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R O Z H O D N U T I E 
 
 
 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  príslušná podľa §3 ods.2) a §3a ods.4) zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a § 120 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie 
III., IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len špeciálny stavebný úrad) na základe 
uskutočneného  stavebného konania rozhodla takto: 

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  

 

inžiniersku stavbu - účelové komunikácie, chodníky a  parkoviská s názvom SO 44.1 
Areálové komunikácie a spevnené plochy A.I  ako súčasť stavby: „Obytný súbor Urban 
Residence - I. etapa“, stavebníkovi 1.Račianska s.r.o., so sídlom Turčianska 2, 81103 
Bratislava IČO: 35 938 226, na stavebnom  pozemku parc. č. 11486/7  katastrálne územie 
Nové mesto v Bratislave podľa územného  rozhodnutia č. ÚKaSP-2008-1330/O-KHA-710 zo 
dňa 14.10.2008, ktoré nadobudlo  právoplatnosť dňa 01.12.2008.  
 
Podmienky pre uskutočnenie stavby: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou 

COMPASS s.r.o., Miletičova 5/B, 821 08 Bratislava v apríli 2016, zodpovedný  
projektant Ing. Richard Urban, autorizovaný stavebný inžinier  0355*A*2-1,  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. 
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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.  

• 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 pre uskutočnenie stavby vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania: 
Združenia domových samospráv so sídlom Námestie SNP 472/13, 811 06 Bratislava: 

Zvážiť možnosť zhotoviť povrchové státia ako aj iné spevnené vodorovné plochy na 
teréne  z dielcov a materiálov zhodnotených z odpadov a s retenčnou funkcionalitou. 

 

14. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a to: 
Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OZP 46766/2016-293242/Be zo dňa 22.6.2016:  
- preukázať v kolaudačnom konaní  vykonávacím projektom stavby (rez, pohľad) 

odvetranie garáží  a preukázať  množstvo odsávaného vzduchu  na jedno parkovacie 
miesto cca 300 m3/hod. 
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- obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou 
prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v 
ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať. 

- Dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť  
povrchov na zabránenie alebo obmedzenie rozprašovania. 

Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH zo dňa  7.7.2016 č. 
OU-BA-OSZP3-2016/062403/GRE/III  :  

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 jeho  

- 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 

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 
jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý  ponúknuť na zhodnotenie 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. 
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 stavba, 
z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie 
musí byť predložený originál uvedených dokladov. 

Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OP č. OU-BA-OSZP3-
2016/60326/HRB zo dňa 4.7.2016:  

- V súvislosti s budovaním prístupovej komunikácie k obytnému súboru a jej 
pripájacieho/odbočovacieho pruhu dochádza ku kolízii s drevinami rastúcimi v chodníku 
na Račianskej ulici. Pri drevinách, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, sa súhlas na výrub 
vyžaduje na všetky jedince bez ohľadu na veľkostné parametre. V predmetnej veci je 
potrebné osloviť Hl. m. SR Bratislavu.  
-  V prípade blízko sa vyskytujúcich drevín, ktoré zostávajú zachované, je pri stavebných 
a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu 
podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods.1l zákona OPK) a aby bola 
zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa výkopové 
práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo 
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výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa 
viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa.  

Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave- Krajského dopravného inšpektorátu č. KRPZ-BA-
KDI3-16-166/2016 zo dňa 13.06.2016: 
1. Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných v podzemnej garáži 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 
l, podskupina 02 (šírka vozidla 1,80 m).  

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 zvýraznené dopravnými gombíkmi.  

3. Potreby statickej dopravy pre navrhovaný objekt penziónového domu A.I v podzemnej 
garáži považujeme zabezpečením minimálne 113 parkovacích miest v zmysle STN 73 
6110/Z2 za dostatočne uspokojené.  

4. 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.  

5. 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.  

Okresného úradu Bratislava, odboru krízového riadenia č.OU-BA-OKR1-2016/059173/2 zo 
dňa 13.6.2016: 

Ku kolaudačnému konaniu predložiť: 
- Záväzné stanovisko 
- Dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
- Podrobne dopracované dispozičné riešenie, technické riešenie a vetranie úkrytu v súlade 
s prílohou č. 1 tretia časť – jednoduché úkryty, ods. 1 pre kapacitu 50 ukrývaných osôb 
a viac k vyhl. č. 532/2006 
- Vyplnený určovací list JUBS vo dvoch výtlačkoch v súlade s §12 ods. 4 vyhl. č. 
532/2006 s prideleným poradovým číslom úkrytu od MČ BA Nové Mesto 

Technickej inšpekcie SR č. 1767/1/2016 zo dňa 20.6.2016: 
V procese výstavby odstrániť zistenia, pripomienky a upozornenia uvedené v bodoch 2.1 
až 2.9 odborného stanoviska 

Dopravného podniku Bratislava č. 10488/15148/2000/2016 zo dňa 8.8.2016: 
1. Verejne prístupné miesta (okná, balkóny, lešenia atď.) musia byť vzdialené od živých 

častí trakčného vedenia minimálne 3 metre.  
2. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať 

bezpečnosť prevádzky na električkovej dráhe Račianskej radiály a taktiež v autobusovej 
MHD, nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek a autobusov a v žiadnom 
prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na električkovej dráhe.  

3. V stavebnom riešení Račianskej ulice zohľadniť a v projekte definitívneho dopravného 
značenia doplniť existujúcu zastávku autobusov mestskej hromadnej dopravy, ktorá slúži 
pre autobusy nočnej dopravy a pre náhradnú dopravu v prípade výluky električiek. 
Vzhľadom na uvedený charakter zastávky postačuje túto vyznačiť na vozovke príslušným 
vodorovným dopravným značením priamo v jazdnom pruhu a pred zastávkou umiestniť 
zvislú dopravnú značku 1I7a. Nástupnú hranu riešiť s dÍžkou 20 metrov.  

4. Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení 
(tf. 5950 1491), prípadne na elektrodispečing DPB, a. s. (tf. 5950 6666).  

5. Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodil' 
pevné trakčné zariadenia.  

6. Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 343112, najmä články 
112, 117 a 120.  
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Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 65/SK/2016/Ho zo dňa 16.6.2016: 
1. Presklené dvere a sklené plochy musia byť označené kontrastným pásom širokým 

najmenej 50 mm vo výške 1400 až 1600 mm.  
2. Schodiská riešiť podľa článku č.1.3 Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške. Upozorňujeme, 

že držadlo musí presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena min. o 150 mm. 
Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena musí byť výrazne farebne rozoznateľný 
od okolia.  

3. Výťahy a ich ovládanie je potrebné zrealizovať z aspektu nevidiacich a slabozrakých v 
súlade s článkom č. 1.7 Prílohy.  

Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OSK 46836/2016-293234/Há zo dňa 7.7.2016 
1.  Križovanie prípojok IS cez Račiansku ul. žiadame zrealizovať pretláčaním.  
2. Navrhované rozšírenie vozoviek Račianskej a Škultétyho ul. žiadame napojiť na niveletu 

existujúcej vozovky Račianskej tak, aby bol zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd, 
t. z., aby v miestach napojenia a ich okolí nestála voda.  

3.  Pri napojení rozšírenia komunikácie žiadame použiť konštrukciu - podklad zo štrkodrvy 
fr. 0/63 zhutňovaný po max. 30 cm hrúbkach + podkladný betón tr. C 25/30 hr. 22 cm 
(dilatácie v betónovej konštrukčnej vrstve zrealizovať rezaním, nesúhlasíme s vkladaním 
dosiek, alebo polystyrénu) + penetračný náter s obsahom asfaltu 0,6 kgl m2 + ACo II 
modifikovaný APOLOBITOM hr. 2 x 6 cm (dodržať' previazanie jednotlivých 
konštrukčných vrstiev po 50 cm). Poslednú - obrusnú vrstvu povrchovej úpravy - Aco II 
modifikovaný Apolobitom hr. 6 cm položiť' súvislo na nový aj priľahlý jazdný pruh (resp. 
na celú šírku každého dotknutého jazdného pruhu) a na celú dĺžku dotknutého úseku 
(dĺžku staveniska), pôvodnú povrchovú úpravu hr. 6 cm odfrézovať, pracovné škáry 
prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou.  

4. Na nových chodníkoch v správe hlavného mesta žiadame na povrchovú úpravu použiť' 
AC08 hr. 4 cm na podkladný betón tr. 12/15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad.  

5. Na chodníkoch v miestach priechodov pre peších žiadame vybudovať bezbariérové 
úpravy zo zámkovej dlažby v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z. Z., platných predpisov a 
STN, živičnú povrchovú úpravu zarezať' kolmo na os chodníka, v mieste rozhrania 
živičnej PÚ a zámkovej dlažby zapustiť na niveletu chodníka záhonové obrubníky 
(rovnou stranou hore), dlažbu podbetónovať - betón tr. C 12/15 hr. 12 cm, na podsyp a 
zaškárovanie použiť kamennú drvu fr. 0/4 mm (nie piesok - vyplavuje sa), cestné 
obrubníky plynulo zapustiť' tak, že v mieste priechodu budú prečnievať' 2 cm nad niveletu 
priľahlej vozovky. Riešenie bezbariérových úprav žiadame odsúhlasiť' a záväzne potvrdiť 
Úniou pre slabozrakých a nevidiacich.  

6. Uličné vpusty (v miestach rozšírenia vozoviek) žiadame preložiť' k obrubníkom v novej 
polohe. Žiadame použiť obrubníkové uličné vpusty, pri predĺžení prípojok k UV žiadame 
preveriť funkčnosť prípojok - existujúcich aj nových a prípojky prečistiť.  

7. Odvedenie povrchových vôd zo stavby a areálu - pozemku investora žiadame riešiť na 
pozemku investora tak, aby nevytekali na verejný komunikačný priestor - chodníky a 
vozovky priľahlých komunikácií (strešné zvody zaústiť' cez lapač splavením do areálovej 
kanalizačnej prípojky).  

8. Všetky šachty a meracie zariadenia na prípojkách IS žiadame osadťt' na pozemku 
investora. Nesúhlasíme s osadením do komunikácie, alebo do chodníka.  

9. Pred realizáciou rozkopávok je investor povinný zabezpečiť' si u príslušného cestného 
správneho orgánu vydanie "Povolenia na rozkopávku" na dotknutej pozemnej 
komunikácii, vrátane priľahlej cestnej zelene a túto si naplánovať' v koordinácii s ďalšími 
investormi (resp. správcami vedení IS) aj v rámci stavby s platným POD tak, aby 
rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka 
v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu.  

10. Rozkopávky žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických 
postupov, existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy zarezať kotúčom (použitím 
pneumatického kladiva dochádza k poškodeniu konštrukcií vozoviek a chodníkov aj v 
okolí stavby), na zásyp použiť' vhodný materiál v zmysle STN _ štrkodrvu (nie výkopok), 
zabezpečiť predpísané zhutnenie (po vrstvách - hrúbka podľa Účinnosti použitého 
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hutniaceho prostriedku) podľa preukaznej skúšky použitého zásypového materiálu, 
dodržať konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev po 50 cm vo vozovke a po 
30 cm v chodníku (každej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v betónovej 
konštrukčnej vrstve urobiť' rezaním, použiť' modifikované asfalty, predložiť atesty 
použitých materiálov a predpísaných skúšok.  

11. Po rozkopávkach žiadame:  
a) Na komunikácii dodržať niveletu vozovky, v mieste rýh urobiť spätnú úpravu zhutnený 

zásyp + podkladný betón tr. C 20/25 hr. 22 cm + penetračný náter s obsahom asfaltu 0,6 
kg/ m2 + ACo II modifikovaný APOLOBITOM hr. 2 x 6 cm (dodržať previazanie 
jednotlivých konštrukčných vrstiev). Poslednú - obrusnú vrstvu povrchovej úpravy - Aco 
II modifikovaný Apolobitom hr. 6 cm položiť súvislo cez všetky ryhy s rozšírením + 1 m 
od vonkajšej hrany prvej a poslednej ryhy a na celú šírku každého dotknutého jazdného 
pruhu, pôvodnú povrchovú úpravu hr. 6 cm odfrézovať, pracovné škáry prelepiť 
kvalitnou asfaltovou páskou.  

b) Na chodníkoch urobiť novú povrchovú Úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. 
12/15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad) na celú šírku chodníka a celú dĺžku 
dotknutého úseku s predĺžením + l m na koncoch dotknutého úseku, dodržať niveletu 
chodníkov a obrubníkov, uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka a zaškárovať.  

c) Dotknuté plochy cestnej zelene sadovnícky upraviť, založiť trávnik výsevom, alebo 
drnovaním (nesúhlasíme s hydroosevom) - dodržať niveletu zelene (2 cm pod hranu 
obrubníka) a jej odvodňovaciu funkčnosť, trávnik po zapestovaní pred odovzdaním 
odburiniť a l x pokosiť, rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce dreviny (aj ich 
koreňový systém), poškodené a zničené dreviny (kríky, stromy) nahradiť novým 
materiálom v súlade s platnými právnymi predpismi (zákonom Č. 543/2002 Z. z o 
ochrane prírody a krajiny, vykonávacou vyhláškou č. 492/2006 Z. z. k tomuto zákonu, 
STN 83 7010 z r. 2005 - Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie).  

d) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdať správcovi komunikácií a cestnej zelene.  
12. Žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením a pred začatím stavby odbornou firmou 

vytýčiť naše podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej 
signalizácie (CDS). Pri križovaní a súbehu navrhovaných rozvodov a prípojok 
inžinierskych sietí s existujúcimi káblovými podzemnými rozvodmi VO a CDS žiadame 
dodržať STN 73 6005 a STN 34 1050. Ak dôjde k poškodeniu kábla VO, CDS žiadame 
vymeniť celé káblové polia, bez použitia spojok. Pred zásypom rýh žiadame prizvať 
správcu VO a CDS ku kontrole a k prevzatiu prác. Všetky stavebné práce žiadame 
zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO a CDS.  

13. Káble VO pod konštrukciami komunikácií, vjazdov, parkovísk a spevnených plôch 
žiadame uložiť do chráničiek - betónových žľabov s rovným betónovým podkladom, bez 
použitia spojok.  

14. Areálové osvetlenie žiadame napojiť na zdroj energie investora, hlavné mesto toto do 
svojej správy neprevezme.  

15. PD navrhovaného a prekladané ho verejného osvetlenia a riešenie CDS žiadame predložiť 
na vyjadrenie.  

16. Demontované stožiare, vrátane svietidiel a výzbroje žiadame odovzdať do skladu, resp. 
spôsob likvidácie dohodnúť so správcom VO.  

17. Žiadame, aby definitívne vodorovné dopravné značenie zrealizovala odborná firma. Na 
vyznačenie žiadame použiť dvojzložkovú farbu - teplý, resp. studený plast).  

18. V prípade realizácie dočasného vodorovného dopravného značenia žiadame použiť 
predformovanú pásku odtieň oranžový - odstrániteľné, bez zásahu do povrchovej Úpravy 
vozovky. Nesúhlasíme s použitím klasickej farby náterom, alebo striekaním.  

19. Ku kolaudácii stavby žiadame prizvať správcu komunikácií, verejného osvetlenia, CDS a 
dopravného značenia.  

20. Najneskôr 5 dní pred kolaudačným konaním žiadame predložiť správcom na 
preštudovanie originál PD skutočného vyhotovenia - nie fotokópiu.  
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21. Ku kolaudácii stavby žiadame zabezpečiť polievacie auto ku kontrole vykonaného diela a 
spádových pomerov.  

22. Ku kolaudačnému konaniu žiadame vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v mieste stavby 
a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch a zeleni v správe 
hlavného mesta spôsobených stavebnou činnosťou.  

23. Pri kolaudačnom konaní predložiť a odovzdať správcovi komunikácií, verejného 
osvetlenia, CDS a dopravného značenia 2 x projekt skutočného vyhotovenia - farebný 
originál (pôvodný stav, pred realizáciou zakreslený čierne a nový stav červene) s presnými 
výmerami (dĺžky, šírky, a jednotlivé plochy - bezbariérové úpravy, zastávky MHD, 
ostrovčeky a pod.) overený stavebným úradom, 1x porealizačné geodetické zameranie a 
1x geometrický plán, správcovi komunikácií odovzdať Ix PD skutočného vyhotovenia aj v 
digitálnej forme na CD vo formáte dwg (AutoCAD) a technickú správu vo Worde a 
Exceli, majetkovoprávne usporiadanie pôvodného a nového stavu jednotlivých objektov aj 
dotknutých pozemkov), atesty a certifikáty použitých materiálov, živičných zmesí, 
dažďovej kanalizácie, fotokópie dokladov súvisiacich s jednotlivými objektmi stavby - 
stavebné povolenie a záznam z technickej obhliadky stavby medzi investorom a budúcim 
správcom.  

24. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe hlavného 
mesta).  

 

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. 

 

Platnosť stavebného povolenia: 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá. 
 

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 
165970€. 
 

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 
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• záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy 
mesta 

• kolaudačné rozhodnutia stavieb povoľovaných špeciálnymi stavebnými úradmi. 
 

Námietky účastníkov konania: 
V konaní boli vznesené pripomienky účastníka konania  Združenie domových samospráv, 

so sídlom Námestie SNP 472/13, 811 06 Bratislava v nasledovnom znení: 
1. zvážiť možnosť vybudovať aj tzv. dažďové záhrady ako plne funkčné retenčné nádrže. 

Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú 
teplotu až o 5 (v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene 
obyvateľov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; z 
technického hľadiska sa jedná o technické dielo plne funkčných retenčných nádrží. 
Dažďové záhrady budú zvážené vhodnou formou ako súčasť sadových úprav, resp. ich 
funkcionalita bude v maximálnej možnej miere súčasťou sadových úprav. Zhodnotenie 
možnosti budovania dažďových záhrad bude súčasťou projektovej dokumentácie pre 
stavebné konanie o povolení stavby.  

2. zvážiť možnosť zhotoviť povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené 
vodorovné plochy z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou 
funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a 
preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia 
tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf). 
Zhodnotenie použitia recyklovaných retenčných dlaždíc pre vodorovné spevnené plochy 
bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné konanie o povolení stavby.  

3. riešiť separovaný zber odpadov; podľa možnosti v dostatočnom množstve umiestneniť 
zberné nádoby osobitne pre zber  komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou 
farbou,  kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla 
označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného 
hnedou farbou  

4. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že v následných povoľovacích konaniach spoločne 
vyhodnotia možnosti realizácie jednotlivých opatrení, prostredníctvom spoločného 
stanoviska k možnostiam ich realizácie. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
1. špeciálny stavebný úrad vyhodnotil ako so stavbou vecne nesúvisiacu a zamieta sa. 
2. špeciálny stavebný úrad vyhodnotil v časti  zhotoviť povrchové státia a iné spevnené 

vodorovné plochy na teréne  z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou 
funkcionalitou za opodstatnenú a pripúšťa sa.  

3. špeciálny stavebný úrad vyhodnotil ako so stavbou vecne nesúvisiacu a zamieta sa. 
4. špeciálny stavebný úrad nevyhodnocoval. 

 
O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 04.07.2016 podala spoločnosť 1. Račianska, s.r.o. IČO: 36292796 so sídlom 
Turčianska 2, 82109 Bratislava, ktorú právoplatne zastupuje  Mading s.r.o., IČO: 35938226 
so sídlom Drieňova 1H/16940, 82101 Bratislava (ďalej len "stavebník"), žiadosť o povolenie 
stavby   “Obytný súbor Urban Residence“, časť SO 44.1 Areálové komunikácie a spevnené 
plochy A.I , na pozemku parc. č. 11486/7 katastrálne územie Nové mesto v Bratislave, podľa 
projektovej dokumentácie stavby, ktorej  dopravnú časť, vypracoval v apríli 2016 zodpovedný  
projektant Ing. Richard Urban, autorizovaný stavebný inžinier  0355*A*2-1. K žiadosti 
stavebník priložil doklady o prerokovaní stavby s dotknutými orgánmi a preukázal vlastnícke 
právo  k stavebnému pozemku. 

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím zo dňa 14.10.2008 pod č. ÚKaSP-2008-
1330/O-KHA-710, právoplatným dňa 01.12.2008. 
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho 
posudzovania posúdilo zámer v zmysle § 37 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a vydalo k činnosti záverečné stanovisko č. 10123/07-3.4 dňa 6.2.2008.  

Špeciálny stavebný úrad  žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v §62 stavebného 
zákona, zverejnil na webovej stránka a úradnej tabuli  a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) 
stavebného zákona oznámil dňa 25.10.2016 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 špeciálny 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. Špeciálny stavebný úrad v súlade s ust.§140c stavebného zákona  
zaslal žiadosť s predpísanými prílohami Ministerstvu životného prostredia Slovenskej 
republiky, odboru starostlivosti o životné prostredie k posúdeniu.  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, vydalo  k  stavbe  dňa  24.11.2016 pod č. 33317/2016 súhlasné záväzné 
stanovisko, v ktorom potvrdilo súlad žiadosti o stavebné povolenie so zákonom 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím vydaným Ministerstvom 
životného prostredia Slovenskej republiky, odborom starostlivosti o životné prostredie č. 
10123/07-3.4 zo dňa 6.2.2008 a s jeho podmienkami. 

V uskutočnenom stavebnom konaní špeciálny stavebný úrad zistil, že po právoplatnosti 
územného rozhodnutia nedošlo k zmene navrhovanej činnosti a 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, zákonom o pozemných komunikáciách 
a osobitnými predpismi. Splnenie uvedených požiadaviek potvrdili dotknuté orgány vo 
vydaných kladných záväzných stanoviskách, ktorých podmienky sú zahrnuté do podmienok 
tohto povolenia. Stavebný úrad do podmienok stanovených dotknutými orgánmi nezahrnul tie 
podmienky, ktoré sú informatívneho charakteru a majú len dočasnú platnosť. 

Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného zákona o 
predĺženie lehoty na posúdenie stavby. K stavbe sa vyjadrili súhlasne a bez pripomienok aj 
nasledovné dotknuté orgány: Hasičský a záchranný útvar hl.m. SR Bratislavy č. KRHZ-BA-
HZUB6-1786/2016 zo dňa 20.6.2016,  Slovenský zväz telesne postihnutých č. 150/2016 dňa 
13.6.2016, Ministerstvo obrany SR č. ASM-77-1463/2016 dňa 25.5.2016 a STaRZ Bratislava, 
stanoviskom č. 778/2016 zo dňa 1.6.2016. 

Účastníci konania mohli svoje pripomienky uplatniť do 21.11.2016. V stavebnom konaní 
boli špeciálnemu stavebnému úradu dňa 08.11.2016 doručené  pripomienky účastníka konania  
Združenie domových samospráv, so sídlom Námestie SNP 472/13, 811 06 Bratislava, 
uvedené v časti Námietky účastníkov konania pod bodom č.1, 2, 3 a 4. 

Špeciálny stavebný úrad posúdil podané námietky, porovnal ich s platnými právnymi 
predpismi a vyjadreniami dotknutých orgánov a rozhodol, že pripomienky uvedené v bode 1 
a 3 z dôvodu, že sa netýkajú predmetu konania zamieta. Dažďové záhrady sú spravidla 
súčasťou sadových úprav a predmetom tohto správneho konania bolo povolenie spevnených 
plôch a komunikácií. Riešenie separovaného zberu, umiestnenie a rozdelenie nádob na 
separovaný zber a všeobecne riešenie odpadového hospodárstva je predmetom povolenia 
hlavného stavebného objektu pozemných stavieb a nie je možné ho riešiť pri povoľovaní 
spevnených plôch. Pripomienke č. 2 vyhovel v časti možnosti použitia recyklovaných dielcov 
s funkciou zadržiavania dažďovej vody na spevnených plochách, ktoré sú predmetom tohto 
povolenia  pričom použitie materiálov bude navrhnuté v ďalších stupňoch realizácie. Časť 
pripomienky 2, ktorá sa týka plochých striech a teda  nesúvisí so stavbou spevnených plôch 
na teréne špeciálny stavebný úrad  zamietol. Pripomienku č. 4 nevyhodnocoval z dôvodu, že 
je nevecná.  

Pre uskutočnenie stavby a ochranu životného prostredia pri výstavbe určil stavebný úrad 
podmienky, za dodržanie ktorých nesie zodpovednosť stavebník. 
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Špeciálny 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 
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