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Vec :  
Oznámenie o začatí územného konania.  
 
           

       Dňa 14.04.2014 s posledným doplnením dňa 27.06.2016 podal navrhovateľ Mestská časť 
Bratislava – Staré Mesto, so sídlom Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, návrh na vydanie 
územného rozhodnutia pre stavbu „Zariadenie sociálnych služieb“ na ul. K Železnej studienke v 
Bratislave na pozemkoch parc. č. 5780/1,2/ a 5783/2,4,5,6 v katastrálnom území Staré Mesto. 
 
       Projektová dokumentácia rieši novostavbu Zariadenia sociálnych služieb (ZaSoS) na ul. K železnej 
studienke vrátane administratívneho objektu, spevnených plôch, komunikácií, potrebnej infraštruktúry, 
ktoré budú slúžiť pre prevádzku zariadenia v rámci areálu. Hlavnou funkciou bude poskytovanie 
sociálnych služieb formou ubytovania a celodennej starostlivosti. Doplnkovou funkciou bude 
poskytovanie služieb v redukovanom rozsahu pre seniorov z okolia (stravovanie, sociálne poradenstvo, 
rehabilitácia, knižnica, duchovná činnosť). V súčasnosti sa na pozemku nachádzajú objekty - ruina 
objektu pozdĺž Vydrice na pozemku parc. č. 5813/2 a schátralý objekt na pozemku parc. č. 5813/5, ktoré 
budú asanované. Stavba je členená na 20 stavebných objektov. Hlavné stavebné objekty sú: SO 01 Objekt 
sociálnych služieb a SO-17 Administratívny objekt. Spevnené plochy predstavujú vozidlové 
komunikácie, chodníky a plochy pod drobnou architektúrou. Plochy zelene tvoria nespevnené plochy so 
zachovanými stromami (5 ks hodnotných stromov), vysadenými kríkmi a trávniky. 
SO 01 Objekt sociálnych služieb je umiestený v blízkosti potoka Vydrica, osadený je 5 m od brehovej 
čiary. Navrhnuté má jedno podzemné podlažie a päť nadzemných podlaží. Na 1.PP sú šatne pre 
zamestnancov, denná miestnosť, práčovňa, skladové a technologické priestory. Na 1.NP sa nachádza 
hlavný vstup s recepciou, kuchyňa so zázemím, jedáleň, spoločenská miestnosť, lekár a psychológ, 
knižnica, kaplnka a garáž s dielňou so samostatným vstupom. Okrem hlavného vstupu sú tu navrhnuté 
štyri vedľajšie vstupy do objektu. Ubytovacie bunky pre jedného alebo dvoch klientov sa nachádzajú na 
2.NP až 5.NP (spolu 37 prevažne 2 - lôžkových izieb). Každá izba má predsieň a vlastné hygienické 
zázemie. Všetky izba okrem jednolôžkových majú balkón. Na každom z ubytovacích podlaží sa nachádza 
jedáleň - klubovňa, priestor pre dozornú službu a WC návštevníkov. Na 2.NP sa nachádza aj priestor pre 
rehabilitáciu. Objekt je zastrešený plochou strechou, výška atiky je +15,50 m (nad výťahovou šachtou je 
výška atiky +16,020 m). Piate nadzemné podlažie je v hornej časti prekryté zošikmenou konštrukciou. V 
objekte sú umiestnené centrálne schodisko a dva výťahy. Prístup do objektu sociálnych služieb je cez 
vstup do areálu po chodníku v osi hlavného vstupu. Zastavaná plocha objektom je 549,50 m2. 
SO-17 Administratívny objekt umiestnený v zadnej časti pozemku, je umiestnený na ploche pôvodného 
asanovaného objektu. Prístup do objektu je cez hlavný vstup do areálu pokračovaním po chodníku na 
brehu Vydrice do zadnej časti areálu. Zastavaná plocha je 297,15 m2 a je oproti pôvodnému objektu 
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zmenšená. Navrhnuté má jedno nadzemné podlažie, v ktorom sú umiestnené kancelárske, skladové 
a technické priestory. Vstup je zjužnej strany po prekrytej rampe. Objekt je zastrešený plytkou sedlovou 
strechou, výška hrebeňa je + 4,445 m. Vjazd do areálu je pre vozidlá v západnej časti pozemku. 
Príjazdová komunikácia, na ktorú sú napojené pozdĺžne a kolmé parkovacie státia (spolu 24 parkovacích 
miest), vedie po západnej a severozápadnej časti pozemku, na konci má otočku v tvare T. Pred výstavbou 
je z pozemku potrebné odstrániť celkovo 67 ks stromov (na 45 ks je potrebný súhlas k výrubu) a 225 m2 
krov. V areáli budú umiestnené prvky drobnej architektúry (lavičky, altánok pri chránenom platane, 
informačný panel, stojan na bicykle ...). Medzi areálom a tokom Vydrice je navrhnutý oporný múr, 
vytiahnutý cca 700 mm nad upraveným terénom so zábradlím. Úzky pás územia priliehajúci k Vydrici je 
územie zelene s parkovou úpravou a mobilnými prvkami drobnej architektúry. Sadovnícke úpravy areálu 
spočívajú v ošetrení ponechaných stromov, založení trávnikov a vo výsadbe menších skupín nízkych 
kríkov o celkovej výmere 914 m2. 
SO-04 Spevnené plochy: zahŕňa vybudovanie spevnených plôch, parkovísk (24 PM), chodníkov v areáli 
soc. zariadenia. 
SO-05 Úprava verejnej komunikácie a chodníka: objekt zahŕňa vjazd/výjazd do/z areálu ZaSoS, 
vybudovanie chodníka mimo areálu min. š. 2,0 m, ktorý bude napojený na jestvujúci chodník pri potoku 
Vydrica a končiť bude na konci pozemku areálu. Existujúca komunikácia K Železnej studienke funkčnej 
triedy C1, šírky MO 8/40 bude v dĺžke nového chodníka a v šírke jedného jazdného pruhu v hrúbke 40 
mm vyfrézovaná a položená bude nová asfaltová vrstva. Vozovka bude oddelená od chodníkov 
betónovými obrubníkmi a od zelene záhonovými obrubníkmi. Priechody pre chodcov budú riešené 
bezbariérovo. Vybudovaním nového chodníka bude potrebné osadiť dve uličné vpuste. 
SO-02 Terénne úpravy a príprava staveniska zahŕňa odstránenie kríkov, stromov, odstránenie ruderálneho 
porastu, odvozu odpadu, mulču, ochranu ponechaných stromov a zákonom chránenéhostromu, úpravu 
podložia areálu a vybudovanie násypov, výkopov po konštrukčnú pláň vozoviek a spevnených plôch, 
poprípade po aktívnu zónu (pri výkopoch). 
SO-03 Búracie práce – nie sú predmetom tohto konania, investor musí požiadať o ich odstránenie 
v stavebnom konaní alebo osobitne. 
SO-06 Sadové úpravy riešia plošnú úpravu a prípravu pôdy, založenie trávnikov a výsadbu kríkov. 
SO-07 Drobná architektúra, ide o umiestenie lavičiek v celom areáli, altánku pri patane, informačných 
tabúľ, ochranných prvkov pri platane, odpadkových košov, prístrešku pre smetné nádoby, stojanu na 
bicykle. 
SO-08 Kanalizačná prípojka, súčasťou stavby je vybudovanie novej kanalizačnej prípojky v dimenzii DN 
200 mm. Zrážkové vody zo strechy objektu budú odvádzané do recipientu Vydrica, do kanalizácie budú 
po prečistení v odločovači ropných látok odvádzané aj zrážkové vody z komunikácií a parkovacích plôch. 
SO-09 Kanalizácia dažďová a ORL, súčasťou stavby je kanalizácia dažďová z komunikácií a parkovacích 
plôch zaústená do kanalizačnej prípojky, kanalizácia dažďová zo strechy objektu sociálnych služieb 
a priľahlých spevnených plôch vyvedená do recipientu Vydrica, kanalizácia dažďová zo strechy 
administratívneho objektu vyvedená do potoku Vydrica. 
SO-10 Vodovodná prípojka, súčasťou stavby je nová vodovodná prípojka DN100 napojená na existujúci 
uličný vodovod DN200 vedený v komunikácií K Železnej studienke. 
SO-11 Prípojka plynu, súčasťou stavby je nová plynová STL prípojka DN32, ktorá sa napojí 
z existujúceho plynovodu DN 100, ktorý je vedený v komunikácií K Železnej studienke. 
SO-12 Prípojka elektro NN, je navrhnutá z existujúceho káblového vedenia NN z existujúcej 
rozpojovacej a istiacej skrine umiestenej pri susednom bytovom dome na ul. K Železnej studienke 28 
v Bratislave. 
SO-13 Osvetlenie areálu a areálové rozvody NN, súčasťou stavby je vonkajšie osvetlenie komunikácií, 
parkovacích plôch a zelene v areáli a napojenie elektrických zariadení umiestených mimo hlavný objekt, 
ako sú el. závory, brány a vonkajšie zásuvky, súčasťou je aj káblové pripojenie objektu SO-17. 
So-14 Slaboprúdová prípojka, objekt SO-01 bude pripojený na verejnú telekomunikačnú sieť pomocou 
zemného uloženého metalického kábla. 
SO-15 Oporný múr, bude tvoriť pravý breh toku Vydrica od mosta na ul. K Železnej studienke po lávku 
cez Vydricu. Oporný múr bude vytiahnutý do výšky +175,43 m.n.m., čo je cca. 700 mm nad upraveným 
terénom, bude tvoriť zároveň protipovodňovú bariéru v prípade extrémne vysokého stavu Vydrice. 
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SO-16 Oplotenie + vstup, oplotenie je navrhnuté z dvoch častí, jedno je uličné oplotenie v dĺžke 45m, 
druhá časť je oplotenie areálu, ktoré pozostáva zo šiestich úsekov s celkovou dĺžkou 85 m. 
SO-18 Areálový rozvod vody, súčasťou stavby je nový rozvod areálového vodovodu, ktorým bude 
zabezpečená dodávka studenej vody pre objekty aj pre protipožiarne účely, bude napojený na navrhovanú 
vodovodnú prípojku DN100(SO-10). 
SO-19 Areálová splašková kanalizácia, súčasťou stavby je nový rozvod areálovej kanalizácie DN200 
v dĺžke 120m, napojený na kanalizačnú prípojku (SO-08). 
SO-20 Areálový rozvod NTL plynu, súčasťou stavby je areálový rozvod plynu s dvoma samostatnými 
odbočkami DN80 a DN 0 pre objekty SO-01 a SO-17. 
Statická doprava: zariadenie je navrhované pre 65 klientov s ubytovaním, 45 zamestnancov (max. 
24zamestnancov na smenu). Podľa výpočtu statickej dopravy je potrebných 25 parkovacích miest (PM). 
Navrhovaných je 26 PM z toho 24 PM na teréne a 2 PM v garáži objektu SO-0l. Pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu je navrhované l PM. Dopravné pripojenie je z miestnej komunikácie z ulice K 
Železnej studienke. 
Pešia doprava: Areál je v pešej dostupnosti k zastávkam MHD. V rámci SO - 05 bude vybudovaný 
verejný chodník pozdĺž komunikácie v šírke pozemku areálu.  
 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako príslušný stavebný úrad určený listom Okresného 
úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2013/1020-2/SZT zo dňa 14.11.2013 podľa § l19 ods. 3 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 ustanovenia § 35 ods. 3) 
stavebného zákona v súlade s  § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania, že dňom podania bolo začaté územné konanie. 

Súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko je pre územie spracovaná územnoplánovacia 
dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 
15 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne podľa § 36 ods.2 stavebného zákona 
nebude prihliadať. 

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc. 

Podľa ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote 
neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži 
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 

Stavebný úrad zároveň upozorňuje účastníkov konania, podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, že 
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní. 
  Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 613 počas stránkových 
hodín (pondelok 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod. a streda 8.00 – 12.00 hod.  a 13.00 – 16.00 hod.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Mgr.  Rudolf  K u s ý 
                             starosta mestskej časti 

                                                                                                       Bratislava - Nové Mesto 
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Oznámenie sa doručí: 

1. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava  
2. Ministerstvo hospodárstva, Mierová 19, 827 15 Bratislava 
3. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
4. Mgr. Zuzana Reindlová, Hviezdna 17/B, 82106 Bratislava  
5. Tomáš Fürstenzeller, Slávičie údolie 16, 811 02 Bratislava 
6. Hlavné mesto Slovenskej republiky, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
7. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 811 09 Bratislava 
8. ČERVENÝ MOST, s.r.o., Karpatská 8, 811 02 Bratislava 
9. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. K Železnej studienke 28 

v Bratislave a pozemkov parc.č 5177/2,5 v k.ú. Staré Mesto  – doručuje sa verejnou vyhláškou  
10. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Kysucká 1,3,5,9  v Bratislave 

a pozemkov parc.č. 5177/1, 5179, 5178, 5175, 5173, 5171/1 v k.ú. Staré Mesto  – doručuje sa 
verejnou vyhláškou  

11. Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie správy nehnuteľností, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 
Bratislava 

12. Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie rozvoja mesta, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
13. Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie dopravy a správy komunikácií, Primaciálne nám. č. 1, 

814 99 Bratislava 
14. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (príroda a krajina), Tomášikova 

46, 832 05 Bratislava 
15. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (odpady), Tomášikova 46, 832 

05 Bratislava 
16. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (voda), Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 
17. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (posudzovanie EIA), 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
18. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava  
20. KRPZ v Bratislave, KDI, DIO, Špitálska 14, 812 028 Bratislava 
21. Železnice SR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava 
22. MDVaRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie 

slobody 6, 810 05 Bratislava 
23. Distribúcia SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
24. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
25. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
26. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava (správca VT Vydrica), Karloveská 2, 811 

04 Bratislava 
27. Dopravný úrad, Letisko M. R. Šefánika, 823 05 Bratislava  
28. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Cestný správny orgán, Vajanského nábrežie 3, 814 21 

Bratislava  
29. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 
30. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 841 04 Bratislava 
31. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25 
32. Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava 
33. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 07 Bratislava 
34. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
35. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 



 
 

5 

36. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
37. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 

05 Bratislava 
38. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku, 832 47, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
39. Bratislavská teplárenská, Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
40. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
41. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 
Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

42. Mestská časť Bratislava – Nové  Mesto, organizačný referát, TU  
so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní a potvrdené 
vrátiť tunajšiemu úradu 

43. Mestská časť Bratislava – Staré  Mesto, organizačný referát, TU  
so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní a potvrdené 
vrátiť tunajšiemu úradu 
 

 
 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 
 
Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 


