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R O Z H O D N U T I E 
 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
úrad“) na základe uskutočneného spojeného konania vedeného podľa ust. § 68 v súčinnosti s 
§ 61 stavebného zákona stavebného zákona rozhodla takto: 
podľa ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej 
správny poriadok) a ust.§ 68 stavebného zákona  

 
p o v o ľ u j e  

 
zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Bytový dom Biely kríž“, stavba bytového domu 
SO 01 bola povolená na pozemkoch parc. č. 13174/3-4, 13174/29, 13174/31-32, 13177/8, 
inžinierske siete na pozemkoch parc. č. 13174/4, 13174/31, 13145/23, 13181/2, 13177/4, 
22072/2 a 13167/2 v katastrálnom území Nové Mesto, pre ktorú bolo vydané stavebné 
povolenie č. ÚKaSP-2013-12/2861/KON SP-39 zo dňa 3.5.2013 s právoplatnosťou 
16.07.2013 ( ďalej len stavebné povolenie) stavebníkovi spoločnosti ACS 5, s.r.o., so sídlom 
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava,  IČO 50 794 922. 
 
Stavba sa člení na tieto stavebné objekty: 

SO 01 Bytový dom 
SO 03 Prípojka NN 
SO 06 Teplovodné diaľkové vedenie 
SO 07 Sadové úpravy.  

 
Zmena stavby pred dokončením pozostáva zo zmeny: 
SO 01 Bytový dom - úpravy tvaru pôdorysu stavby (bez zmeny odstupových vzdialeností 
objektu od okolitej zástavby a hraníc susedných pozemkov), zmeny vnútorného dispozičného 
riešenia stavby, zmeny podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby (časť pôvodného 1.NP, 
ktoré slúžilo na parkovanie na teréne pod objektom časti 2.NP bude využité na bývanie), 
zmena zastavanej plochy stavby (táto je zmenšená z pôvodných 1658,08 m² na 1050,60 m²), 
zmeny počtu a izbovitosti bytov (povolený je počet bytov 39, nový počet bytov 45), zmeny 
počtu parkovacích miest (povolený je počet p. m. 52, nový počet p. m. 82).Výška stavby 
a počet podlaží sú bez zmeny.  
 
SO 03 Prípojka NN - zmena trasovania podzemného káblového vedenia, nová trasa je na 
pozemkoch parc.č. 13177/8, 13174/32 v katastrálnom území Nové Mesto, ktoré sú vo 
vlastníctve stavebníka. 
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SO 07 Sadové úpravy -  zmena označenia čísla stavebného objektu z SO 08 na SO 07 
 
 
Podmienky pre dokončenie stavby: 
 

1. Stavba bude ukončená podľa dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Čavarom zo 
spoločnosti ANNO 2002, vo februári 2018, ktorá je overená v tomto konaní a je 
súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu ( zmena podmienky č.1 stavebného povolenia). 

 
2. Stavba bude dokončená do 31.12.2021 (zmena podmienky č.11 stavebného 

povolenia). 
 

3. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov (zmena podmienky č.25 
stavebného povolenia): 

  
Železnice SR  vyjadrenie č. 02295/2018/0230-19 zo dňa 29.5.2018: 

• Stavebník zrealizuje opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov 
železničnej dopravy a zabezpečí aby ním realizovaná stavba  odolávala 
negatívnym vplyvom spôsobeným železničnou prevádzkou.  

• Stavebník si pred začatím výstavby preverí prítomnosť sietí ŽSR v trase 
navrhovaných inžinierskych sietí u príslušných správcovských zložiek ŽSR, 
Oblastné riaditeľstvo Trnava. Prípadné pripomienky správcov rešpektovať. 

• Osvetlenie stavby nesmie neoslňovať vlakový personál a súčasne nesmú byť 
zriaďované svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návesnými znakmi. 

• Stavebník zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení 
ŽSR vyvolaných jeho činnosťou. 

• Stavebník bude rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou 
stavby, jej prevádzkou a užívaním nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu 
bezpečnosti železničnej dopravy, narušeniu stavby dráhy, jej odvodnenia, 
stability a k poškodeniu objektov, vedení, zariadení ŽSR a nesmú byť 
znečisťované pozemky v správe ŽSR 

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyjadrenie č. MAGS-OZP 44749/2018-
322383/Ri zo dňa 28.5.2018, ktorým sa ruší stanovisko MAGS-OZP 
54309/2012/430097/Bu zo dňa 27.11.2012: 

• Preukázať v kolaudačnom konaní vetranie hromadných garáží v súlade 
s projektovou dokumentáciu a preukázať množstvo odvádzaného vzduchu na 
jedno parkovacie miesto podľa normy STN 73 6058 – Hromadné garáže 

• 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.  

• V kolaudačnom konaní preukázať realizáciu ochrannej zelene z dôvodu 
obmedzenia znečisťujúcich látok z prevádzky parkoviska. 

• Na spevnenej ploche parkoviska odporúčame podľa možností uprednostniť 
pojazdnú zámkovú dlažbu. 
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Regionálny úrady verejného zdravotníctva Bratislava vyjadrenie č.HŽP/4511/2018/M zo dňa 
12.6.2018 

• Rešpektovať závery hlukovej štúdie vypracovanej fy AKUSTA s.r.o., Ing. 
Petrom Zaťkom a Ing. Dušanom Franekom, zo dňa 12.12.2017 t.j. stavebno-
technické vyhotovenie  navrhovaného objektu, zvukoizolačné vlastnosti 
vnútorných deliacich konštrukcií, zvýšenú nepriezvučnosť obvodového plášťa 
ako i zasklenia, zabezpečenie vetrania chránených vnútorných priestorov bez 
nutnosti otvárania okien  pri zabezpečení požadovanej výmeny vzduchu 
(25m3/osoba/hodina), riešiť podľa požiadaviek vyhl. č. 549/2007 Z. z. o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Uvedené 
zapracovať do realizačného projektu. 

• Pri realizácii stavby a počas stavebnej činnosti dodržiavať požiadavky 
vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. 

• Ku kolaudačnému konaniu predložiť: 
• výsledky laboratórneho rozboru, ktoré preukážu, že kvalita vody zo 

spotrebiska (vnútorných rozvodov) spĺňa požiadavky vyhl. č. 247/2017 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole 
kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri 
zásobovaní pitnou vodou 

• výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk zo všetkých 
vonkajších i vnútorných technických zdrojov nebude negatívne vplývať na 
navrhované chránené vnútorné prostredie podľa vyhl. MZ SR č. 549/2007 
Z.z.,  

• protokol z merania zvukoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi 
bytovými a nebytovými priestormi podľa STN 730532 Hodnotenie 
zvukoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. 

 
Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský 
dopravný inšpektorát, stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-1365-001/2018 zo dňa 4.5.2018: 

• parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných na povrchu 
a v podzemných garážach, rovnako aj prístupových rámp vedúcich do 
hromadných garáží (šírkové usporiadanie a pozdĺžny sklon), požadujú 
navrhnúť v súlade s  STN 736058 tak, aby bol umožnený bezpečný 
a plynulý vjazd a výjazd vozidiel pričom ich šírkové parametre požadujú 
navrhnúť pre vozidlá skupiny 1, podskupina O2 (šírka vozidla 1,80 m), 

• zabezpečením 82 parkovacích miest pre objekt bytového domu 
považujeme potreby statickej dopravy v zmysle STN 736110/Z2 za 
dostatočne uspokojené, 

• v prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požadujú 
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, 

• 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. 
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Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia ÚKaSP-2013-12/2861/KON SP-39 
zo dňa 3.5.2013 s právoplatnosťou 16.07.2013, ktoré zostáva v platnosti  a dopĺňa sa o vyššie 
uvedené podmienky.  
 
V konaní boli uplatnené námietky účastníkom konania Petrom Sillayom, bytom Skalická 
cesta 7, 831 02 Bratislava, ktoré sa týkali nesúhlasu s navrhovanou zmenou stavby a 
požiadavky vydanie nového územného rozhodnutia. 
 
Stavebný úrad  uplatnené námietky zamieta. 
 
 

Odôvodnenie 
  
 Dňa 26.04.2018 s doplnením dňa 12.07.2018, požiadal stavebník ACS 5,s.r.o., so 
sídlom Plynárenská 7/A, 821 09, Bratislava v zastúpení spoločnosťou IRS – inžiniering, s. r. 
o., so sídlom Česká, č.7, PSČ 831 03 Bratislava o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred 
dokončením na stavbu: „Bytový dom Biely kríž“, stavba bytového domu SO 01 bola 
povolená na pozemkoch parc. č. 13174/3-4, 13174/29, 13174/31-32, 13177/8, inžinierske 
siete na pozemkoch parc. č. 13174/4, 13174/31, 13145/23, 13181/2, 13177/4, 22072/2 a 
13167/2 v katastrálnom území Nové Mesto, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. 
ÚKaSP-2013-12/2861/KON SP-39 zo dňa 3. 5.2013 s právoplatnosťou 16.07.2013. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 68 v súčinnosti s § 61 ods. 1) stavebného zákona 
oznámil dňa 16.7.2018 začatie konania o zmene stavby pred dokončením dotknutým orgánom 
a  účastníkom konania, pričom podľa § 61 ods. 2) stavebného zákona upustil od ústneho 
pojednávania, miestneho zisťovania a určil lehotu na uplatnenie pripomienok do 13.8.2018. 
Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného zákona o 
predĺženie lehoty na posúdenie zmeny stavby pred dokončením.  
 

Dňa 14.8.2018 boli stavebnému úradu doručené námietky účastníka konania Petra Sillay, 
bytom Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava, ktoré boli dané na poštovú prepravu 10.8.2018. 
Stavebný úrad včas podané námietky cituje:  

1. Nesúhlasím s navrhnutou zmenou stavby pred dokončením ,,S0 01 Bytový dom - 

úpravy tvaru pôdorysu stavby (bez zmeny odstupových vzdialeností objektu od okolitej 

zástavby a hraníc susedných pozemkov). Predmetná stavba bola v území umiestnená 

právoplatným územným rozhodnutím. Ak je navrhnutá úprava pôdorysu povolenej 

stavby je zrejmé, že sa jedná o novú stavbu, ktorú je potrebné v území umiestniť novým 

územným rozhodnutím, resp. zmenou územného rozhodnutia. 

2. Nesúhlasím s navrhnutou zmenou stavby pred dokončením ,,zmena podlažnej plochy 

nadzemnej časti zástavby (časť pôvodného l. NP, ktoré slúžilo na parkovanie na teréne 

pod objektom časti 2. NP bude využité na bývanie). Predmetná stavba bola v území 

umiestnená právoplatným územným rozhodnutím vrátane umiestnenia spevnených 

plôch určených na parkovanie na teréne. Návrh odstránenia parkovacích miest na 

teréne pod objektom pravdepodobne vyvolá potrebu vytvorenia ďalších spevnených 

plôch na teréne. Zväčšenie rozsahu spevnených plôch na teréne pre parkovacie miesta 

a zvýšený negatívny vplyv tohto návrhu na obytné a životné prostredie, vrátane vplyvu 

na okolie stavby je potrebné preveriť v novom územnom konaní. Rovnako aj zvýšenie 

rozsahu podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby a vplyv tohto zvýšenia na okolie 

stavby je potrebné preveriť v novom územnom konaní. 
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3. Nesúhlasím s navrhnutou zmenou stavby pred dokončením ,,zmena počtu a izbovitosti 

bytov (povolený je počet bytov 39, nový počet bytov je 45)". Predmetná stavba bola v 

území umiestnená právoplatným územným rozhodnutím. Zvýšenie počtu bytov v 

povolenej stavbe a vplyv tohto zvýšenia počtu bytov na okolie stavby je potrebné 

preveriť v novom územnom konaní. 

4. Nesúhlasím s navrhnutou zmenou stavby pred dokončením ,,zmena počtu parkovacích 

miest  (povolený je počet p.m.52, nový počet p.m. je 82)". Predmetná stavba bola v 

území umiestnená právoplatným územným rozhodnutím. Zvýšenie počtu parkovacích 

miest v povolenej stavbe a zvýšený negatívny vplyv tohto zvýšenia počtu parkovacích 

miest na okolie stavby je potrebné preveriť v novom územnom konaní. 

 
K uplatneným námietkam stavebný úrad uvádza, že podľa § 41 stavebného zákona stavebný 
úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým 
územným rozhodnutím, ak to umožňuje územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady 
pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území. Zmena územného rozhodnutia resp. jeho 
nahradenie sa uplatňuje v prípade, že dochádza k zmene pôvodného hmotovo-priestorového 
umiestnenia stavby tzn. dochádza k zmene v odstupových vzdialenostiach, výškovom 
umiestnení stavby alebo sa stavba dopĺňa o nové stavebné objekty. Povoľovaná zmena stavby 
dodržiava podmienky pre umiestnenie stavby definované v územnom rozhodnutí č. ÚKaSP-
2012-10/758- KON - 2R–-4 zo dňa 23.2.2012 v spojení s rozhodnutím Obvodného úradu 
Bratislava č. A-2013/344- KOL zo dňa 8.3.2013 s právoplatnosťou 27.3.2013 ako to vyplýva 
z predloženej projektovej dokumentácie a preto stavebník nepožiadal o zmenu územného 
rozhodnutia. K zmene stavby pred dokončením stavebník zabezpečil stanovisko Okresného 
úradu Bratislava z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-BA-OSZP3-
2018/052837/SEA/III-EIA-o.p. zo dňa 20.6.2018, v ktorom sa uvádza, že sa zmenou stavby 
nepredpokladá nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je potrebné vykonať proces 
zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné 
prostredie. 
 

Podľa § 68 stavebného zákona stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť 
stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením. V rozsahu, v akom sa zmena 
dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, 
ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá 
rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach 
účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na 
konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní. 
 

Z predloženého spisového materiálu a projektovej dokumentácie je zrejmé, že povoľovaná 
zmena stavby pred dokončením je v súlade vo vzťahu k platnej územnoplánovacej 
dokumentácii Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, ktorý dotknuté 
územie definuje ako stabilizované obytné územie, (kód 101) t.j. územie slúžiace pre bývanie 
vo viacpodlažných bytových domoch. 

Stavebný úrad pri posudzovaní a rozhodovaní o povolení zmeny stavby pred dokončením 
stavby vychádzal z platných osobitných hmotno-právnych predpisov a vyjadrení dotknutých 
orgánov kompetentných posúdiť návrh na povolenie tejto zmeny stavby v rozsahu ich 
pôsobností. K povoleniu  zmeny stavby sa bez podmienok vyjadrili: Hasičský a záchranný 
útvar hl.m. SR Bratislavy a Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor dráhový stavebný 
úrad. 
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Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením zmeny stavby pred dokončením 
nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov 
konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 

 
Poučenie  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
    Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                        starosta mestskej časti 
                                                                                                  Bratislava - Nové Mesto 
 
 
Správny poplatok vo výške 350 € zaplatený prevodom z účtu. 
 
Doručuje sa: 
Verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava Nové Mesto po 
dobu 15 dní 

1. ACS 5,s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09, Bratislava – doručuje sa IRS – inžiniering, 
s. r. o., ul. Česká, č.7, 831 03 Bratislava 

2. ANNO 2002, spol. s.r.o., Bartóková 2/D, 811 02 Bratislava - doručuje sa IRS – 
inžiniering, s. r. o, ul. Česká, č.7, 831  03 Bratislava 

3. Vlastníci pozemku parc. č. 13174/26; k.ú. Nové Mesto, zapísaní na liste 
vlastníctva č. 3763 

4. Vlastníci stavieb garáží na pozemkoch parc .č. 13174/15-25; 13174/1,5,6,7,9; k. ú. 
Nové Mesto, zapísaných na listoch vlastníctva č. 3889, 3898, 2570, 3890, 2519, 
2597, 3892, 2445, 3891, 3343, 1330, 2888, 2015, 3895, 3896, 3893 

5. Vlastníci stavby na p.č. 13177/26, zapísaní na liste vlastníctva č. 5792 
6. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 811 04 Bratislava 

 
Na vedomie 

7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, 814 99 Bratislava 
9. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
11. MV SR, KRPZ v BA, KDI, Špitálska 14, 82 28 Bratislava 
12. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor 

dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava  
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13. ŽSR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, ul. Klemensova 8, 813 
61 Bratislava  

14. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05  
Bratislava  

 
 
 
 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia 
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:    Dátum zvesenia na úradnej tabuli: 

 
pečiatka, podpis 

 


