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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  

podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) 

 
p o v o ľ u j e  

 
stavbu SO-08 Komunikácie a spevnené plochy ako časť stavby s názvom  „Bytový dom 
Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava“  na pozemkoch parc. č. 15132/55,60,93,95,96 
a 97, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave,  stavebníkovi MURLABO Slovakia, s.r.o., 
so sídlom Panenská 6, 81103 Bratislava IČO: 35852607. 
Účelom stavby je napojenie bytových domov na miestny dopravný systém.  
Predmetom stavby je vjazd a výjazd pre motorové vozidlá, parkoviská a pojazdný chodník pre 
cyklistov podľa objektovej skladby: 

 SO-08.01 Parkovisko  
 SO-08.02 Prístupový chodník  
 SO-08.03 Areálový chodník  
 SO-105.01 Cyklochodník  
 SO-106.01 Chodník  
 SO-106.02 Chodník - zatrávnená časť 

Stavba sa povoľuje na pozemkoch podľa územného  rozhodnutia č. 8271/2016/UKSP/POBA-
UR-28 zo dňa 09.09.2016, ktoré nadobudlo  právoplatnosť dňa 12.10.2016 a podľa 
zakreslenej stavby v kópii z katastrálnej mapy v mierke 1:1000, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou uvedeného rozhodnutia  pri rešpektovaní podmienok jednotlivých rozhodnutí a to na 
stavebnom pozemku: 
1. parc.č. 15132/55 a97 vo vlastníctve stavebníka podľa LV č. 6047 
2. parc.č 15132/60, 93, 95 a 96, ktoré sú podľa listu vlastníctva č. 5536 v spoluvlastníctve 

stavebníka a 1.Ružinovská s.r.o., IČO: 44863241so sídlom Dunajská 31, 81108 Bratislava  
na základe nájomnej zmluvy uzavretej spoluvlastníkmi pozemku dňa 05.09.2016. 
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Podmienky pre uskutočnenie stavby: 
 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Grido acrhitekti 
s.r.o., so sídlom Bajkalská 5/C, 83104 Bratislava, zodpovedný projektant  Ing. Milada 
Gabajová, autorizovaná stavebná inžinierka   *5695*I2, overenej v  stavebnom konaní, 
ktorá je  súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

3. Lehota na dokončenie stavby je 36 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. V prípade, 
že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby výstavby 
požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po právoplatnosti 
tohto rozhodnutia. 

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od 
uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť 
stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného 
vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti. 

5. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a 
viesť o stavebných prácach denník. 

6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby.  

7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného 
zákona.  

8. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemkoch, ku ktorým má 
vlastnícky alebo iný právny vzťah.  

9. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie 
polohy priamo na povrchu terénu podzemných vedení technického vybavenia územia 
správcom dotknutých inžinierskych sietí a rešpektovať ochranné pásma existujúcich 
vedení technického vybavenia územia.  

10. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom  mieste s týmito údajmi: 
• označenie stavby, 
• označenie stavebníka, 
• kto a kedy stavbu povolil, 
• termín ukončenia stavby, 
• meno zodpovedného vedúceho stavby. 

11. Úprava staveniska: 
• stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska, 
• na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok, 
• stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám, 
• sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu, 
• vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť, 
• zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy. 

12. Stavebník je povinný:  
• zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre 

rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 – prach, dosiahne 
hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo 
stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných 
priestranstiev, 

• zabezpečiť vylúčenie rušenie hlukom najmä v nočných hodinách a dňoch pracovného 
pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie 
a dodržiavanie ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií, a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.  
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• neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na 
primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie, 

• zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe 
a pri ich preprave, 

• maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,  
• pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť inžinierske siete v teréne a dodržať 

ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí, všetky platné normy STN a predpisy. 
 
13. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, č. HŽP/13922/2016  
zo dňa 11.10.2016: 
Ku kolaudačnému konaniu predložiť: 
 a) výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody zo spotrebiska, ktorý preukáže jej súlad s 
požiadavkami NV 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 NV SR č. 
496/2010 Z.z. 
 b) výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z dopravy, z technických 
zariadení objektu a hluk šíriaci sa z technických šácht, ktoré susedia s obytným prostredím 
nebude negatívne vplývať na chránené obytné prostredie podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 
Z.z.  
c) protokol z merania zvukovoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi jednotlivými 
bytovými a nebytovými priestormi podľa požiadaviek STN 73 0532  
d) protokol z merania rušivého osvetlenia (svetelné gule) v súvisiacom navrhovanom 
obytnom prostredí, ktorý preukáže splnenie požiadaviek vyhl. MZ SR č. 539/2007 o 
podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu 
optického žiarenia v životnom prostredí 

Technická inšpekcia č. 1180/50/16/BT/OS/DOK zo dňa  12.08.2016,  oprávnená právnickou 
osobou č. OPO-000001-07: 
V projektovej dokumentácii opraviť a doplniť: 
1. Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 

zariadení pri výstavbe, uviesť do súladu s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhl. MŽP SR č. 
453/2000 Z. z.  

2. Deklarovať, že navrhnutá zábrana pri výškovom rozdiele komunikácie a pri voľne 
prístupných otvoroch, kde nie je parapet vysoký najmenej 850 mm a súčasne vonkajší 
priestor je hlbší ako 500mm, čo nie je v súlade s § 19 ods. 8 a § 31 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 
532/2002 Z. z. je primeraná. (Chýba popis z výkresovej dokumentácie a nie je možné 
posúdiť či navrhované sklo v okne je bezpečnostné, alebo či je navrhnuté iné opatrenie.) 

 

Mestská časť Bratislava Nové Mesto č. 34038/9570/2016/IN/TRNI zo dňa 27.09.2016: 
Napojenie výjazdu z garáže bude zrealizované podľa STN 73 6102. Napojenie výjazdu bude 
opatrené dopravnou značkou Stoj - Daj prednosť v jazde - P2, rýchlosť na obslužnej 
komunikácii bude znížená a budú tam navrhnuté zrkadlá. 
 

Západoslovenská distribučná, a.s., z 17.08.2016:  
Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západ o slovenská distribučná, 
a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona č. 2 5 1 /2 0 1 2 
Z.z. o energetike.  
 

Krajské veliteľstvo policajného zboru v Bratislave č. KRPZ-BA-KD13-16-219/2016 zo 
dňa 08.08.2016: 
1. Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných v podzemnej garáži a na povrchu 

požadujeme navrhnúť v súlade s STN 73 6056 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý 
vjazd a výjazd vozidiel pričom ich šírkové parametre požadujeme navrhnúť pre vozidlá 
skupiny 1, podskupina 01 a 02.  

2. Priechody pre chodcov a cyklistov požadujeme, aby boli v zmysle vyhlášky MV SR č. 
9/2009 Z. z. osvetlené verejným osvetlením, alebo samostatným osvetlením, alebo opticky 
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zvýraznené dopravnými gombíkmi.  
3. Na dodatkovej tabuľke č. E 12 s textom „Pre užívateľov s povolením" a „Okrem 

užívateľov garáže s povolením“ musí byť napísané konkrétne kto povoľuje parkovanie.  
4. Potreby statickej dopravy pre navrhovaný objekt považujeme zabezpečením minimálne 

164 parkovacích miest (149 v podzemnej garáži a 15 na povrchu) v zmysle STN 73 
6110/Z2 za dostatočne uspokojené.  

5. V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požadujeme najskôr 30 dní 
pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie a 
odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia 
dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v platnom znení.  

6. Návrh trvalého dopravného značenia žiadame predložiť na definitívne odsúhlasenie 
Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného 
značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
platnom znení najskôr 30 dní pred kolaudačným konaním stavby 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. č 30053/2016/Nz zo dňa 15.08.2016:  
Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme 
rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí 
podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované 
 

Bratislavská teplárenská, a.s., č. 01801/2016/3410-2 zo dňa 16. 08. 2016 a  03.11.2016:  
Dodržať ochranné pásmo horúcovodu á to 1m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe 

strany a ochranné pásmo horúcovodných šácht a to 1 m od vonkajšej hrany šachty na 
všetky strany. 

2. Dodržať norma GTN 73 6005/1993 - Priestorová úprava vedení technického 
vybavenia. Pri križovaní inžinierskych sietí s horúcovodom žiadame tieto uložiť do 
chráničky s presahom 1m  od vonkajšieho Obvodu horúcovodu na obe strany. 

3. Pri kolmom parkovaní na horúcovode, žiadame nad horucovod umiestniť železobetónové 
roznášacie dosky s presahom 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany. 

4. Nad horúcovodom, ktorý je vedený v zelenom páse, v jeho ochrannom pásme a v pásme 
bezprostredne nadväzujúcom na jeho ochranné pásmo, je zakázané vysádzať: trvalé^ 
porasty, ktorých koreňový systém bý mohol ohroziť sústavu tepeiných zariadení alebo 
plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky 

5. Nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie v 
horúcovodu. 

6. Zamedziť pohyb ťažkých meohanizmov nad naširn horúcovodom, 
7. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky zariadenia 

staveniska nad horúco voď, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne 
nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo. 

8. Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je 
neprípustný.  

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

 
 

Siemens VO, č. PD /B A /180/16 zo  dňa 06.08 .2016 :  
• pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 
• všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme 

uložiť do chráničiek, 
• pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.:  
• v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 

požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a 
predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o., 

• v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác 
prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 
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• k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať 
stavebný dozor Siemens, s. r. o., 

• prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných 
prác Vám budeme v plnej výške fakturovať, 

• práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky 
VO, 

• v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť.  
 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č.   88/SK/20 6/KO zo dňa 27.07.2016: 
Spevnené plochy žiadame osadiť varovný pás v mieste, kde dochádza k styku chodníka s 
cyklotrasou, ako aj odporúčame osadenie dopravnej značky A 14 Chodci tak, aby objekty 
spĺňali požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z, a č. 9/2009 Z.z. z hľadiska osôb so zrakovým 
postihnutím. Taktiež z dôvodu prevencie nielen kvôli nevidiacim a slabozrakým žiadame 
osadiť spomaľovacie retardéry pred križovaním cyklotrasy s chodníkom na SO 105.01 
Cyklotrasa s multifunkčným odpočívadlom. 
 

Slovenský vodohospodársky podnik č. CSSVPOZ BA 1439/2016/13663 zo dňa 02.09.2016: 
1. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a 

podzemných vôd. 2. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 
Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon). 

2. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o 
zmene zákona SNR č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon). 

3. Podľa § 21, ods. 1, písm. d, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je na vypúšťanie vôd z 
povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd potrebné povolenie na 
osobitné užívanie vôd. ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy 

 

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 

- 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. 

 
14. Podmienky vyplývajúce z dohody s účastníkom konania Združenie domových 

samospráv : 
2. zvážiť možnosť zhotoviť povrchové státia ako aj iné spevnené vodorovné plochy z 

dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou. 
 
 

Platnosť stavebného povolenia: 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá. 
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Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) 
stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že mení stavbu v  
rozpore s  vydaným stavebným  povolením a môže mu byť uložená pokuta do výšky 66388 €. 
Po ukončení prác stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu 
nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
Ku kolaudácii  stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží: 

• doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby 
• záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy 

mesta 
• kolaudačné rozhodnutia stavieb povoľovaných špeciálnymi stavebnými úradmi, na 

ktoré sa povolená stavba pripája. 
 

Námietky účastníkov konania: 
V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania. 
Podmienky účastníka konania Združenie domových samospráv, vznesené dňa  

 
 

O d ô v o d n e n i e  
 

   Dňa 14.10.2016 podala spoločnosť MURLABO Slovakia, s.r.o., so sídlom Panenská 6, 
81103 Bratislava IČO: 35852607, ktorú zastupuje spoločnosť DEV-ING SK, s.r.o., so sídlom 
Rovná 50, 90031 Stupava IČO: 46967311, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „Bytový dom Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava“ časť SO-08 Komunikácie a 
spevnené plochy v lokalite vymedzenej areálom Kuchajda, Tomášikova ul. a  Trnavská cesta, 
na pozemkoch parc. č. 15132/55,60,93,95,96 a 97 katastrálne územie Nové Mesto v 
Bratislave. K žiadosti stavebník priložil projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie 
a doklady . 

Stavebný úrad žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v §62 stavebného zákona a v 
súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil dňa 03.11.2016 účastníkom 
konania a dotknutým orgánom začatie konania o povolení stavby, pričom podľa  § 61 ods. 2) 
stavebného zákona  upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil zákonnú 
lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok. Zároveň stavebný úrad v súlade s § 61 
ods.1) stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že na pripomienky a námietky, ktoré 
boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného 
plánu zóny, sa v tomto konaní neprihliada. Stavebný úrad v súlade s ust.§140c stavebného 
zákona  zaslal žiadosť s predpísanými prílohami Okresnému úradu Bratislava, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia k posúdeniu. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal  k  stavbe  dňa  09.11.2016 pod č. 
OU-BA-OSZP3/2016/100030/TON/III-EIA-zs súhlasné záväzné stanovisko, v ktorom 
potvrdil súlad žiadosti o stavebné povolenie so zákonom o posudzovaní a s rozhodnutím 
vydaným Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, 
oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3- 
2016/007749/SIA/III-E1A zo dňa 08.04.2016 a s jeho podmienkami. 

Účastníci konania mohli svoje pripomienky uplatniť do 15.11.2016. Dňa 07.11.2016 
boli stavebnému úradu doručené pripomienky účastníka konania Združenia domových 
samospráv, týkajúce sa zlepšenia životného prostredia stavby  „Bytový dom Tomášikova- 
Trnavská cesta, Bratislava“   podľa dohody uzavretej pred správnym orgánom rozhodnutím č. 
8271/2016/ÚKSP/POBA-32 zo dňa 10.10.2016,  ktoré je neoddeliteľnou súčasťou 
rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový dom Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava“ č. 
8271/2016/UKSP/POBA-UR-28 zo dňa 09.09.2016, ktoré nadobudlo  právoplatnosť dňa 
12.10.2016. Pripomienku č.2. ktorá sa týka povoľovanej časti stavby SO-08 Komunikácie a 
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spevnené plochy stavebný úrad zapracoval do podmienok tohto povolenia pod č. 14. 
Pripomienku č. 1.  zriadenie dažďových záhrad a pripomienku č. 3. separovanie odpadu 
stavebný úrad vyhodnotil ako vecne nesúvisiacu s povoľovanou  stavbou. Pripomienku č. 4. 
o spoločnom postupe účastníkov konania  pri  povoľovacích konaniach stavebný úrad 
vzhľadom na to, že sa odvoláva na spoločné stanovisko k možnostiam realizácie stavby 
všeobecne a nemá vecný charakter nevyhodnocoval. Stavebný úrad stavbu povolil podľa 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, podľa  ktorej  bude parkovisko pre 
automobily vybudované zo zatrávňovacích tvárnic, vnútroblokové chodníky z betónovej 
dlažby a chodníky, ktoré budú súčasťou miestnej  komunikácie budú podľa požiadavky 
správcu komunikácie  s povrchom z asfaltovou úpravou.  

  Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného zákona o 
predĺženie lehoty na posúdenie stavby.  

Stavebník  preukázal vlastnícke právo a právo podľa nájomnej zmluvy na výstavbu na 
pozemkoch, na ktorých je  stavebník podielovým vlastníkom. 

V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že projektová dokumentácia 
spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného 
prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám 
na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Splnenie uvedených 
požiadaviek potvrdili dotknuté orgány vo vydaných kladných stanoviskách a vyjadreniach, 
ktorých podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia. 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené 
verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto 
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. 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 € bol zaplatený prevodom z účtu dňa 15.12.2016 
 

 
Doručuje sa:   
Účastníkom konania: 
1. MURLABO Slovakia s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava  
       Na adresu: DEV-ING SK, s.r.o., Rovná 50, 900 31 Stupava 
2. Ružinovská s.r.o., Dunajská 31, 811 08 Bratislava 
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3. DEV-ING SK, s.r.o., Rovná 50, 900 31 Stupava 
4. Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 
5. Tesako a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
6. OSOP spol. s.r.o., Švermova 14, 902 01 Pezinok 
7. Immo-Log-SK Alpha s.r.o., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava  
8. Viscon Group s.r.o., Vinohradská 11, 920 01 Hlohovec 
9. Hlavné Mesto SR Bratislava, sekcia SN, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
10. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. PPAESČaSP, Junácka 1, 832 91 Bratislava  
11. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 811 03 Bratislava 
12. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 2018, 850 00 Bratislava 
13. Mgr. Michal Drotován, Na pasekách14, 831 06 Bratislava 
14. Grido architekti s.r.o., so sídlom Bajkalská 5/C, 83104 Bratislava 
15. Primátor hl.m. Sr Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Dotknutým orgánom: 
16. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, TU, odd. ŽPaÚP,  
17. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, TU odd. VaI,  
18. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, OKDS,   
19. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, OSK, 
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. so sídlom v Bratislave 
21. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy 
22. Krajské riaditeľstvo PZ v BA, KDI, Špitálska 11, 812 28 Bratislava 
23. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
24. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 


