
5582/2017/UKSP/POBA-SP-47 Bratislava  22.06.2017

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1)
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na
základe uskutočneného stavebného konania. podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
rozhodla, že

p o v o ľ u j e

zmenu stavby pred dokončením
“Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa“- Penziónový dom A.I, na
pozemku parc. č. 11486/7 katastrálne územie Nové Mesto podľa LV č. 6205 vo vlastníctve
stavebníka, inžinierske siete aj na pozemku parc. č. 11486/9 podľa LV č. 5022 vo vlastníctve
1.Račianska s.r.o., pre stavebníka spoločnosť Urban Residence BD1 s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09
Bratislava. (ďalej len "stavebník“).

Zmena sa týka stavebného objektu:
SO 12.1 Penziónový dom A.I
Popis zmeny:
Penziónový dom A.I (stavebný objekt SO.12.1) je súčasťou Obytného súboru Urban Residence,
zloženého z troch obytných budov SO-12.1 Penziónový dom A.I, SO-12.2 Polyfunkčný bytový
dom A.II a SO – 13 Polyfunkčný bytový dom B. Obytný súbor sa nachádza na pozemkoch  v
katastrálnom území Bratislava – Nové mesto: parc. č. 11486/2, 11486/6, 11486/7, 11486/8,
11486/9.  Samotný objekt A.I sa nachádza na parcele číslo 11486/7.

Pôvodne                    Po zmenene
1.NP – zmena účelu využitia časti stavby medzi modulovými osami „1“ až „5“ z administratívnych

priestorov  na komerčne prenajímateľné – obchodné priestory:
Administratívne priestory 314 m2     0      ( -314 m2)
Obchodné priestory 498 m2 799 m2 (+301 m2)

2.NP – zmena účelu využitia časti stavby medzi modulovými osami „1“ až „6“ z administratívnych
priestorov na ubytovacie jednotky - štúdiá:
Administratívne priestory 418 m2     0      ( -418 m2)
Ubytovacie jednotky - štúdiá 405 m2 805 m2 (+400 m2)

7.NP – zmena účelu využitia časti stavby medzi modulovými osami „1“ až „6“ z ubytovacích
jednotiek - štúdií na byty:
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Byty     0 m2 173 m2 (+173 m2)
Ubytovacie jednotky - štúdiá 819 m2 646 m2 ( -173 m2)

Penziónový dom A.I má 7 nadzemných a dve podzemné podlažia. Na 1.PP a 2.PP sa nachádzajú
garáže, priestory pre technické vybavenie a pivničné kobky. Garáže sú prístupné rampou zo
Škultétyho ulice. 1. NP obsahuje vstup do objektu so spoločnými priestormi, prenajímateľné
priestory majú samostatné vstupy zo Škultétyho i Račianskej ulice a z vnútrobloku.
Na 1. až 7. nadzemnom podlaží  stavby sa nachádzajú:

Pôvodne Po zmenene
Ubytovacie jednotky - štúdiá 100 105 (  + 5)
Byty     0     3 (  + 3)
Predpokladaný počet užívateľov 193 210 (+ 17)
Predpokladaný počet zamestnancov   65   15 ( - 50)
Počet parkovacích miest spolu 113 113

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. ÚKaSP-2008/1330/O-KHA-710 dňa 14.10.2008,

rozhodnutie nadobudlo právnu moc dňa 1.12.2008, a podľa zakreslenej stavby v kópii
z katastrálnej mapy v mierke 1:1000, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného rozhodnutia
pri rešpektovaní podmienok jednotlivých rozhodnutí.

2. Stavba bola povolená rozhodnutím č.6341/2016/UKSP/POBA-SP-88 zo dňa 10.08.2016,
právoplatné 26.09.2016. Pre časť stavby bolo vydané stavebné povolenie č. ÚKaSP-2010/1245-
ABA-SP dňa 30.11.2010, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2010

3. Zmenastavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie spracovanej  „Ing. arch.
Matejom Grébertom, Ing Danielom Paulíkom – Compass s.r.o., Miletičova 5/B, 821 08
Bratislava“ a „Polívka, Hörmann & Partners s.r.o., Kláštorská 9, 821 05 Bratislava“ v termíne
02/2017 overenej v stavebnom konaní a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny
nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Stavebník musí
zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii príslušná projektová
dokumentácia overená stavebným úradom, stavebné povolenie a stavebný a montážny denník
potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

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

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

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

7. Stavba bude ukončená najneskôr do 36  mesiacov od začatia stavby. V prípade, že nie je možné
z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad
o predĺženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu podľa § 68
stavebného zákona.

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

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

10. Ostatné podmienky pre uskutočnenie a užívanie stavby uvedené v rozhodnutí
č.6341/2016/UKSP/POBA-SP-88 zo dňa 10.08.2016, právoplatné 26.09.2016 zostávajú
v platnosti.

11. Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č.6341/2016/UKSP/POBA-SP-88 zo
dňa 10.08.2016, právoplatné 26.09.2016.
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Podmienky pre uskutočnenie stavby vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a to:
MV SR, Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, KDI č.. KRPZ-BA-KDI3-28-143/2017 zo dňa
12.5.2017:
1. Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných na povrchu a v garážových priestoroch,

rovnako aj prístupovej rampy vedúcej do hromadných garáží  (šírkové usporiadanie, pozdĺžny
sklon, polomery)  požadujeme navrhnúť v súlade s STN 73 6056 a STN 73 6058 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.

6. K predloženej projektovej dokumentácii pre potreby stavebného konania – zmeny stavby pred
dokončením nemáme iné pripomienky.

O d ô v o d n e n i e
Dňa 3.5.2017 podal stavebník Urban Residence BD1 s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09

Bratislava, v zastúpení Mading s.r.o., Drieňova 1H/16940, 821 01 Bratislava žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením “Obytný súbor Urban Residence,
Račianska ulica – I. etapa“- Penziónový dom A.I, na pozemku parc. č. 11486/7 katastrálne územie
Nové Mesto podľa LV č. 6205 vo vlastníctve stavebníka, inžinierske siete aj na pozemku parc. č.
11486/9 podľa LV č. 5022 vo vlastníctve 1.Račianska s.r.o, týmto dňom bolo začaté stavebné
konanie o zmene stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky posúdilo zámer v zmysle § 37
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vydalo záverečné stanovisko
č. 10123/07-3.4 dňa 6.2.2008

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

Stavebný úrad dňa 16.5.2017 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61
ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté
orgány a organizácie svoje stanoviská.

V zákonnej lehote, ktorá bola ukončená dňa 5.06.2017 žiadny z účastníkov konania nevyužil
možnosť nahliadnuť do projektovej dokumentácie a spisového materiálu, ani nevzniesol námietky
a pripomienky k povoľovanej stavbe.
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Stavebný úrad listom č. 6431/2016/UKSP/POBA zo dňa 23.5.2016 zaslal Ministerstvu
životného prostredia, odbor enviromentálneho posudzovania písomné vyhodnotenie pripomienok
k návrhu na začatie konania. Ministerstvo ŽP záväzným stanoviskom č. 22679/2017 zo dňa
24.5.2017 overilo súlad projektovej dokumentácie a návrhu na začatie konania so záverečným
stanoviskom MŽP č. 10123/07-3.4 zo dňa 6.2.2008 a jeho podmienkami.

Navrhovateľ predložil doklady:
- Stavebné povolenie č. ÚKaSP-2010/1245-ABA-SP dňa 30.11.2010, rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňa 27.12.2010
- Stavebné povolenie č. 6341/2016/UKSP/POBA-SP-88 zo dňa 10.08.2016, právoplatné

26.09.2016
- Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania, EKOJET 03/2016

+ PD v elektronickej forme
- Projektovú dokumentáciu zmeny stavby
- LV č.5022, KM, návrh na vklad
- Stanovisko HaZU Bratislava zn. KRHZ- BA - HZUB6- 1520/2017-001 zo dňa 17.05.2017
- Stanovisko RÚVZ Bratislava č.HŽP/9425/2017 zo dňa 31.05.2017
- Stanovisko KR PZ, KDI zn. KRPZ-BA-KDI3-28-143/2017 zo dňa 12.05.2017

V stavebnom konaní bolo stavebnému úradu doručené vyjadrenie MV SR, sekcie
informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SRč. SITB-OT4-2017/000297-158 zo dňa
29.05.2017 o existencii telekomunikačného kábla 1019 v ul. Račianska a bratislavská vodárenská č.
01469/ba/2017/3410-2 zo dňa 29,05,2017.

Námietky účastníkov konania neboli v konaní uplatnené.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a

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

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

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho

poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad - Mestskú časť Bratislava
- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava pričom od volacím orgánom je Okresný úrad
Bratislava. Rozhodnutie je preskúmateľné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku
v správnom konaní.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

 Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 200 € bol zaplatený prevodom z účtu dňa 10.05.2017.
Príloha: overená projektová dokumentácia
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Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. 1. Račianska, s.r.o., Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava,
      Na adresu : Mading s.r.o., Drieňova 1H/16940, 821 01 Bratislava
2. Hl. m. SR Bratislava – primátor,  Primaciálne nám. 1,  814  99 Bratislava
3. Ing. Juraj Szabo  – ELUNITA, s.r.o., Romanova27, 851 02 Bratislava
4. Združenie domových samospráv, P.O.Box 2018, 850 00 Bratislava
Na vedomie:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor enviroment.posudz., Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35

Bratislava
2. Hl. m. SR Bratislava, OKDS,  Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1
3. Hl. m. SR Bratislava, OŽP, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
4. ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchr. Zboru v BA, Radlinského 6, 811 01 Bratislava
8. Okresný úrad Bratislava, OSoŽP Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, OKRaCO, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10.Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Ba
11. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
12. Technická inšpekcia SR, Železničiarska 17, 811 04 Bratislava
13. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovensky, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
14. Slovenský zväz telesne postihnutých v BA, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
15. SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
16. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
17. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
18. Bratislavská teplárenská a.s., Čulenova 7, 812 22 Bratislava
19.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava


