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

6961/2016/ÚKSP/POBA a 924/2017/UKSP/POBA-UR-7 Bratislava 18.07-2017

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 
a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s §7b zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
úrad“) na základe uskutočneného územného konania vedeného v súlade s § 35a a podľa §39, 
§39a stavebného zákona a §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

územné rozhodnutie
na umiestnenie stavby "Obchodné centrum MATRIX MALL, Magnetová -  Vajnorská ul. ", 
(ďalej len “stavba“) vedenom v správnom konaní pod č. 6961/2016/ÚKSP/POBA a 
924/2017/UKSP/POBA navrhovateľovi MACHO Consulting s.r.o., IČO: 45940665 so sídlom 
Exnárova 28, 82103 Bratislava ( ďalej len “navrhovateľ“) na pozemkoch, 13628/1,2,3,4,5,6 , 
13629, 13630, 13631 a 13632 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave.

I. Stavba sa umiestňuje podľa situácie v M 1:1000 ktorá je nedeliteľnou prílohou tohto 
rozhodnutia a podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovali 
v novembri 2015 Ing. arch. Ľubomír Mezovský autorizovaný architekt *0621AA* a 
odborní projektanti podľa nasledovnej objektovej skladby:

SO 1 1 Obchodné centrum, administratíva 
SO 1 2 Reklamný pilier 
SO 2 1 Skladovanie odpadov
SO 3 1 Komunikácie, chodníky, spevnené plochy a cyklistická trasa
SO 3 2 Sadové úpravy
SO 3 3 Úprava križovatky
SO 4 1 1 Vodovodná prípojka
SO 4 1 2 Areálový rozvod vody
SO 4 2 1 Kanalizačná prípojka
SO 4 2 2 Areálová kanalizácia splašková
SO 4 2 3 Areálová kanalizácia dažďová zo spevnených plôch a ORL
SO 4 2 4 Areálová kanalizácia dažďová zo striech a vsakovacie zariadenia
SO 5 1 Napojenie objektov na NN
SO 5 2 Vonkajšie areálové osvetlenie
SO 5 3 Trafostanica
SO 5 4 Zemná káblová prípojka VN
SO 5 5 Cestná svetelná križovatka- úprava



II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

A. Podmienky umiestnenia nadzemných objektov stavby:
SO 1 1 Obchodné centrum, administratíva

šírky 24,95m dĺžky 132,80m, výšky 9,5m a 12,15m
1. Polohopis a výškopis:

podlaha l.NP = +-0,00= 134,85 nad m. v Bpv,
2. Najkratšie vzdialenosti od protiľahlých stavieb:

S prieč, objektu SOOl od ver. komunikácie na pare.č., 21968/1/Vajnorská ul............. 24,00m
V prieč, objektu SOOl odbytového domu na pare.č.13625/12/Vajnorská 122.......... 23,95m
J prieč, objektu SOOl od sklad, budovy na pare.č. 13625/85 / AUSTROTHERM.......18,00m
J prieč, objektu SOOl od adm. budovy na pare.č. 13625/153 / ERGON.......................10,50m
J prieč, objektu SOOl od nebyt.budovy na pare.č. 13625/109/VALPEX....................10,50m
J prieč, objektu SOOl od inž. stavby na pare.č. 13625/9 / MH SR.............................. 25,70m
J prieč, objektu SOOl od výr.haly na pare.č. 13625/121 / MIVER............................. 48,30m
J prieč, objektu SOOl od garáže na pare.č. 13625/66 / Hritz-Ehitzová........................ 40,00m
Z prieč, objektu SOOl od ver. komunikácie na pare.č. 13625/101 /Magnetová ul...... 21,85m
Z prieč, objektu SOOl od budovy ČSPH na pare.č. 13633/12 /......................1............ 51,15m

3. Najkratšie vzdialenosti od spoločných vlastníckych hraníc pozemkov:
S prieč, objektu SOOl od vlast.hr. s pare.č., 21968/1 /kom. Vajnorská........................24,00m
V prieč, objektu SOOl od vlast.hr. s pare.č. 13625/11 dvor BD Vajnorská 122...........11,65m
J prieč, objektu SOOl od vlast.hr. s pare.č. 13625/76 /Areál AUSTROTHERM......... 7,90m
J prieč, objektu SOOl od vlast.hr. s pare.č. 13625/74 /Areál AUSTROTHERM......... 9,20m
J prieč, objektu SOOl od vlast.hr. s pare.č. 13625/9 /Areál MH SR............................ 24,00m
J prieč, objektu SOOl od vlast.hr. s pare.č. 13625/43 /Areál MH SR.......................... 26,70m
J prieč, objektu SOOl od vlast.hr. s pare.č. 13625/101 /Magnetová ul........................ 21,85m

SO 1 2 Reklamný pilier na pozemku pare.č. 13631 a 13630 rozmerov 1,5x1,5x12,5m
1. umiestnenie v nároží križovatky Magnetová a Vajnorská
2. výška nad upraveným terénom =133,40m nad m. v Bpv
SO 2 1 Skladovanie odpadov na pozemku pare.č. 13628/5 a 13628/6 
SO 3 1 Komunikácie, chodníky, spevnené plochy
1. Účelová komunikácia - rozšírenie vjazdu z Magneto vej

- obojsmerná vozovka šírky 11,0m, 7,0m a 6,60m
- jednosmerná vozovka šírky 3,50m a 3,0m

2. Parkoviská rozmerov minimálnych rozmerov 2,5m x 5,0m, 2,5m x5,50m a 3,5mx5,5m
3. Chodníky s bezbariérovou úpravou pre chodcov.
4. Cyklistická trasa šírky 1,50m
5. Dopravné značenie, ktoré neumožňuje prejazd vozidiel návštevníkov popri pozemku pare.č. 

13625/11 dvor BD Vajnorská 122.
SO 3 2 Sadové úpravy
Kmene stromov - vo vzdialenosti od spoločných hraníc pozemkov tak, aby koruna

dospelých stromov nepresahovala na susediace pozemky.
SO 3 3 Úprava križovatky
Miestna komunikácia - dopravný pruh pravý priraďovací šírky 3,50 m,

- oblúk pre odbočenie Magnetová -  Vajnorská šírky 5,0m
- ostrovček pre chodcov a cyklistov

SO 5 2 Vonkajšie areálové osvetlenie
Stožiare - vo vzdialenosti od spoločných hraníc pozemkov tak, aby

osvetľovací kužeľ nedopadal na susediace pozemky.
- v blízkosti susediacich stavieb tak, aby nezabraňoval presvetleniu 

vnútorných priestorov, teda mimo okenných otvorov.
SO 5 3 Trafostanica - kiosková na pozemku pare.č. 13628/5

B. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie vyriešiť:
1. zdroje hluku s protihlukovými zábranami na streche administratívy v čo najväčšej 

vzdialenosti od pozemku pare.č. 13628/12 na ktorom sa nachádza bytový dom,
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2. dopravné značenie alebo technické zariadenie, ktoré nepovoľuje alebo zabraňuje výjazdu a 
vjazdu vozidiel návštevníkov počas nočného kľudu, teda v hodinách od 22 hod do 6 hod,.

3. lampy verejného osvetlenia tak, aby nedochádzalo k šíreniu priameho svetla do okien 
bytového domu, respektíve jeho minimalizácii.

4. umelé vonkajšie osvetlenie, v ktorom bude preukázané, že hodnoty rušivého svetla 
z verejného osvetlenia a reklamných zariadení neprekračujú limitné hodnoty povolené 
vyhláškou MZ SR č.539/2007 Z. z.

5. stavebno technické riešenie cyklotrasy a prístrešku pre cyklistov na pozemku stavby, 
pričom cyklistickú komunikáciu trasovat’ cez vedľajšiu neriadenú pripájaciu vetvu na 
Vajnorskú ulicu ako cyklopruh s príslušným dopravným značením podľa TP 07/2014 a pre 
cyklistické komunikácie vykonať bezbariérovú úpravu podľa TP 07/2014, aby bola 
zabezpečená plynulosť, bezpečnosť a komfort jazdy cyklistov, vykonať bezbariérové úpravy 
v bezbariérovom prevedení, to znamená rozdiel Ocm výšky zapusteného obrubníka s 
prístupovou komunikáciou

6. povrchovú úpravu jestvujúcich chodníkov lemujúcich stavebný pozemok

C. Zásobovanie stavby, body napojenia a trasy podzemných inžinierskych sietí
Teplo a chlad budú zabezpečovať elektrické vzduchotechnické jednotky, umiestnené na 
streche objektu slétnou spotrebou 189,3 kW a zimnou spotrebou 414,1 kW, hladina 
akustického tlaku do 50dB (A) s riešením protihlukových zábran.
Pitná voda v množstve 1008m3/rok bude dovedená vodovodnou prípojkou DN100 
z distribučného vodovodu v správe BVS vedeného v chodníku pozdĺž Magnetovej ul.,
Voda na hasenie požiaru o potrebe 18,01s"' bude zabezpečená z pitného vodovodu pomocou 
areálového rozvodu a podzemných hydrantov DNI50.
Splaškové odpadové vody v množstve 1008m3/rok budú odkanalizované gravitačné 
kanalizačnou prípojkou zaústenou do zberača vedeného po stavebnom pozemku pozdĺž 
Magnetovej ul. s podmienkou udelenia súhlasu vlastníka kanalizačného zberača alebo budú 
vedené do nepriepustných podzemných nádrží a autocistemami vyvážané do recipientu. 
Zrážkové odpadové vody zaolejované zo spevnených plôch po prečistení v lapači olejov 
a zrážkové vody zo striech budú vedené do vsakovacieho zariadenia umiestneného pod 
parkoviskom a zatrávneným terénom a vypúšťané do podzemných vôd.
El. energia pre inštalovaný príkon 630 kW bude zemnou káblovou prípojkou NN z novej 
trafostanice s výkonom 630kVA..
Trafostanica TS 20/042kV s výkonom 630kVA bude umiestnená na stavebnom pozemku. 
Prípojka VN bude napojená zaslučkovaním na distribučné káblové vedenie VN416 pozdĺž 
Vajnorskej ul., v správe Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré je vedené po pozemku stavby. 
Dopravné napojenie pre automobily bude z komunikácie Magnetová rozšírením jestvujúceho 
spoločného vjazdu pre zamestnancov, zásobovanie, návštevníkov aj protipožiarnu techniku. 
Prístupy pre peších budú tri z chodníku na Vajnorskej ul. a jeden z nárožia križovatky 
Magnetová a Vajnorská.
Statická doprava - na vonkajších spevnených plochách na teréne budú parkovacie státia pre 
99 osobných automobilov z nich budú 4 pre imobilných vodičov 
Cestná svetelná signalizácia križovatky Vajnorská -  Magnetová bude doplnená 
Cyklistická doprava -  bude vybudovaná časť cyklotrasy Vajnorská a Magnetová 
Skladovanie odpadov v kontajneroch bude v novovybudovanom uzamykateľnom priestore, 
odpady budú odvážané.

D. Podmienky dotknutých orgánov, správcov inž. sietí a organizácií:
Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2016/16779-2/57034/PRA zo dňa 
25.07.2016:
- v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
podľa 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPU a nález ponechá bezo zmeny až 
do obhliadky KPU alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany 
prírody a krajiny č. OU-BA-OSZP3/2016/48726/HRB zo dňa 04.07.2016:
1. Na území stavby platí 1. stupeň ochrany podľa § 12 zákona.
2. Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3. Záujmové územie je mimo prvkov Regionálneho územného systému ekologickej stability 

mesta Bratislavy (SAŽP, 1994).
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4. Realizáciou stavby dochádza k výrubu lOks stromov s obvodom kmeňa nad 40cm, 
nameranom vo výške 130cm nad zemou, preto si stavba vyžaduje vydanie 
predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 
3 zákona od mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

5. Vzhľadom na blízko sa vyskytujúce dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri stavebných a 
výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných 
alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 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 výnimočných prípadoch nie je možné 
zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5m od päty kmeňa.

Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia 
ochrany prírodv a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu ochrany vôd č. ÓU- 
BA-OSZP3-2016/015342/KEN/III zo dňa 28.12.2015:
1. Navrhované stavebné objekty „Areálová dažďová kanalizácia, ORL, vsaky“ majú charakter 

vodnej stavby v zmysle § 52 ods.l vodného zákona a na jeho povolenie je potrebné 
rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 tohto zákona.

2. Preveriť, či investičný zámer svojim rozsahom nepodlieha zákonu č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.

3. Možnosti vsakovania nekontaminovaných dažďových vôd do podzemia je potrebné 
hydrogeologický posúdiť. Vsakovacie zariadenia je možné dimenzovat’ na základe 
vyhodnotenia hydrogeologických pomerov v predmetnom území.

4. K žiadosti vodoprávně povolenie predložiť aj stanovisko SVP, š.p. OZ Bratislava.
Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu odpadového 
hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2016/50022/DAP/I1I zo dňa 30.05.2016 :
1. Držiteľ odpadov je povinný:

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

- 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/ vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 
Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, 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 
veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi.

3. Držiteľ odpadov pred začatím zemných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania 
s odpadom č. druhu 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.

S upozornením: V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 
postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K 
žiadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s
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odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé 
druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť 
označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. 
Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.
Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri 
servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných 
prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom 
mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby — podnikateľa, je právnická osoba 
alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OUIC 44654/16-273970 zo dňa 20.07.2016 :
z hľadiska verejného dopravného vybavenia:
- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie - t.j. v projekte pre stavebné povolenie žiadame 

spracovať nové podmienky riadenia cestnej svetelnej križovatky Vajnorská - Magnetová;
z hľadiska ochrany životného prostredia:
- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia 

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

dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby 
obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom.

z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia odporúča :
- V zmysle platnej normy STN 736110 Z1 žiadame na všetkých navrhovaných parkovacích 

plochách na teréne so stojiskami vo viacerých radoch za sebou realizovať výsadbu vysokej 
zelene v počte minimálne jeden strom na štyri parkovacie miesta v priestore medzi 
protiľahlými stojiskami.”;

- z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia Hlavné mesto 
SR Bratislava odporúča:

- parkovacie plochy riešiť materiálom priepustným pre zrážkovú vodu, napr. zatrávňovacími 
tvárnicami;

- ploché strechy na objektoch v ďalšom stupni dokumentácie riešiť ako vegetačné strechy, 
nepochôdzne strechy ako extenzívne (s min. hrúbkou substrátu 5-25 cm) a pochôdzne (strešné 
terasy) ako tzv. intenzívne vegetačné strechy (s min. hrúbkou substrátu 25 cm); ŕ

- z dôvodu zaberania v súčasnosti zelených plôch riešiť aj zelené fasády; v kontakte terénu s 
budovou navrhnúť v maximálnej možnej miere prírodné plochy, ktoré zlepšujú energetickú 
bilanciu budov. V ďalšom stupni dokumentácie predložiť na stavebný úrad projekt sadových 
úprav, ktorý bude zohľadňovať uvedené požiadavky;

- zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakováním alebo retenciou s 
ohľadom na inžiniersko-geologické pomery v území;

- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť projekt sadových úprav (vyváženou 
kombináciou nízkej a vysokej zelene) a ku kolaudácii preukázať realizáciu navrhnutých 
sadových úprav.

S upozornením: Pri kompletizácií žiadosti o stavebné povolenie resp. k zlúčenému konaniu, 
požiadajte oddelenie správy komunikácií a oddelenie dopravy Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy o stanovisko z hľadiska záujmov cestného hospodárstva a problematiky cestného 
orgánu, vrátane organizácie dopravy počas výstavby (súčasťou žiadosti musí byť kópia tohto 
záväzného stanoviska).

Hradu Bratislavského samosprávneho kraja, odboru dopravy č. 02509/2016-DP/059 zo
dňa 28.07.2016:
1. V predmetnej lokalite sa podľa našich podkladov nachádzajú elektrické zariadenia mestskej 

dráhy.
2. Zamerať ovládacie a napájacie káble DPB, a.s. a so správcom sietí DPB, a.s., Olejkárska 1, 

814 52 Bratislava; prerokovať postup pri napĺňaní investičných zámerov.
3. Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.
4. Pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné dodržať 

STN 34 31 12 najmä čl. 112,117 a 120.
5. Stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na mestskej 

dráhe, t.zn., že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú výluku.
Dopravného podniku Bratislava č. j.: 23864-2015/00210/2000/2016 zo dňa 07.01.2016:
1. Stavebník a prevádzkovateľ obchodného centra sú povinní strpieť zastávku autobusov MHD 

na Vajnorskej ulici, ktorá je pred zamýšľanou stavbou a je zriadená vo verejnom záujme.
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2. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať 
bezpečnosť prevádzky na električkovej dráhe Vajnorská a tamtiež v autobusovej MHD, 
nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek a autobusov a v žiadnom prípade nesmú 
spôsobiť zastavenie prevádzky na električkovej dráhe.

3. Vplyv projektovanej stavby na organizáciu a zabezpečovanie prevádzky dopravy, najmä pri 
jej styku so zastávkou autobusov „Magnetová“ v smere jazdy von z mesta požadujeme 
rozpracovať v dopravných opatreniach s dôrazom na zachovanie neprerušeného 
prevádzkovania tejto zastávky a podľa potreby riešiť aj pešie trasy.

4. Prípadné prechody inžinierskych sietí naprieč električkovou koľajovou traťou osobitne 
prerokovať, určiť vzdialenosti chráničiek od temena hláv koľajníc a riešiť priečnymi rezmi.

5. V prípade, že dôjde ku stavebným úpravám na majetku mesta, ktorého prevádzkovateľom je 
DPB, a. s., je nutné, aby medzi stavebníkom a DPB, a. s. bola uzatvorená zmluva o 
poskytnutí dlhodobého hmotného majetku a prevode novovybudovaných trakčných 
zariadení. Táto musí byť uzatvorená ešte pred vydaním stavebného povolenia! Samostatné 
objekty úprav pevných trakčných zariadení vyvolaných stavbou, naprojektované 
oprávneným projektantom, musia byť odovzdané v dvoch vyhotoveniach správcovi sietí 
DPB, a. s. Taktiež je nutné, aby tieto úpravy boli vykonávané v súlade s technologickými 
postupmi a podmienkami pre jednotlivé druhy pevných trakčných zariadení (PTZ),

6. Práce na trakčných zariadeniach smie vykonávať iba organizácia s príslušným oprávnením.
7. Káblové siete DPB, a. s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené. 

Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne. 
Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005. Odkryté 
káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcom. Zápis z tejto kontroly je nutnou 
podmienkou ku'kolaudácii stavby a stavba nesmie byť bez uvedeného dokladu 
skolaudovaná.

8. Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení, 
prípadne na elektrodispečing DPB, a. s..

9. Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť pevné 
trakčné zariadenia

10. Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112, 
117 a 120 - dodržanie bezpečnej vzdialenosti minimálne 1,0 m od živých častí trakčného 
vedenia.

1 1 .  Plnenie vyššie uvedených podmienok žiadame zdokumentovať v projekte stavby pre 
stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu bezpodmienečne predložiť DPB, a. s. na 
vyjadrenie. V prípade preukázania potreby si vyhradzujeme právo stanoviť i ďalšie 
podmienky.

12. Vyjadrenie a podmienky Dopravného podniku Bratislava, a. s. požadujeme zapracovať do 
rozhodnutia o umiestnení stavby v plnom znení.

Mestskej časti Bratislava -Nové Mesto č. 28601/6385/20I6/ZP/NAGV zo dňa 03.08.2016:
- z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia:

Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 
135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Investor je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd zo svojho 
pozemku a spevnených plôch na verejnú komunikáciu.

Novo vybudované spevnené plochy vrátane komunikácií ostanú v majetku a v správe 
investora.

Komunikácie na pozemku stavby zostanú účelovými v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v 
znení neskorších predpisov.
- z hľadiska technickej infraštruktúry:

Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v mieste navrhovanej stavby. Dodržať požiadavky 
správcov dotknutých inžinierskych sietí
- z hľadiska ochrany životného prostredia:

Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch.

V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na 
úseku odpadového hospodárstva.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi z prevádzky je nutné riešiť na pozemku investora v
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zmysle platných predpisov hlavného mesta SR Bratislavy.
Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi na stavbe a pri ich preprave.
Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby, zabezpečiť 

pravidelné čistenie a kropenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k 
stavbe. Vykonať opakované kropenie staveniska, príjazdových komunikácií a chodníkov pri 
stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo 
elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PMio a pri trvaní prekračovania 
priebežne.

V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie, dotknutého orgánu na 
úseku ochrany prírody a krajiny - Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné 
prostredie.

V prípade, že by malo dôjsť k akémukoľvek zabratiu zelene vrátane výrubu platí:
Pred zahájením stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrenie stromovej vegetácie tak, aby 

bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010 Ošetrenie, udržiavanie a 
ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).

Pri stavebných prácach aj pri umiestňovaní akýchkoľvek zariadení staveniska rešpektovať 
prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu 
pred mechanickým poškodením.

V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s maximálnym 
ohľadom na kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín a kríkov, 
výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť 
prerušené korene hrubšie ako 3cm(korene môžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné 
miesta je potrebné zahladiť a ošetriť).

V prípade, že akékoľvek výkopové práce resp. umiestnenie staveniska resp. jeho časti 
vrátane kontajnera na odpad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo vlastníctve 
resp. správe mestskej časti je nutné požiadať o povolenie zvláštneho užívania verejných plôch - 
zelene a ostatných plôch mimo komunikácií a chodníkov na odd. životného prostredia a 
územného plánovania MU BNM, Súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifikované pozemky, 
ktorých sa zvláštne užívanie bude týkať.

V prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu 
komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

Pokiaľ bude rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín je možné 
realizovať až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny MČ BNM a po 
vyznačení drevín vybraným predpísaným spôsobom.

V prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi riešenie príslušnému 
orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Rovnako sa bude postupovať v prípade, že po 
ukončené prác dreviny a krovité porasty začnú vysychať, resp. vyschnú úplne a to do troch 
rokov po ukončení prác.

V zmysle zákona č.543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov na výrub dreviny sa 
vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody MÚ BNM, v ktorom orgán ochrany prírody uloží 
žiadateľovi povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom 
mieste a to na náklady žiadateľa. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody 
uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Rozhodnutie o súhlase musí 
byť právoplatné ešte pred vydaním územného rozhodnutia.

Konanie v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je možné viesť až 
po ukončení konania v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, nakoľko 
týmto konaním bude čiastočne vymedzený rozsah účastníkov konania.

V zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je nutné 
požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o súhlas s umiestnením všetkých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia.

Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe a v rámci prevádzky dodržať najvyššie prípustné 
hladiny akustického hluku v zmvsle vyhlášky č. 549/2007 Z.z.
- z hľadiska majetkoprávnych a iných vzťahov:

Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností a 
zariadení.

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto č PPL/4009/2012 zo 
dňa 12.09.2016:
1. Protihlukové bariéry riešiť v súlade s predloženou hlukovou štúdiou.
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2. Riešiť kapacitne vyhovujúce hygienické zázemie pre zamestnancov jednotlivých 
obchodných jednotiek v zmysle Nariadenia vlády SR č.391/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

3. Ku kolaudácii stavby predložiť protokol z merania hluku v dotknutom životnom prostredí, 
ktorý preukáže súlad s Vyhláškou MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov

Krajského veliteľstv a policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát
Dopravno-inžinierske oddelenie KRPZ-BA-KDI3-16-134/2016 zo dňa 19.05.2016:
1. Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných na povrchu požadujeme navrhnúť 

v vsúlade s STN 73 6056 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel 
pričom ich sirkové parametre požadujeme navrhnúť pre vozidlá skupiny 1, podskupina 02 
(šírka vozidla 1,80 m).

2. Potreby statickej dopravy pre navrhovaný polyfunkčný objekt považujeme zabezpečením 
minimálne 99 parkovacích miest v zmysle STN 73 6110 /Z2 za dostatočne uspokojené.

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

4. Navrhované priechody pre chodcov požadujeme riešiť ako bezbariérové v zmysle vyhlášky 
MZP č. 532/2002 Z. z. a osvetlené verejným osvetlením, alebo samostatným osvetlením v 
zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.

5. Projektovú dokumentáciu na stavebný objekt SO. 12 REKLAMNÝ PILIER požadujeme 
predložiť na vyjadrenie samostatne.

6. K ostatným častiam projektovej dokumentácie pre potreby územného konania nemáme iné 
pripomienky.

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

Mestskej časti Bratislava -Nové Mesto č. j.: 30852/9041/2016/IN/TRNI zo dňa 25.08.2016:
- investor je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho pozemku a 

spevnených plôch na verejnú komunikáciu, vnútorné komunikácie a parkovisko musí byť odvodnené 
do kanalizácie cez odlučovač ropných látok. Oddelenie VlaSM považuje za nutné doriešiť túto 
problematiku.

- dokumentácia nepreukazuje zabezpečenie dostatočných rozhľadových pomerov a ani nestanovuje 
podmienky pre ich zabezpečenie (v zmysle STN 73 6102) - mestská časť BA - Nové Mesto žiada 
vyriešiť danú problematiku najneskôr do vydania stavebného povolenia

- na výjazde z parkoviska - dvora - spevnenej plochy (podľa čl. 18 STN 73 6056 - výjazd z 
ohradených pozemkov musí byť od priľahlého okraja jazdného pásu vo vzdialenosti najmenej 2/3 
dĺžky najväčšieho projektom predpokladaného vozidla - pri 4,5 m dlhom vozidle to je 3,0 m + 
rozhľad podľa STN 73 6102)

- na práce v styku s miestnou komunikáciou alebo na miestnej komunikácii je potrebné v rámci 
povoľovania stavby alebo pred realizáciou jednotlivých častí vyžiadať všetky povolenia, ktoré 
predpokladá zákon č. 135/1961 Zb. v platnom znení.

Mestskej časti Bratislava -Nové Mesto č. 33065/9488/2016/IN/FILJ zo dňa 06.10.2016:
- navrhovaný vjazd (technické riešenie) nesmie ohroziť dotknutú miestnu komunikáciu III. tr. 

Magnetová ulica, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na nej,
- napojenie navrhovaného objektu na verejnú komunikáciu žiadame zrealizovať v zmysle 

platných technických noriem tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd 
vozidiel a zabezpečený dostatočný rozhľad,

- dotknutú miestnu komunikáciu nesmie ohroziť odtekanie povrchových vôd zo susednej 
nehnuteľnosti,

- vlastník vjazdu bude zodpovedať za technický stav po celú dobu užívania a potrebné 
udržiavacie práce zabezpečí vždy na svoje náklady.

Cyklokoalícia :
- Žiadame o vybudovanie pouličného cyklistického státia pre návštevníkov formou krytého stánia s 

využitím stojanov typ obrátené U
- Pri návrhu cyklistickej infraštruktúry žiadame postupovať podľa Technického predpisu č. 07/2014 

Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.
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Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 027/2016 zo dňa 02.02.2016 :
Na uvedenú stavbu sa v zmysle § 56 vyhl. MŽP SR 532/2002 Z.z. vzťahujú všeobecné technické 

požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 64/UR/2015/HO zo dňa 09.06.2016:

V stavebnom konaní žiadame predložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie 
vrátane detailov bezbariérových úprav na posúdenie ÚNSS.
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č. 2378/2016/Nz zo dňa 16.02.2016:
-z hľadiska situovania stavby

- pri výstavbe bude rešpektované verejné zariadenie vodovodu DN200, trasované v 
záujmovej oblasti, s pásmom ochrany 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na 
obidve strany vychádzajúc od skutočne zameranej polohy vodohospodárskeho zariadenia.

- v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie 
alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 
vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, 
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú 
stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu a súvisiacich zariadení v teréne 
podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov.

Doklad o vytýčení verejného vodovodu žiadame doložiť k žiadosti o vyjadrenie k 
predmetnej stavbe pre stavebné konanie stavby.

Umiestnenie navrhovanej stavby žiadame navrhnúť po presnom vytýčení a zameraní 
uvedeného vodohospodárskeho zariadenia.
- podmienky pripojenia:

Technické riešenie a návrh vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so 
zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších 
zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s 
platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ 
(ďalej len „technické podmienky“).

V zmysle „technických podmienok“ je potrebné navrhnúť vodomemú šachtu a zároveň je 
potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, príp. ďalšie 
súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a dodatkov.

Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých 
vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné 
doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi.

Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v 
koordinácii a v súlade s platnými STN.
A. Zásobovanie pitnou vodou :

Podľa geografického informačného systému BVS /situácia z GIS BVS v prílohe/ je na 
predmetný pozemok vyvedená vodovodná prípojka. V projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie je potrebné popísať súčasný stav a prípadné využitie tejto vodovodnej prípojky.

a/ Vodovodná prípojka:
1. Pripojenie na verejný vodovod bude možné len vtedy, ak už na danú nehnuteľnosť nebola 

zriadená vodovodná prípojka.
2. Požadovaný materiál vodovodnej prípojky DN 100 je tvárna liatina.
3. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť navrhnutá priama 

bez lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať 
vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by 
mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody,

4. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane 
vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.

b/ Vodomerná šachta
1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo - 

vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
2. Usporiadanie novej vodomernej šachty a vodomernej zostavy je potrebné navrhnúť podľa 

priloženej schémy s dodržaním minimálnych vnútorných rozmerov 1400x2800x1800 mm.
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3. Vodomernú šachtu žiadame navrhnúť na trase vodovodnej prípojky bez smerových lomov, 
dlhšou stranou v smere prípojky v maximálnej vzdialenosti 10m od miesta napojenia na 
verejný vodovod.

4. Pri umiestňovaní vodomemej šachty na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o 
pripojenie je potrebné predložiť overený originál Dohody o umiestnení vodomernej šachty.

B. Požiarne zabezpečenie stavby
K osadeniu nadzemných požiarnych hydrantov na areálové rozvody vody za fakturačný 
vodomer nebudeme mať námietky.
C. Odvádzanie splaškových odpadových vôd

Nakoľko navrhované riešenie kanalizačnej prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v 
majetku ani v prevádzke BVS, k žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné 
konanie je potrebné doložiť overený Súhlas vlastníka predmetnej kanalizácie s napojením.
D. Odvádzanie dažďových vôd

K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ do vsakovacieho zariadenia 
nebudeme mať námietky.

Kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie predmetnej stavby spolu s 
dokladom o vlastníctve nehnuteľností, katastrálnou mapou, ďalšími dokladmi, ktoré vyplynú z 
riešenia napojenia stavieb na verejný vodovod a požadovanými dokladmi v hore uvedenom 
texte žiadame predložiť na vyjadrenie na aktuálnom formulári BVS nachádzajúcom sa v 
kontaktných centrách BVS, príp. na našej webovej stránke.
Západoslovenskej distribučnej, a.s., zo dňa 29.04.2016 :
1. Novonavrhovaná odberateľská trafostanica s transformátorom 630 kVA (voľne stojaca) 

bude pripojená zaslučkovaním na 22 kV káblové vedenie linky č. 416 káblami typu 
NA2XS(F)2Y 3xlx240mm2 v úseku medzi trafostanicami TS 1143-000 a TS 1381-000. 
Rozvádzač VN búde vo vyhotovení 2x prívodové polia, Ix vývodové pre transformátor. 
Vstup do priestoru navrhovanej TS pre pracovníkov ZSD1S, a.s. musí byť zabezpečený v 
každú dennú a nočnú hodinu - zodpovedný investor.
Trafostanica musí mať vypracované miestne prevádzkové predpisy (MPP), ktoré budú 
schválené u prevádzkovateľa. Bez predloženia MPP nebude TS napojená na distribučnú 
sústavu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Meranie odberu el. energie musí byť umiestnené v univerzálnej skrini merania na 
trafostanici. Osadenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, 
vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade splatnými predpismi „Pravidlá pre 
prevádzkovanie a montáž merania el. energie".

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

3. Preložky elektroenergetických zariadení vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s. budú riešené v zmysle § 45 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike na 
náklady investora.

4. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je 
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov 
patriacich spoločnosti Žápadoslovenská distribučná, a.s.

5. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná, a.s. - 
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach 
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

6. Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s. požiadať pracovníka RSS Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.

7. Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru (prípojka VN) 
zabezpečí Západoslovenská distribučná, a.s. na základe Zmluvy o pripojení ako vlastnú 
investíciu.
V ďalšom stupni žiadame predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu napojenia 

stavby na distribučnú sústavu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. v rozsahu 
realizačnej projektovej dokumentácie a štruktúre spôsobilej na samostatné užívanie (samostatné 
stavebné objekty, prevádzkové súbory). Súčasťou projektovej dokumentácie bude koordinačný 
výkres (koordinácia realizácie energetických zariadení Prevádzkovateľa s realizáciou ďalších
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inžinierskych sietí realizovaných inými zhotoviteľmi) spracovaný na základe vytýčenia 
vlastníkmi (správcami) inžinierskych sietí a časový harmonogram výstavby. Spracovanie 
koordinačného výkresu zabezpečí žiadateľ v elektronickej forme.
Distribúcie SPP, a.s. č. TDba/1620/2016/An zo dňa 10.05.2016: 
všeobecné podmienky:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presne vytýčenie 
existujúcich plynárenských zariadení;

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti 100m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto 
vyjadrení;

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu 
pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na 
posúdenie SPP-D;

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 
predpisov, požadujeme, aby stavebník:
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem;
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- zabezpečil vypracovanie , výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k 

existujúcim plynárenským zariadenia;
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou;
Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., č. 6611618534 zo dňa 12.07.2015:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona Č. 35112011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu.

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

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

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

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

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

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



8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/201 lZ.z, o elektronických komunikáciách v platnom znení/

9. V prípade, *e žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 
a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom 
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK společnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch 
týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uvedte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

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

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

Všeobecné podmienky ochrany SEK:
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovák Telekom ,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 
konzultácii So zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovák Telekom, a.s
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať 
práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba 
zmluvný partner. UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení 
(káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,

s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 
jeho ochranu stanovené,

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 
Ocm skutočného uloženia zariadenia Od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hĺbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST 

nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
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UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie 
tel. káblov je toto možné vykonať len So súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia,

4. Žiadame dodržať4 platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 
plnom rozsahu.

Orange Slovensko a.s., č. BA-2055 / 2016 zo dňa 12.07.2016:
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 

elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, 
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k 
prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na 
ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange 
Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady 
investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " 
Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná 
organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi 
PTZ.
Upozorňujeme:
1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať 

TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky 
ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 

terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ 
farbou alebo kolíkmi /

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na 
možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 
stroje) vo vzdialenosti najmenej lm ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od 
vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ

- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markéry)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 

vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a 
správcu PTZ

SWAN a.s., č. SW-10288/2016 zo dňa 28.11.2016:
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V 

súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 
6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.

- realizáciu výkopových prác min. 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a 
zariadení /ochranné pásmo je 0,5,m/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez 
používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o 
elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných 
káblov je potrebné poškodeniu a prípadnému odcudzeniu, jestvujúce káble musia byť



vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na , nad vytýčenou trasou 
sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej 
sute, vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačná vedenia a zariadenia je 
dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo 
pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým 
zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť.

- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú 
polohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu, stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov).

- dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu.
- ak je v záujmovom území plánovaná výstavba cestných komunikácií, komunikácií pre 

peších a parkoviská či iné spevnené plochy nad našou existujúcou trasou je nutné vopred 
prekonzultovať a odsúhlasiť realizačnú projektovú dokumentáciu s našou spoločnosťou.

Požadujeme ďalší stupeň PD predložiť na odsúhlasenie.
SiTEĹ s.r.o., č. 28/2017 zo dňa 13.01.2017
1. vytýčiť trasu OK a HDPE SITEL+02 Slovakia
2. spracovať realizačný projekt stavby - prekládka trasy HDPE rúr a optických káblov v 

správe a majetku Si- TEL, musí byť navrhnutá ako samostatný stavebný objekt projektu - v 
ďalšom stupni PD /stavebné povolenie/

3. tieto podmienky musia byť zapracované do technickej správy /viď prílohy/
4. vzhľadom na náročnosť prác v ochrannom pásme optických kábiov počas prevádzky je 

nevyhnutné, aby všetky tieto práce /vrátane zemných/realizovala spoločnosť SITEL s.r.o. - 
ako stavebník pôvodnej trasy HDPE rúr - na náklady investora

5. všetky práce počas prekládky musia byť realizované bez prerušenia prevádzky
6. upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optickej 

trasy realizátor á stavebník bude znášať všetky náklady spojené s opravou optickej trasy 
vrátane pokút za prerušenie prevádzky na optickej trase

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

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

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

IV. Námietky účastníkov konania:
V konaní boli dňa 08.12.2016 uplatnené písomné námietky účastníkov konania - vlastníkov

bytov v bytovom dome Vajnorská 1363/122 a to:
1. navrhujeme vypracovanie akustickej (hlukovej) štúdie kvalifikovanou osobou podľa 

ustanovení zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky 549/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí. Akustická štúdia zhodnotí zaťaženie a dopad Stavby na vlastníkov bytov 
v bytovom dome Vajnorská 1363/122, najmä s prihliadnutím na navrhované použitie 
vonkajších vykurovacích a chladiacich jednotiek s akustickým výkonom 80dB. pričom 
navrhované je použitie vlastného zariadenia pre každú prevádzku, čo znamená použitie 
najmenej 11 vonkajších vykurovacích chladiacich jednotiek. Bez vypracovanej akustickej 
štúdie nemôžeme súhlasiť s tvrdením navrhovateľa, že „Stavba nie je zdrojom zvýšenej 
úrovne hluku pre svoje okolie. Pri výstavbe objektu nebudú prekročené najvyššie prípustné 
hladiny akustického tlaku pre vnútorný a vonkajší hluk.“ (projektová dokumentácia pre 
územné rozhodnutie, str. 19);

2. po vypracovaní akustickej štúdie a po oboznámení sa s jej výsledkami navrhujeme 
vybudovanie protihlukovej zábrany, plotu oddeľujúceho pozemok s parcelným číslom 
13625/11 (pozemok vlastníkov bytov) od pozemku s parcelným číslom 13628/1 (pozemok, 
a ktorom bude umiestnená Stavba) v potrebnej výške, najmenej však 2,5m;

3. zdroje hluku umiestniť na Stavbe, prípadne na pozemkoch dotknutých Stavbou čo najďalej



od pozemku s parcelným číslom 13625/11 a bytového domu Vajnorská;
4. zabezpečiť vhodným spôsobom využívanie obslužnej komunikácie vedúcej vedľa pozemku 

s parcelným číslom 13625/11 iba pre zásobovanie, nie návštevníkov stavby a to 
umiestnením príslušného dopravného značenia, prípadne uzatvorením prostredníctvom 
rampy;

5. zabezpečiť vhodným spôsobom uzatvorenie parkoviska pre návštevníkov počas nočných 
hodín od 22:00 hod. do 06:00 hod. a to umiestnením príslušného dopravného značenia, 
prípadne uzatvorením prostredníctvom rampy;

6. zabezpečiť počas nočných hodín od 22:00 hod. do 06:00 hod. vypínanie osvetlenia 
reklamného pilieru a vonkajšieho areálového osvetlenia, aby nedochádzalo k rušeniu 
obyvateľov jestvujúceho bytového domu (nočný svetelný smog)

Ostatní účastníci konania v konaní nevzniesli námietky ani pripomienky.

V. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
1. námietke bolo v územnom konaní vyhovené, nakoľko návrh na územné rozhodnutie 

obsahuje samostatnú prílohu protihluková štúdia, ktorá rieši návrh opatrení na eliminovanie 
hluku teplovzdušných jednotiek na okolie stavby, so záverom, že pri inštalácii 
protihlukových zábran výsledné hodnoty hladiny hluku vyhovujú platným predpisom.

2. námietke v časti vybudovanie protihlukovej zábrany bolo v územnom konaní vyhovené, 
nakoľko návrh na územné rozhodnutie obsahuje návrh opatrení na eliminovanie hluku 
teplovzdušných jednotiek na okolie stavby a Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Bratislava hlavné mesto vo svojom záväznom stanovisku navrhované riešenie odsúhlasil. 
Stavebný úrad stanovil podmienku pre umiestnenie protihlukových zábran v proejktovej 
dokumentácii pre stavebné povolenie v kapitole II. časť B ods.l tohto rozhodnutia.
v časti vybudovanie plotu oddeľujúceho pozemok s parcelným číslom 13625/11 (pozemok 
vlastníkov bytov) od pozemku s parcelným číslom 13628/1 (pozemok, a ktorom bude 
umiestnená stavba) v potrebnej výške, najmenej však 2,5m ako protihluková zábranu sa 
nepripúšťa a zamieta sa,

3. námietka sa v územnom konaní pripúšťa a bolo jej v územnom konaní vyhovené tak, že 
bola zapracovaná do podmienok tohto rozhodnutia v kapitole II. časť B. ods. 1 tohto 
rozhodnutia.

4. námietke bolo v územnom konaní vyhovené, nakoľko organizácia dopravy je v návrhu 
riešená tak, že prejazd vozidiel návštevníkov popri pozemku pare. č. 13625/11, na ktorom 
je umiestnené detské ihrisko nie je povolený.

5. námietka sa v územnom konaní pripúšťa a bolo jej v územnom konaní vyhovené tak, že 
bola zapracovaná do podmienok tohto rozhodnutia v kapitole II. časť B. ods. 2 tohto 
rozhodnutia.

6. námietka sa v územnom konaní v plnom znení nepripúšťa a zamieta sa, pričom navrhovateľ 
je zo zákona povinný dbať na to, aby svetlo z reklamných zariadení a verejného osvetlenia 
v čo najmenšej miere dopadalo na okná obytných miestností v okolí a ak sa dopadu svetla z 
týchto zariadení na okná obytných miestností nedá zamedziť, nesmú byť prekročené platné 
limitné hodnoty rušivého svetla. Stavebný úrad stanovil podmienky pre návrh vonkajšieho 
osvetlenia a osvetlenia reklamných zariadení v kapitole II. časť B ods. 3 a 4 tohto 
rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 23.05.2016 MACHO Consulting s.r.o., IČO: 45940665 so sídlom Exnárova 28, 
82103 Bratislava, ktorú právoplatne zastupuje INGPROJECT, s.r.o., IČO: 46928723 so sídlom 
Jurigovo nám. 5, 841045 Bratislava ( ďalej len navrhovateľ) podal návrh na umiestnenie stavby 
„Obchodné centrum MATRIX MALL, Magnetová -  Vajnorská ul.“ na pozemkoch pare. č. 
13628/1,2,3,4,5,6, 13629, 13630, 13631 a 13632 v katastrálnom území Nové Mesto. K žiadosti 
priložil doklad o vlastníctve pozemkov a to list vlastníctva č. 360, súhlas vlastníka pozemku 
s umiestnením stavby, dokumentáciu pre územné rozhodnutie a doklady o prerokovaní stavby 
s dotknutými orgánmi.

Stavebný úrad predložené podanie preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný podklad 
pre vydanie územného rozhodnutia a preto vyzval navrhovateľa na odstránenie nedostatkov
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návrhu a súčasne podľa §29 správneho poriadku konanie prerušil rozhodnutím č. 
6961/2016/UKSP/POBA-127. Navrhovateľ návrh doplnil dňa 11.07.2016, dňa 05.09.2016, dňa
05.10.2016 a dňa 19.10.2016. Po doplnení stavebný úrad pokračuje v konaní.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.l a 4 stavebného zákona dňa 21.11.2016 
oznámil začatie územného konania na umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a podľa § 36 
ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko 
Hlavné mesto SR vyjadrilo v záväznom stanovisku súlad stavby s platným územným plánom.

V konaní zaslali svoje kladné stanoviská nasledovné orgány Bratislavská teplárenská, 
a.s., č. 02836/Ba/2016/3410-2 zo dňa 25.11.2016, Slovenská elektrizačná a prenosová sústava 
č. PS/2016/018478 zo dňa 30.11.2016, Ministerstvo vnútra SR č. SITB-OT-4-2016/001074-452 
zo dňa 30.11.2016, SiTEL s.r.o., č. 28/2017 zo dňa 13.01.2017 a MČ BA-NM -  za cyklistickú 
dopravu.

V konaní boli dňa 08.12.2016 pod č. 1 až 6 uplatnené písomné námietky účastníkov 
konania - vlastníkov bytov v bytovom dome Vajnorská 1363/122, a priľahlého pozemku, 
ktorých zástupcovia nahliadli do spisu v správnej lehote na pripomienkovanie návrhu.

Stavebný úrad listom č. 6961/2016/ÚKSP/POBA dňa 23.12.2016 oboznámil 
navrhovateľa s námietkami účastníkov konania a požiadal navrhovateľa aby k nim zaujal 
stanovisko. Navrhovateľ listom, doručeným dňa 17.01.2017 oznámil stanovisko k námietkam 
účastníkov konania.

Ostatní účastníci konania nevzniesli v stanovenej lehote, ktorá bola ukončená 24.12.2016 
ďalšie námietky. Účastník konania Ministerstvo hospodárstva pod č. 30207/2016-57033 zo dňa
11.10.2016 k umiestneniu stavby nenamietalo.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil pripomienky dotknutých orgánov, 
s ktorými navrhovateľ umiestnenie stavby prerokoval a pripomienky zapracoval do podmienok 
tohto rozhodnutia. Stavebný úrad neuviedol tie časti podmienok, v ktorých sa uvádzajú údaje, 
ktoré sú informačné a majú časovo obmedzenú platnosť. S umiestnením stavby vyjadrili súhlas 
stanoviskom bez pripomienok aj nasledovné dotknuté orgány: Okresný úrad Bratislava, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, č. OU-BA-SZP3-2016/049104/KVCIII zo dňa 27.04.2016, 
Odbor krízového riadenia, č. OU-BA-OKR1-2016/028919/2 zo dňa 03.03.2016, Odbor cestnej 
dopravy pozemných komunikácií č. OU-BA-OCDPK2-2016/084777 zo dňa 19.09.2016, 
Hasičský a záchranný útvar Hl.m. SR Bratislavy, č. KRHZ-HZUB6-1269/2016 zo dňa 
13.05.2016, Bratislavská teplárenská č. 000205/Ba/2016/3410-2 zo dňa 26.01.2016, 
Ministerstvo vnútra SR č. SITB-OT4-2016/000226-1127 zo dňa 21.07.2016, Ministerstvo 
obrany č. ASM-77-426/2016 zo dňa 28.01.2016, Slovenská prenosová a elektrizačná sústava č. 
PS/20'l6/011585 zo dňa 19.07.2016, Transpetrol č. 186/16/Bu/Ku zo dňa 25.01.2016, 02 zo 
dňa 03.02.2016, Suptel zo dňa 04.02.2016 a Dopravný úrad dňa 22.08.2016 potvrdil, že výška 
stavby nezasahuje do ochranného pásma civilného letiska.

Stavebný úrad zaviazal stavebníka vyhovieť aj pripomienkam k umiestneniu stavby 
vznesených Mestskou časťou Bratislava Nové Mesto a to aby navrhovateľ zachytil hlavné 
mestské cyklotrasy R14 - Vajnorská radiála a 06 - 6. okruh, definované v ÚGD Bratislavy, 
ktoré prechádzajú riešeným územím a požiadavke o ich zapracovanie v rozsahu samostatnej 
cyklocesty v min. šírke 1,5m jednosmerne pozdĺž Magnetovej a Vajnorskej ulice, v križovatke 
vedených samostatne, ako plný podfarbený cyklopruh. Navrhovateľ súhlasil s požiadavkou 
vybudovať cyklistické trasy na svojom pozemku pozdĺž Vajnorskej a Magnetovej a cyklotrasy 
v situácii pre umiestnenie stavby doplnil. Požiadavku napojiť vnútroblokové cestičky pre 
cyklistov na mestskú cyklistickú infraštruktúru nesplnil z dôvodu, že s pohybom cyklistov sa v 
navrhovanom areáli neuvažuje. Požiadavku vybudovať pouličné cyklistické státia pre 
cyklistov - návštevníkov centra formou krytého státia s využitím stojanov typ obrátené U, teda 
aby cyklisti pri návšteve obchodného centra odložili bycikle a po areáli sa pohybovali ako 
chodci akceptoval a stavebný úrad ju zapracoval do podmienok pre projektovú prípravu stavby 
v kapitole IÍ. Časť B ods. 5 ako aj požiadavku na bezbariérovú úpravu podľa TP 07/2014, že 
každý priechod musí zabezpečovať plynulý prechod z cyklistickej plochy na komunikáciu.

Stavebný úrad rozhodol o námietkach účastníkov konania tak ako je to uvedené v kap. 
V. tohto rozhodnutia. Námietky č. 1 a č. 2, týkajúce sa negatívneho vplyvu z akustického tlaku 
z motorov vzduchotechnických jednotiek, plánovaných umiestniť na streche objektu ako aj 
potreby inštalovania protihlukových zábran sú a boli v konaní splnené. Navrhovateľ už pri
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podaní návrhu priložil samostatnú akustickú štúdiu so záverom nutnosti inštalácie zábran na 
streche ako aj súhlasné záväzné stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva mesta 
Bratislava s podmienkou na inštaláciu protihlukových zábran. Časť námietky č. 2, ktorá sa týka 
požiadavky na vybudovanie oplotenia výšky 2,5m ako protihlukovej zábrany stavebný úrad 
zamietol z viacerých dôvodov a to, pretože na vlastníckej hranici sa nachádza jestvujúce 
oplotenie, pretože riešenie nového oplotenia na vlastníckej hranici je možné riešiť len po 
vzájomnej dohode dotknutých vlastníkov a pretože oplotenie s výškou 2,5m je potrebné 
posúdiť z hľadiska jeho začlenenia do územia a plošných nárokov. Stavebný úrad v kapitole II. 
Časť B ods. 1 tohto rozhodnutia však stanovil podmienku pre projektovú prípravu stavby, v 
ktorej navrhovateľa zaväzuje riešiť umiestnenie zdrojov hluku v čo najväčších vzdialenostiach 
od bytového domu, aby aj takto negatívny vplyv na obyvateľov bytového domu eliminoval. 
Námietka č. 4 je a bola v návrhu splnená, čo preukazuje šírka jazdného pruhu a jednosmerná 
premávka na účelovej obslužnej komunikácii umiestnenej pozdĺž pozemku par.č. 13625/11 
(pozemok vlastníkov bytov), takže vozidlám návštevníkov obchodného centra nebude 
umožnený prejazd okolo tohto pozemku. Námietke č. 5 vyhovel z dôvodu, že zvýšený pohyb 
vozidiel návštevníkov počas nočného kľudu by mal nepriaznivý účinok na obyvateľov 
bytového domu, ktorí sú už vystavení negatívnemu vplyvu z dopravnej záťaži z komunikácie 
Vajnorská. Námietku č. 6 stavebný úrad zamietol z dôvodu, že vypínaním osvetlenia môže byť 
oslabená bezpečnosť areálu, avšak pre projektovú prípravu stanovil podmienku pre návrh 
svietidiel vonkajšieho osvetlenia a osvetlenia reklamných zariadení v kapitole II. časť B ods. 3 
tohto rozhodnutia a v bode 4 zaviazal stavebníka k predloženiu svetelnej štúdie, ktorá preukáže, 
že rušivé svetlo nebude alebo bude intenzity pod stanovené limitné hodnoty.

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

Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hl. m. SR Bratislavy rok 2007, 
vyhláseným Všeobecným záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy pod č. 17/2011 dňa 15. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008.

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

P o u č e n i e

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

^Ígiy/Ŕudolf K u s ý
'starosta mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 400 € zaplatený v pokladnftunajšieh^úradu dňa 13.07.2016 
Príloha Situácia umiestnenia stavby v M=1:1000

Doručí sa verejnou vyhláškou
Na vedomie:
Účastníkom konania:
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1. MACHO Consulting, s.r.o., Exnárova 28, 821 03 Bratislava,
Na adresu: INGPROJECT, s.r.o., Jurigovo nám. 5, 841 05 Bratislava

2. TLD s.r.o., Bajkalská 25 A. 825 03 Bratislava
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Vajnorská 122, 831 04 Bratislava

Na INGPROJECT, s.r.o., Jurigovo nám. 5, 841 05 Bratislava so žiadosťou o zverejnenie - 
vyvesením na verejne prístupnom mieste vo vchode bytového domu, o vyznačenie dátumov 
vyvesenia a zvesenia a o spätné vrátenie

5. Austrotherm s.r.o., Magnetová 11, 831. 04 Bratislava
6. ERGON s.r.o., Podjavorinskej 6/B. 811 03 Bratislava
7. VALPEX s.r.o., Břeclavská 185, 691 01. Moravský Žižkov, Česká republika 
Dotknutým orgánom
1. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát ORM,OUIC, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 1
2. Bratislava - Magistrát, OSK, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 1
3. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1, 932 91 Bratislava
4. BSK, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, P.O.BOX 106,Sabinovská 

16254/16, 820 05 Bratislava
5. Mestská časť Bratislava —Nové Mesto, Val- cestný správny orgán, Junácka 1, 932 91 Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, Odbor SoŽP
7. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, Odbor krízového riadenia
8. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, Odbor CHaPK
9. Dopravný podnik Bratislava, a.s., odbor dopravných informácií a stavieb,Olejkárska 1, 814 52 Ba.
10. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
11. Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálská 14, 812 28 Bratislava
12. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6,811 07 Bratislava,
13. Regionálny úradu verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 829 09 Bratislava P.O.BOX 26
14. MO SR - Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
15. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Ba
16. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát, OSK, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 1
17. SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
18. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
19. Západoslovenská distribučná a.s., Káble Vn aNN Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
20. Slovenská prenosová elektrizačná sústava, Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
21. Veolia, Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
22. Bratislavská teplárenská a.s., Čulenova 7, 812 22 Bratislava
23. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava
24. Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s r.o., UCI-údržbové centrum, Letná 796/9, 951 01 Piešťany
25. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
26. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Ba
27. SWAN , a.s., Borská 6, 841 04 Ba
28. GTS Slovakia a.s., BENESTRA, Einsteinová 24, 824 99 Ba
29. Transpetrol Šumavská 21, 821 08 Brartaislava
30. MDVRR, Útvar vedúceho hygienika, Odd. oblastného hygienika Nám. Slobodyó, 810 05 Ba
31. OCAM s.r.o., Paulínyho 8, 811 02 Ba
32. 02 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
33. Suptel, Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava
34. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 811 03 Bratislava

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli MČ- Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1,832 91 Bratislava . 15.deň 
vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: ( podpis, pečiatka)
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