný uskutočňovať 
stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah, 

- mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii 
doloží doklady o množstve a spôsobe  zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou 
stranou), pričom budú dodržané ust. zákona o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a VZN hl. m. SR Bratislavy o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a  
drobnými  stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy, VZN MČ Bratislava -Nové 
Mesto o dodržiavaní poriadku a čistoty, 

- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, mať vybavenie potrebné na 
vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  

- byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku 
a v jeho okolí  ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia, ochrana životného prostredia podľa 
osobitných predpisov.  

19. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
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všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 

 

II. Podmienky pre uskutočnenie zemných prác: 

- pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického vybavenia 
územia 

- rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia 
- križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade s platnými 

technickými normami 
- výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia vykonávať 

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie, práce vykonávať ručne 
- odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti  poškodeniu 
- preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou podzemného vedenie technického vybavenia  územia a tiež 
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 

- upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku skutočného 
uloženia podzemného vedenie technického vybavenia  územia od vyznačenej polohy na povrchu 
terénu 

- včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii výkopových 
prác. 

- počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou dotknutých 
nehnuteľností. 

- po obnažení všetkých inžinierskych sietí je potrebné prizvať správcov a prerokovať s nimi 
navrhnutý spôsob ich úprav a ochrany.  

- napojenie na verejné inžinierske siete je potrebné odsúhlasiť s príslušnými správcami 
inžinierskych sietí. 

 

III. Podmienky pre uskutočnenie stavby vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a to: 

Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa  11.3.2016 č. OU-BA-
OSZP3-2016/032229/LEG/II :  

1. Držiteľ odpadov je povinný: 
- zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim účinkom 
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to:  
- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na 
prípravu na opätovné použitie inému 
- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na 
opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému 
- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie 
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na evidenčnom 
liste odpadu v súlade s §2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti 
- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhl. MˇP SR č. 366/2015 Z. z. na tlačive 
uvedenom v prílohe č. 2 cit. vyhl. ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných 
odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní 
s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu ako príslušnému orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva do 28. Februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať 
ohlásené údaje  

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho 
vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového 
kontajnera), následne sa musí hneď odviesť k oprávnenému odberateľovi. 
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3.  Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 
1 písm. b bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie stanoviska je potrebné doložiť doklad 
preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu 
oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, 
faktúru). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavby, z ktorej odpad pochádza, inak doklad 
nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených 
dokladov. 
 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor 
dráhový stavebný úrad, č. 14021/2016/C341-SŽDD/35935 zo dňa 2.6.2016:   

- Stavba bude realizovaná v OPD podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. Andrej Murcko v 12/2015, 
overeného MDVRR SR a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súhlasu. 

- Každá zmena oproti overenému projektu,  týkajúca sa OPD, musí byť vopred prejednaná so ŽSR 
a odsúhlasená MDVRR SR  

-  Rešpektovať a dodržiavať podmienky ŽSR Bratislava, dané v stanovisku:  
Odboru expertízy GR pod č. 322/M/IV-01/2016/O420 dňa 4.4.2016 
Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 1332/2016/289301/SŽTS/7a13 dňa 19.4.2016 

-  Pred začatím prác v dostatočnom predstihu požiadať o dohľad a vytýčenie vedení a zariadení ŽSR 
OR Trnava v dotknutom území  

- Udržovať stavbu v OPD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť dráhy 
a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa 

-  Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli 
ohroziť prevádzku dráhy a jej súčastí a rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia 
ŽSR nachádzajúce sa v danom území  

 

ŽSR Bratislava, Odbor expertízy GR č. 322/M/IV-01/2016/O420 zo dňa 4.4.2016: 

- začiatok prác v predstihu oznámiť ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A 
- pri zásahu do pozemkov ŽSR riešiť majetkoprávne vzťahy so ŽSR, SHM, Holekova 6, Bratislava 
- nadväzujúce objekty stavby „Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ulica, Bratislava“ ste povinný 

úzko koordinovať s projektantom a investorom projektu TEN-T v gescii ŽSR 
 

ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, č. 1332/2016/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 19.4.2016: 

- stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych účinkov od 
železničnej prevádzky 

- v prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú 
všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi 

- prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať na pozemku ŽSR ani v OPD. Stavebník 
musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 v znení neskorších predpisov 

 

IV. Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať tieto 
podmienky: 
 

- Znížiť negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, najmä § 27-29. 

- Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie 
a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže stavebník vykonávať len pondelok až piatok 
v čase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny 
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- Neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok 
a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel – čl.44-ods.1. 

V zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 
1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia:  

- zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem (hodnôt–prekročenie 
24 hodinovej koncentrácie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie 
komunikácií znečistených výjazdov vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií 
a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev 

- zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe pri ich  
preprave. 

 
V. Platnosť stavebného povolenia: 

Stavebné povolenie stráca platnosť  podľa § 67 ods. 2) stavebného zákona ak sa so stavbou 
nebude pokračovať do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. 

 

VI. Rozhodnutie o námietkach  účastníkov konania: 

Účastníci konania neuplatnili v určenej lehote k predmetnému návrhu pripomienky a ani 
nevzniesli námietky. 

 Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy neboli protichodné ani záporné. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 10.03.2016 1. Račianska, s.r.o. IČO: 36292796 so sídlom Trenčianska 56/D, 82109 
Bratislava, ktorú právoplatne zastupuje IKD Residence s.r.o., so sídlom  Mlynské nivy 49, 82109 
Bratislava, ktorú právoplatne zastupuje  Mading s.r.o., IČO: 35938226 so sídlom Drieňova 1H/16940, 
82101 Bratislava, požiadal o povolenie stavby SO 02.2 zabezpečenie stavebnej jamy 1. etapy stavby  
“Obytný súbor Urban Residence“, na pozemkoch parc.č. 11486/2, 11487/3,11487/4 v k.ú. Nové 
Mesto. Stavebník listom vlastníctva č.5022 preukázal, že stavebné pozemky sú v jeho vlastníctve. 
Týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.  

 
V priebehu konania boli stavebné pozemky geometrickým plánom č. 21/2016 (over. 400/16) 

rozčlenené a zapísané na LV č. 5022 pod novými parcelnými číslami: 11486/2, 11486/6, 11486/7, 
11486/8, 11486/9 k.ú. Nové Mesto. 

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím č. ÚKaSP-2008/1330/O-KHA-710 dňa 
14.10.2008, rozhodnutie nadobudlo právnu moc dňa 1.12.2008. Pre časť stavby bolo vydané stavebné 
povolenie č. ÚKaSP-2010/1245-ABA-SP dňa 30.11.2010, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
27.12.2010. Stavba bola začatá dňa 12.6.2012. 

Stavebný úrad dňa 14.06.2016 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 
ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. V tejto lehote žiadny z účastníkov konania a dotknutých orgánov 
nevzniesol námietky alebo pripomienky ani nevyužil možnosť nahliadnuť do projektovej 
dokumentácie a spisového materiálu. 
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Stavebný úrad listom č. 4997/2016/UKSP/POBA zo dňa 17.05.2016 zaslal Ministerstvu 
životného prostredia, odbor enviromentálneho posudzovania písomné vyhodnotenie pripomienok 
k návrhu na začatie konania. Ministerstvo ŽP záväzným stanoviskom č. 33317/2016 zo dňa 
20.06.2016 overilo súlad projektovej dokumentácie a návrhu na začatie konania so záverečným 
stanoviskom MŽP č. 10123/07-3.4 zo dňa 06.02.2008 a jeho podmienkami. 

Navrhovateľ predložil doklady: 
- Rozhodnutie o umiestnení stavby č. ÚKaSP-2008/1330/O-KHA-710 dňa 14.10.2008, právoplatné 

01.12.2008  
- Stavebné povolenie č. ÚKaSP-2010/1245-ABA-SP dňa 30.11.2010, rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 27.12.2010 
- Záverečné stanovisko MŽP SR č. 10123/07-3.4 zo dňa 06.02.2008 
- Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania, EKOJET 03/2016 + 

PD v elektronickej forme 
Stanoviská dotknutých organizácií (okrem uvedených vo výroku rozhodnutia): 
- Mestskej časti Bratislava -Nové Mesto č. 17152/5481/2016/ZP/NAGV  zo dňa 09.05.2016 
Kladné stanoviská dotknutých orgánov v stavebnom konaní: 
- Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. SITB-OT4-2016/000226-1006 zo dňa 06.07.2016 
- BAT, a.s, č. 01476/ba/2016/3410-2 zo dňa 27,06,2016 

Námietky účastníkov konania neboli v konaní uplatnené. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre 
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a 
podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu 
stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie  

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho 
poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad - Mestskú časť Bratislava - 
Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava pričom od volacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. 
Rozhodnutie je preskúmateľné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Kusý 
starosta mestskej časti  

 Bratislava - Nové Mesto 
 
 
Správny poplatok vo výške 100.00 € bol zaplatený  v pokladni MČ Bratislava- Nové Mesto. 
Príloha: overená projektová dokumentácia 
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Doručuje sa:   
Účastníkom konania: 
1. 1. Račianska, s.r.o., Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava, v zastúpení 
    IKD Residence s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, v zastúpení 
    Na adresu : Mading s.r.o., Drieňova 1H/16940, 821 01 Bratislava 
2. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát, Sekcia správy nehnuteľností 
    Primaciálne nám. 1,  814  99 Bratislava  
3. ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
4. šujan- stassel   s.r.o. Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava 
5. KONSTRUKT Plus s.r.o., Ing. Andrej Murcko, Halašova 10, 831 03 Bratislava              
 
Dotknutým organizáciám: 
1. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát  Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1, OKDS 
2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava  
3. Okresný úrad Bratislava, OSoŽP Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  
4.    Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Ba 
5. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, dráhový stavebný úrad, P.O.BOX 100, 810 05 Bratisl. 
6. SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
9. Bratislavská teplárenská a.s., bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava 


