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Vec  

Oznámenie o začatí spojeného konania o umiestnení a povolení stavby 

 

 Dňa 20.09.2019 s posledným doplnením 01.10.2020, podal stavebník Národný 

onkologický ústav, so sídlom Klenova ul. č. 1, 931 01 Bratislava, IČO: 00 165 336 žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní pre stavbu s 

názvom „Prístavba oddelenia MR + operačnej sály“ na Klenovej ul. č. 1, na pozemkoch parc. 

č. 19465/1, 19465/4, 19477/9, 19477/17, 19477/18 a 19470/339 v katastrálnom území 

Vinohrady v Bratislave. 

 

 Predmetom stavebného konania je prístavba oddelenia MR (magnetická rezonancia) 

s operačnou sálou z východnej fasády existujúcej budovy Národného onkologického ústavu 

(ďalej len „NOU“). Navrhovaná prístavba ma dve nadzemné podlažia bez podpivničenia. 

Bude využívať existujúce pripojenie na vnútro-areálové komunikácie NOU, kapacity 

statickej, dynamickej aj pešej dopravy. Hlavný vstup do prístavby je situovaný severnej strany 

fasády v miestach súčasného vstupu do prístavby oddelenia CT (počítačová tomografia)- do 

čakárne, ktorá bude rozšírená a spojená s čakárňou oddelenia navrhovaného oddelenia MR. 

Prístavbou sa predĺži jestvujúca hmota budovy v jej prvých dvoch nadzemných podlažiach, 

pričom navrhované 1.NP je pôvodne na úrovni prvého podzemného podlažia. Prízemie- 

nástupné podlažie je o poschodie vyššie, na navrhovanej úrovni prístavby operačnej sály (ozn. 

2.NP- poschodie). Na navrhovanom 1.NP- prízemie sa bude nachádzať nové oddelenie MR 

tvorená samotnou vyšetrovňou, opisovňou a technickými miestnosťami, s čakárňou spojenou 

s pôvodnou čakárňou odd. CT, s hygienou pre pacientov a zamestnancov  a dennou 

miestnosťou pre personál. Na ustúpenom podlaží ( 2.NP- poschodie) je navrhnutá nová 

operačná sála so zázemím (príprava pacienta, sklad, tech. miestnosť, umyvárne) a chodbami 

na oboch koncoch navrhnutými tak, aby sa prevádzkovo, funkčne a bezbariérovo napojili na 

existujúce chodby operačného traktu NOU. 

Prístavba bude zásobovaná vodou z existujúceho prívodu vody pre pôvodný objekt, ktorý sa 

nachádza v strojovni VZT. Odvod splaškových vôd zo zariaďovacích predmetov bude vedený 
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do centrálnych stúpačiek zvedených do existujúcej jednotnej kanalizácie areálovej cez 

spádisko, ktoré bude vedené v exist. šachte. Dažďová kanalizácia zo strechy bude zvedená 

klampiarskou konštrukciou do zeme, kde bude napojená na kanalizáciu, ktorá bude odvádzať 

vody samostatným potrubím do šachty Š1. Zásobovanie elektrickou energiou bude 

zabezpečené novou elektrickou NN prípojkou v zemi od jestvujúcej trafostanice TS770 do 

navrhovanej rozvodnej a meracej skrine. Vykurovanie prístavby bude teplovodné 

vykurovacími telesami, ktoré budú napojené na nový teplovodný elektrický kotol. Výstavba si 

nevyžiada vybudovanie nových komunikácií, manipulačných a parkovacích plôch, či zmenu 

dopravného systému. V rámci SO 02 bude vybudovaná malá manipulačná plocha  

(transportná plošina) určená pre nainštalovanie samotného zariadenia MR do budovy a pre 

prípadnú budúcu výmenu alebo servis MR zariadenia. 

 

Stavebné objekty: 

SO 01 Príprava územia 

SO 02 Prístavba MR a operačnej sály 

SO 03 Prípojka NN 

SO 04 Prekládka optického kábla 

SO 05 Kanalizácia 

 

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 § 7a ods. 2, písm. i) zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný úrad“), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1) a § 61 ods. 1) stavebného zákona 

oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, že dňom podania bolo začaté 

spojené územné a stavebné konanie.  

 

Súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2) a § 61 ods. 2) stavebného 

zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému 

úradu dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad 

pre posúdenie stavby. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 

pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať. V rovnakej lehote 

oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. 

 

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania k povoľovanej 

stavbe neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so 

stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

Do spisového materiálu možno nahliadnuť počas mimoriadnych stránkových hodín 

v dňoch:  

pondelok  8.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod. a  streda 8.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod., 

pričom je potrebné z vrátnice volať referentovi na  klapku č. 258 a spis Vám bude donesený 

k nahliadnutiu. 
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  V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho 

zástupca písomnú plnú moc. 

   
 

 

 

 

Mgr.  Rudolf Kusý 

starosta mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto 

v z. podľa poverenia č.37/2020 

zo dňa 27.07.2020 

Ing. arch. Kamila Marušáková 

vedúca odd. ÚK a SP 
                                             

 

 

 

  

Doručuje sa verenou vyhláškou: 

Účastníkom konania: 

1. Národný onkologický ústav, Klenova 1, 831 01 Bratislava 

2. Vlastníci nehnuteľnosti uvedení na LV č. 7265 

3. Vlastníci nehnuteľnosti uvedení na LV č. 4835 

4. HAL s.r.o., Ing. arch. Tomáš. Hál, Svätovojtešská 14, 831 03 Bratislava (projektant) 
 

Doručuje sa jednotlivo: 

Dotknutým orgánom a správcom sietí: 

5. Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto odd. ŽPaÚP- tu, Junácka 1, 832 91  

Bratislava 

6. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP, odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava  

7. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

9. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava 1 

10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava  

11. SPP- Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 29  

12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47  Bratislava  

13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 

14. Michlovský, spol. s r.o., UC1-údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01  Piešťany 

(Orange Slovensko a.s.) 

15. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05  Bratislava 

16. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 

17. VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava,  
19. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, a bezpečnosti MV SR, odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, 81272 Bratislava, 
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Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 

dní na úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava. 

15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia. 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

 

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 
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