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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 

a § 119 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“) na základe uskutočneného územného konania v súlade s § 35  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 s názvom " Bytový dom, Pod strážami ", 

vedeného  v správnom konaní pod č:  1257/2017/UKSP/VIDM  a 1477/2021, 5791/2020/UKSP 

/POBA navrhovateľovi  IGREX s.r.o., IČO: 43881785 so sídlom Vajnorská 137, 83104 

Bratislava (ďalej len ako “Navrhovateľ“) ako novostavbu  bytovej budovy – bytového domu na 

pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 (ďalej tieto parcely len ako 

„Stavebný pozemok“) a prípojky na inžinierske siete aj na pozemkoch parc.č. 6506/1, 21675/1 

a 21676/2  v katastrálnom území Vinohrady  (ďalej všetko len ako „Stavba“) podľa 

nasledovného popisu: 
Popis územia: 
Územie sa nachádza na úpätí masívu Malých Karpát v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
v lokalite Koliba – Stráže a zvažuje sa južným smerom. V území sa nachádzajú zväčša rodinné 
domy, severne pod vinicami aj viacpodlažné nebytové budovy a bytové domy. Južne pod 
komunikáciou  Jaskový rad vedie viackoľajná železničná dráha. Na pozemkoch severne od 
územia sa nachádzajú vinice. V území sa uskutočňuje výstavba nebytovej budovy Wine House. 
Popis Stavebného pozemku: 
Stavebný pozemok tvoria parcely vedené v KN ako zastavané plochy, je vymedzený miestnymi 
komunikáciami Pod Strážami, Na Pažiti, Matúškova. Stavebný pozemok je rovinatý a má 
trojuholníkový tvar. Stavebný pozemok sa nachádza v ochrannom pásme civilného letiska a 
okrajovo v južnej časti zasahuje ochranné pásmo dráhy. Od ulice   Na Pažiti aj od  ulice Pod 
Strážami  je oddelený železobetónovým oporným múrom. Na severe hraničí s radovými 
garážami, pričom vjazd do garáží je cez Stavebný pozemok. Na pôvodnú budovu na 
Stavebnom  pozemku bolo vydané rozhodnutie o odstránení stavby č. ÚKaSP-2013-
14/2195/Vim-3 zo dňa 26.03.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2014. Na 
Stavebnom pozemku sa nachádza náletová zeleň. V priľahlých komunikáciách sa nachádzajú 
verejné rozvody vody, kanalizácie, plynu a telekomunikačných vedení. Na susediacom 
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pozemku bude vybudovaná nová trafostanica a distribučný rozvod elektrického prúdu. Príjazd 
na pozemok je zo severnej strany z komunikácie Pod Strážami, ktorý je spoločný aj pre 
jestvujúce radové garáže. 
 
 
I.     
Stavba sa umiestňuje podľa situácie v M 1:500, a M 1:1000, ktoré sú nedeliteľnou prílohou  
tohto rozhodnutia a podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie,  ktorú vyhotovila  
v novembri 2014, upravila v  marci 2015, v decembri 2018 a aktualizovala pripojenie na 
el.energiu v marci 2021 Adif s.r.o., IČO: 31392563 so sídlom Klariská 12, 81101 Bratislava, 
a za ktorú zodpovedá  Ing. arch.  Ladislav Németh autorizovaný architekt SKA,  reg. č. 1038 
AA. (ďalej len ako „Dokumentácia“ ) podľa nasledovného členenia a opisu: 

Stavebné objekty 
SO 01 Bytový dom 
SO 02 Vodovodná prípojka 
SO 03 Kanalizačná prípojka 
SO 04 Plynová prípojka 
SO 05 Prípojky slaboprúdu 
SO 06 Prípojka NN, verejné osvetlenie 
SO 07 Vjazd k existujúcim garážam od ulice Pod Strážami 
SO 08 Vjazd do podzemných garáži od ulice Na Pažiti a rozšírenie ulice 
Prevádzkové súbory: 
SO 01 Bytového domu: PS-01 Kotolňa a PS - 02 Výťah. 

Opis Stavby: 
Bytový dom bude mať jedno podzemné, päť  nadzemných podlaží, pričom piate podlažie na 
pochôdznej terase bude ustúpené a s plochou strechou. Umiestnený bude v severnej časti 
Stavebného pozemku. 1.NP je riešené tak, aby zostal zachovaný príjazd  k radovým garážam. 
V centrálnej časti budovy bude komunikačné jadro pre schodisko a výťah s chodbami. 
Konštrukčne bude budova  postavená prevažne z priečnych nosných stien. V bytovom dome 
bude okrem 25 bytov 6 nebytových  priestorov- štúdií a 1 prevádzka obchodu.   
Ostatné stavebné objekty budú nové prípojky na inžinierske rozvody a siete, systém na odvod 
povrchových vôd do podzemných vôd,  vjazdy, komunikácie, parkoviská, chodník,  výhybňa 
pre automobily na ul. Na Pažiti, priestor pre stanovište kontajnerov pre odpady a sadové 
úpravy. Súčasťou Stavby je sanácia časti oporného múru v ul. Na Pažiti. Stavebné objekty sú 
situované mimo ochranného pásma dráhy. 
 
 
II.     
Podmienky pre umiestnenie Stavby: 

SO 01 Bytový dom - na Stavebnom pozemku 
A. Polohopis a výškopis 
Maximálna šírka priemetu najväčšieho podlažia  = 20,775m 
Maximálna dĺžka  priemetu najväčšieho podlažia =38,150m 
Výška podlahy 1 NP =+-0,00= 173,90 m n.m. v Bpv 
Výška atiky plochej strechy nad 4NP = +12,200=186,10m n.m. v Bpv 
Výška atiky plochej strechy nad 5NP = +15,350=189,25m n.m. v Bpv 
B.   Najkratšie vzdialenosti nadzemnej časti od spoločnej vlastníckej hranice s pozemkami:.  
V úrovni 1. NP od 
parc.č. 21676/2/ zastavaná plocha a nádvorie, na ktorej sa nachádza miestna komunikácia Na 
Pažiti vlastníka zapísaného na LV č. 3495...........................................................................3,535m  
parc.č. 21675/1/ zastavaná plocha a nádvorie, na ktorej sa nachádza miestna komunikácia Pod 
Strážami vlastníka zapísaného na LV č. 3495....................................................................15,620m  
parc.č. 6506/10až/17/ zastavaná plocha a nádvorie, na ktorej sa nachádzajú radové garáže 
viacerých spoluvlastníkov ....................................................................................................0,000m  
SO 07 Vjazd k existujúcim garážam od ulice Pod Strážami v šírke 14,00m na pozemku 
parc.č. 6506/1 
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SO 08 Vjazd do podzemných garáži od ulice Na Pažiti a rozšírenie ulice v dl.29,00m na 
pozemku parc.č. 6506/73 
SO 03 Kanalizačná prípojka a SO 04 Plynová prípojka na Stavebnom pozemku a aj na  
pozemku parc.č. 21676/2 
SO 02 Vodovodná prípojka a SO 05 Prípojky slaboprúdu na Stavebnom pozemku a aj na  
pozemku parc.č. 6506/1 a 21675/1 
SO 06 Prípojka NN, verejné osvetlenie na Stavebnom pozemku a aj na  pozemku parc.č. 
6506/1  
 
C.   Zastavovacie podmienky: 
Prevládajúci účel  bytovej budovy                                   bývanie v bytovom dome 
Ostatné  účely budovy                                                      7x nebytový  priestor (obchod a štúdiá) 
Počet bytov                                                                      25  
Počet nebytových /administratívnych priestorov              6 
Občianska vybavenosť /obchod                                       67,70m2  
Počet nadzemných podlaží                                                 5 
Počet parkovacích miest   v podzemnej garáži                36 / aj mechanické zakladače 
Počet parkovacích miest   na teréne                                        5 
Počet garážových miest v jestvujúcich radových garážach    6 
Strecha                                                                                     plochá 
Vjazd a výjazd do a z podzemnej garáže z verejnej komunikácie na ul. Na Pažiti. 
Vjazd a výjazd do radových garáži a na 5. odstavných plôch  z verejnej komunikácie na ul. Pod 
Strážami  
 
D.   Limity zastavania: 

Výmera Stavebného pozemku                                                                     1871,00 m2 
              zastavanej plochy budovou/priemet najväčšieho podlažia              586,00 m2  
              zastavanej plochy komunikácií, parkovísk a chodníka                    308     m2 
              plochy zelene                                                                                   977,00 m2 

Výmera podlažnej  plochy podzemného podlažia budovy                            572,90 m2 
              podlažnej plochy všetkých nadzemných podlaží budovy              2214,82m2 
 
E.  Spôsob zásobovania: 

- teplom o predpokladanej spotrebe 104,1 MWh a teplou úžitkovou vodou bude dvoma 
 lokálnymi plynovými  kotlami umiestnenými v technickej miestnosti na 5NP.  
- pitnou vodou v predpokladanom množstve  0,5016851/s bude vodovodnou prípojkou 
DN50, ktorá bude pripojená na existujúci verejný vodovod DN 80, ktorý sa nachádza v ulici 
Na Pažiti a je v správe Bratislavská vodárenská a.s. Prípojka bude ukončená vo vodomernej 
šachte 
- požiarnou vodou o požadovanej spotrebe 12,01l/s pre vnútorné požiarne hydranty  bude 
zabezpečená z navrhovanej prípojky na pitný vodovod 
- odvádzanie odpadových vôd splaškových o predpokladanom prietoku 1,15829 l/s bude 
prípojkou splaškovej kanalizácie DN200 do existujúcej splaškovej kanalizácie DN 300/450, 
nachádzajúcej sa v ceste Na Pažiti. Na trase prípojky splaškovej kanalizácie sa vybuduje na 
Stavebnom pozemku revízna kanalizačná šachta DN1000 
- zrážkových odpadových vôd o prietoku 4,99l/s zo strechy budovy, zo spevnených plôch a  
vonkajších parkovacích plôch bude do vsakovacích blokov. Prístupová komunikácia a 
vonkajšie parkovacie plochy budú najprv odvodnené cez odlučovač ropných látok ORL 8 l/s s 
výsledným čistením 0,1 mg/l NEL a až potom následne s spolu dažďovými vodami zo strechy 
budú potrubím vedené vsakovacieho systému, odkiaľ budú postupne pretekať do podzemných 
vôd 
-   elektrickou energiou s predpokladanou spotrebou  104MWhod/rok prípojkou NN, napojenou 
na vybudovaný káblový rozvod NN stavby Wine House v majetku Západoslovenská 
distribučná, a. s., ukončeným v skrini SP5. Prípojka NN bude vedená do elektromerového 
rozvádzača RE, kde budú sústredené fakturačné elektromery pre byty, nebytový priestor, 
obchod  a  spoločnú spotrebu 
- plynom o predpokladanej spotrebe 1660 m3/rok bude plynovou prípojkou D50, pripojením 
na  uličný rozvod plynu NTL DN100 v ul. Na Pažiti v správe Slovenský plynárenský priemysel 
– distribúcia a.s.. Na Stavebnom pozemku bude vybudovaný hlavný uzáver plynu.  
- odvoz odpadu z nádob na komunálny  a separovaný odpad, umiestnených na stanovišti 
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kontajnerov bude  vozidlami s príjazdom cez ul. Pod Strážami 
 
F. Podmienky vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov: 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako cestný správny orgán č. 40950/10878 
/2020/IVO/FILJ zo dňa 17.12.2020: 
1. navrhované pripojenie komunikácií (technické riešenie) nesmie ohroziť dotknuté miestne 

komunikácie III. triedy ul. Pod Strážami a Na Pažiti, bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky na nich 

2. napojenie navrhovaného objektu na verejné komunikácie žiadame zrealizovať v zmysle 
platných technických noriem tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd 
vozidiel a zabezpečený dostatočný rozhľad 

3. investor je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho 
pozemku a spevnených plôch na verejnú komunikáciu 

4. prístupové účelové komunikácie zostávajú v správe a údržbe stavebníka 
 

G. Podmienky orgánov ochrany životného prostredia v znení platných zákonov: 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných  zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody  a krajiny č. OU- OU-BA-
OSZP3-2014/63194/PAP zo dňa 20.08.2014 : 
1. Výstavbou dotknutý pozemok sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podl a § 12 

zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa 
druhej časti tohto zákona. 

2. Výstavba bytového domu a jeho užívanie nepredstavuje podľa zákona OPK v danom 
území zakázanú činnosť, alebo činnosť vyžadujúcu súhlas rozhodnutím orgánu ochrany 
krajiny podľa druhej časti tohto zákona. 

3. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy 
(SAZP,1994) predmetný pozemok nie je súčasťou žiadneho biokoridoru, biocentra, alebo 
iného prvku s regionálnym významom.  

4. V doručenej sprievodnej správe sa uvádza, že na prevažnej časti pozemku sa nachádzajú 
listnaté náletové stromy. Upozorňujeme žiadateľa, že podľa § 47 ods. 3 a. 4 písm. b)zákona 
OPK na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad 
zemou a na výrub súvislých krovitých porastov s výmerou nad 10 m rastúcich v 
zastavanom území obce sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody v pôsobnosti Mestskej 
časti Bratislava - Nové Mesto. 

5. V zmysle § 9 ods. 3 zákona OPK pre vydanie stavebného povolenia na stavbu v 
zastavanom území obce s prvým stupňom ochrany sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody a 
krajiny nevyžaduje. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany vôd č. OU-BA-OSZP3-
2014/066645/LOL/III-vyj  zo dňa    02.10.2014: 
1. Objekty SO 02 Vodovodná prípojka, SO 03 Kanalizačná prípojka sú vodné stavby podľa § 

52 vodného zákona a na ich povolenie je potrebné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej 
správy podľa § 26 tohto zákona. 

2. K žiadosti o vodoprávne povolenie je potrebné predložiť súhlasné stanovisko BVS, a.s., s 
napojením objektu na verejný vodovod v ul. Pod Strážami a s odvedením splaškových vôd 
do verejnej kanalizácie v ul. Na Pažiti. 

3. Pri návrhu inžinierskych sietí (IS) dodržať ochranné pásma jestvujúcich aj novo 
navrhovaných IS. 

4. Jestvujúce IS musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového hospodárstva č. OU-BA-
OSZP3-2014/65448-1/DAD/III zo dňa 25.10.2014 : 
1. Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým 

osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. 
2. Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení 

odviesť k oprávnenému odberateľovi. 
3. Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred 



 5 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom. 
4. Držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich 

zhodnotení a zneškodnení. 
5. Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 vyhláška MŽP 

SR č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v 
termíne do 31 .januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

6. Držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží tunajšiemu úradu 
doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou 
osobou 

 
H.   Podmienky dotknutých orgánov verejnej a štátnej správy 

Ministerstvo D, V a RR SR , sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný 
úrad, 4. 28317/2014/C341 -SŽDD/77626 zo dňa 16.12.2014: 
Stavebník je povinný požiadať MDVRR SR pred vydaním stavebného povolenia o súhlas k 
stavbe podľa § 102 ods. 1 písm. a) zákona o dráhach, ktorého podmienky je povinný 
zapracovať do podmienok stavebného povolenia. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. so sídlom v Bratislave č. 
HŽP/13746/2014 zo dňa 17.09.2014, potvrdené stanoviskom č. HŽP/1642/2018 dňa 
25.01.2018: 
1. V ďalšom stupni PD predložiť: 

a) podrobné svetlotechnické posúdenie denného osvetlenia navrhovaných obytných 
miestnosti podľa STN 73 0580 - 2 Denné osvetlenie budov, časť 2 - Denné osvetlenie 
budov na bývanie. 

b) podrobnú hlukovú štúdiu vplyvu hluku z dopravy (železničná, cestná) na chránené 
obytné prostredie v zmysle vyhlášky 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 prípade prekročenia 
najvyšších prípustných hodnôt stanovených vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z., 
navrhnúť a do PD pre SP zapracovať všetky opatrenia navrhnuté v štúdii. 

2. Zabezpečiť potrebnú vzduchovú nepriezvučnosť deliacich konštrukcií medzi jednotlivými 
bytmi podľa požiadaviek STN 73 0532 Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a 
stavebných konštrukcií.. 

3. Zabezpečiť dostatočne účinné odvetranie všetkých priestorov bez možnosti prirodzeného 
vetrania. 

4. Preveriť potrebu ochrany obytného prostredia proti prenikaniu radónu z podložia podľa 
vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 

5. Odvetranie garáže riešiť tak, aby nedochádzalo k obťažovaniu okolitého ako aj vlastného 
obytného prostredia spalinami výfukových plynov a nadmerným hlukom z prevádzky VZT 
zariadenia. 

6. Zabezpečiť dostatočne účinné odvetranie všetkých priestorov bez možnosti prirodzeného 
vetrania. 

7. Ku kolaudačnému konaniu predložiť: 
a) výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, ktorý preukáže jej súlad s požiadavkami 

NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú 
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení NV SR č. 
496/2010 Z.z. 

b) výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z dopravy a z 
technických zariadení objektu nebude negatívne vplývať na okolité ako aj vlastné 
obytné prostredie podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.. 

c) protokol z merania zvukovoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi 
jednotlivými bytmi a bytovými a nebytovými priestormi podľa požiadaviek STN 73 
0532. 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát č. KRPZ-BA-
KDI3-133-001/2018   zo dňa 15.01.2018: 

1. Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných na povrchu a v garážových 
priestoroch, rovnako aj prístupovej rampy vedúcej do garáže (šírkové usporiadanie a 
pozdĺžny sklon) požadujeme navrhnúť v súlade s STN 73 6058 tak, aby bol umocžnený 
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bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel pričom ich šírkové parametre požadujeme 
navrhnúť pre vozidlá skupiny 1, podskupina 02 (šírka vozidla 1,80 m). 

2. Potreby statickej dopravy pre navrhovaný bytový dom považujeme vytvorením minimálne 
43 parkovacích miest v zmysle STN 73 6110/Z2 za dostatočne uspokojené. 

3. Všetky parkoviská žiadame navrhnúť na vlastných pozemkoch a zabezpečiť dostatočný 
počet miest pre imobilných občanov. 

4. Zodpovedný počet parkovacích miest v zmysle výpočtu statickej dopravy (t.j. parkovacie 
miesta pre návštevy bytových a nebytových jednotiek) žiadame navrhnúť ako verejne 
prístupné. 

5. Dopravné napojenie navrhovaného objektu 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 bytového domu. 

6. Vzhľadom na budúce dopravné zaťaženie v riešenej oblasti v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie žiadame predložiť riešenie dynamickej dopravy a dopravno - kapacitné 
posúdenie v lokalite ulíc Jaskový rad, Matúškova, Na Pažiti, Pod Strážami. 

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. 

Okresný  úrad Bratislava, OKR,  č. OU-BA-OKR1 -2014/64026/2 zo dňa 30.07.2014 : 
1. v projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia požadujeme navrhnúť 

riešenie civilnej ochrany v súlade s § 4 ods. 3 písm. e) a ods. 4 vyhlášky č. 532/2006, § 2 
ods. 2 písm. c) a § 7 ods. 4) vyhlášky č. 533/2006 

2. v dokumentácii je potrebné spracovať v súlade s Prílohou č. 1 k vyhláške č. 532/2006 
dispozičné riešenie základných plošných a objemových ukazovateľov, členenie 
jednotlivých priestorov a ich plôch, spracovať technické riešenie, vetranie a spohotovenie 
ochrannej stavby 

3. samostatnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie - len časť Civilná ochrana 
požadujeme predložiť na posúdenie a odsúhlasenie 

Hlavné mesto SR Bratislava č. MAGS OUIC 39263/19-67372 zo dňa 24.01.2020: 
1. vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia 

č.5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy 
2.  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 

3. v prípade, že investor uvažuje niektorý z objektov stavby odovzdať po kolaudácii do majetku 
a správy Hl.m. SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto 
stupňa.  

I. Podmienky správcov inžinierskych sietí 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 27180/2014/Nz  zo dňa 27.08.2014: 
1. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie požadujeme 

rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčasti 
podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

2. Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

3. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou 
najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 
55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií. 

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

5. Technické riešenie, návrh a realizácia 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 



 7 

zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ (ďalej len „technické podmienky“). 

6. Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v 
koordinácii a v súlade s platnými STN. 

7. 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. 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie zo dňa 15.04.2021 : 
1. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská 

distribučná (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona č 
251/2012 Z.z Informatívne zakresľovanie existujúcich elektroenergetických zariadení vo 
formáte PDF alebo DGN je možné vykonať prostredníctvom on-line aplikácie.  

2. 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 Západoslovenská distribučná. 

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

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

5. Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať 
spoločnosť Západoslovenská distribučná na základe Zmluvy PRI_D (Zmluva o pripojení - 
developerská) ako vlastnú investíciu Zmluva PRI_D bude vypracovaná v ďalšom stupni 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 

6. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť 
distribučného rozvodu el energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné 
riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre 
osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom 
po dobu ich životnosti. 

7. V ďalšom stupni žiadame predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu napojenia 
stavby na distribučnú sústavu spoločnosti Západoslovenská distribučná v rozsahu 
realizačnej projektovej dokumentácie a štruktúre spôsobilej na samostatné užívanie 
(samostatné stavebné objekty, resp. prevádzkové súbory) Súčasťou projektovej 
dokumentácie bude koordinačný výkres (koordinácia realizácie energetických zariadení 
Prevádzkovateľa s realizáciou ďalších inžinierskych sieti realizovaných inými 
zhotoviteľmi) spracovaný na základe vytýčenia vlastníkmi (správcami) inžinierskych sieti 
a časový harmonogram výstavby. Spracovanie koordinačného výkresu zabezpečí Žiadateľ 
v elektronickej forme Predkladaná projektová dokumentácia musí obsahovať požiadavky 
na jednotlivé odbery elektriny pre každé navrhované odberné miesto samostatne. 

8. V prípade, že investor stavby WINE HOUSE polyfunkčný objekt nezabezpečí 
vybudovanie nových elektroenergetických zariadení (prípojka VN, trafostanica, rozvody 
NN, výmena káblového vedenia (VN), tak ich výstavbu musí zabezpečiť investor stavby 
Bytový dom Pod Strážami. 

9. Merania spotreby el. energie musia byť umiestnené v skupinovom elektromerovom 
rozvádzači RE tak, aby boli kedykoľvek prístupné za účelom kontroly, výmeny, odpočtu... 
Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meracie súpravy, vrátane ich 
montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre 
prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie' dostupnom na portáli wwwzsdis.sk 

10. Pripojenie budúcich miest spotreby v jednotlivých prípojných objektoch bude riešené na 
základe Zmluvy PRI_D (Zmluva o pripojení - developerská) po doručení formulára 
žiadosti o pripojenie hromadného charakteru - zodpovedný investor 

11. Pripojovacie poplatky budú stanovené v zmysle rozhodnutia ÚRSO. 

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., zo dňa 12.071.20118:   
1. V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia.  Žiadame dodržať ust. zákona 

č. 656/2004 Zb. §56 a §57 a príslušných STN.  
2. Pred začatím zemných prác dotknuté zariadenia vytýčiť oprávneným pracovníkom SPP- 
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distribúcia, a.s.. 
3. Stavebník zabezpečí:  

a) Vypracovanie projektovej dokumentácie PP 
b) Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby PP 
c) Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie 
d) Zabezpečenia príslušných povolení (dotknutých orgánov i vlastníkov nehnuteľností) 
e) Zemné a montážne práce súvisiace s výstavbou PP 
f) Dodávku a montáž MaRZ - HUP, skrinky a ostatných montážnych komponentov 
g) Spätné povrchové úpravy po realizácii PP 
h) Skutkové porealizačné zameranie PP od bodu pripojenia k existujúcej distribučnej sieti 

po HUP. 
4. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu odberného plynového zariadenia 

(OPZ). 

Slovak Telekom a. s. č. 6611403289 zo dňa 20.08.2015: 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu. 

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

3. 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. 

4. 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. 

5. Upozorňujeme, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
spoločnosti Slovak 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. 

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

7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

8. V prípade, že 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 Slovak 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. 

9.  Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a Digi Slovakia, s.r.o. na povrchu 
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu 
na stránke. 

10. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. 

11. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je  
otrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

12. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 
plnom rozsahu. 

http://www.telekom.sk/
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J. Podmienky vyplývajúce zo súhlasov  vlastníkov dotknutých pozemkov a stavieb: 

HL.m. SR Bratislava č. MAGS OSK 62749/2020-455655-2  zo dňa 09.11.2020: 
1. Pred vydaním stavebného povolenia stavebník Stavby a Hl. mesto SR Bratislava v zmysle 

§ 139 ods. 1) písm. a) stavebného zákona uzatvoria „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ ako iné právo na zriadenie inžinierskych stavieb na pozemku vo 
vlastníctve Hl. mesta SR Bratislava. 

K. Podmienky vyplývajúce z oprávnených námietok účastníkov konania: 

1. V ďalšej projektovej príprave stavby v časti plán organizácie výstavby riešiť ochranu 
nadzemnej časti  aj koreňovej sústavy hodnotnej zelene, ktorá nie je v kolízii so Stavbou. 

2. V ďalšej projektovej príprave  posúdiť stabilitu časti oporného múru v ul. Na Pažiti, ktorú 
plánuje ponechať bez zmien. V prípade nedostatočnej stability oporný múr zrekonštruuje.  

 
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 uplatnené námietky nasledovne: 
Dňa 23.10.2017 doručila námietky Mária Bohrnová, bytom Pod Strážami 7, Bratislava 
emailom a poštovou prepravou námietky rovnakého znenia aj  Katarína Ballyová, bytom Pod 
Strážami 5, Bratislava. Dňa 24.10.2017 Mária Bohrnová poslala totožné námietky aj poštou. Z 
obsahu námietok vyplýva nesúhlas s umiestnením Stavby z dôvodov: 
1. zníženia kvality životného prostredia  
2. zatienenie okolitých rodinných domov 
3. nevyhovujúcej infraštruktúry 
4. ochrany verejného záujmu 
5. neinformovania jedného z vlastníkov dotknutých nehnuteľností 

Dňa 24.10.2017 doručili námietky Ing. Anton Janitor CSc. a Helena Janitorová, Na Pažiti 2, 
Bratislava, týkajúce sa nesúhlasu s umiestnením Stavby z dôvodov: 
6. nevhodného dopravného napojenia navrhovanej Stavby na existujúce komunikácie a 

nevyhovujúce šírkové pomery komunikácie Na Pažiti 
7. veľkej výšky stavby, ktorá nezodpovedá charakteru existujúcich objektov  
8. nevyhovujúceho stavu oporného múru v ul. Na Pažiti 
9. obavy zo svetelného smogu od vozidiel parkujúcich na teréne 
Ďalej vzniesli požiadavku na ochranu existujúcej zelene. 

Dňa 03.11.2017 Katarína Ballyová, doplnila námietky o nasledovné požiadavky: 
10. vzhľadom na funkciu územia podľa platného územného plánu vytvoriť verejný priestor pre 

plnohodnotné trávenie voľného času obyvateľov okolia, respektíve zelenú plochu.  

Dňa 03.11.2017 doručila námietky Ing. Zuzana Fulierová, Na Pažiti 4, Bratislava. 
V námietkach vyjadrila nesúhlas s umiestnením stavby z dôvodov: 
10. neprimeraného rozsahu navrhovanej Stavby 
11. požaduje opätovné posúdenie návrhu na zastavanie pozemku  orgánom územného 

plánovania   
12. poukazuje na nesúlad stanoviska dotknutého orgánu a riešenia dopravného napojenia 

Stavby na ul. Na Pažiti a žiada o jeho prehodnotenie 
13. poukazuje na neúplnosť  predloženej dokumentácie  
14. nesúhlasí s napojením Stavby na ul. Na Pažiti 
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15. poukazuje na  neúnosnosť dopravnej situácie v území 
16. poukazuje na rozpor predloženej dokumentácie a vydaného stanoviska dotknutého orgánu 

podľa osobitného predpisu na ochranu zdravia ľudu 
17. taktiež poukazuje na opomenutie jedného účastníka konania 
18. žiada o vykonanie miestneho zisťovania 
19. požaduje odstránenie chýb a nepresností v predloženej dokumentácii 

Dňa 08.11.2017 doručili námietky Ing. Ivan Haruštiak a Zuzana Haruštiaková, Jaskový rad 
173, Bratislava, v ktorých vyjadrujú nesúhlas s umiestnením Stavby z nasledovných dôvodov: 
20. nevyhovujúcej dopravnej infraštruktúry 
21. obavy z dôsledkov zvýšenia dopravnej záťaže územia 
Poukazujú na to, že Navrhovateľ nevykonal zmeny návrhu podľa pripomienok z verejného 
zhromaždenia občanov zo dňa 02.02.2016. A ďalej poukazujú na súčasnú nevyhovujúcu 
situáciu ohľadne  nedostatku počtu parkovacích miest v území  a spôsobu parkovania 
motorových vozidiel na nespevnených plochách, apelujú na  ochranu verejného záujmu. 

Dňa 08.11.2017 boli stavebnému úradu doručené vyjadrenie 17 obyvateľov ulice Matušková, 
v ktorom vyjadrujú nesúhlas s umiestnením Stavby z dôvodov: 
22. zvýšenia dopravnej záťaže územia  
23. nevyhovujúcej dopravnej infraštruktúry 
24. nedostatku parkovacích miest v území 
A požadujú zabezpečenie bezpečnej premávky na cestách a primeranú kvalitu životného 
prostredia 
( Ďalej všetci namietajúci  len ako „Namietajúci“). 

Stavebný úrad doručené námietky preskúmal a zoradil ich podľa vecného obsahu do 
nasledovných okruhov: 
1. zachovanie, respektíve nezníženie ale práve  zvýšenie  kvality životného prostredia 

obyvateľov okolia – požiadavka na verejný priestor so zeleňou a občiansku vybavenosť 
2. nedostatočná kapacita komunikácie Pod Strážami 
3. nevyhovujúci prejazd komunikáciou Na Pažiti  
4. negatívne dôsledky parkovania automobilov  na teréne vedľa navrhovanej budovy  
5. neprimeraná výška a rozsah budovy 
6. absencia ochrany jestvujúcej hodnotnej zelene 
7. chátrajúci oporný múr v ul. Na Pažiti  
8. rozpor predloženej dokumentácie a troch stanovísk dotknutých orgánov  
9. odstránenie chýb a nepresností v dokumentácii a zapracovanie pripomienok z verejného 

rokovania 
10. opomenutie účastníka konania 

 
V.     

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
1. Navrhovateľ v územnom konaní vyhovel 
2. sa zamieta 
3. Navrhovateľ v územnom konaní vyhovel 
4. Navrhovateľ v územnom konaní vyhovel 
5. sa zamieta  
6. vyhovuje sa  
7. Navrhovateľ v územnom konaní čiastočne z vlastnej vôle vyhovel, v ostávajúcej časti 

stavebný úrad námietke vyhovel   
8. bolo v územnom konaní vyhovené 
9. Navrhovateľ v územnom konaní vyhovel 
10. bolo v územnom konaní vyhovené  

 
O d ô v o d n e n i e 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky  dňa 12.6.2017 rozhodnutím 
č. OU-BA- OVBP2-2017/47602/KIZ,  právoplatným dňa 27.6.2017 rozhodol o odvolaní 
Navrhovateľa voči rozhodnutiu stavebného úradu  č. 1881/2016/UKSP-37 zo dňa 03.11.2016 
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o zastavení územného konania, tak, že odvolaniu vyhovel a vec vrátil na nové prejednanie 
a rozhodnutie. 

Navrhovateľ dňa 25.08.2017 predložil stavebnému úradu dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie, upravenú v marci 2017. 

Stavebný úrad pokračoval v územnom konaní a v novom prejednaní návrhu podľa 
upravenej dokumentácie z marca 2017 a podľa  § 36 ods.1 stavebného zákona oznámil listom č. 
8031/2017/UKSP/VIDM zo dňa 02.10.2017 začatie územného konania o umiestnení Stavby 
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.  Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 2  
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného z miestnym zisťovaním, 
nakoľko orgán územného plánovania, ktorým je Hl. m. SR Bratislava  vo svojom záväznom 
stanovisku  č. MAGS ORM 51813/14-310421 zo dňa 25.11.2014 potvrdil, že pre územie je 
spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, podľa ktorej je možné návrh na územné 
rozhodnutie posúdiť. Stavebný úrad v oznámení určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia na uplatnenie prípadných námietok a pripomienok a oznámil kde a kedy 
môžu účastníci konania nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Súčasne upozornil účastníkov 
konania ako aj dotknuté orgány, že na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať.   
V oznámení stavebný úrad ďalej  upozornil, že podľa §36 ods. 3 stavebného zákona, ak  
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený  o začatí  územného konania,  neoznámi v  určenej alebo 
predĺženej lehote svoje stanovisko k  navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 
ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad taktiež v oznámení v súlade s §37 ods. 3 
stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že neprihliadne na námietky a pripomienky, 
ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a že podľa § 42 ods. 5  
stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

Dňa 18.10.2017 nahliadli do podkladov rozhodnutia účastníčky konania Mária 
Bohrnová, Pod Strážami 7, Bratislava a Ing. Zuzana Fulierová, Na Pažiti 4, Bratislava. Dňa 
23.10.2017 nahliadla do spisu účastníčka konania Katarína Ballayová,  Škovránčia 3,  
Bratislava. 

Lehota na pripomienkovanie návrhu bola ukončená dňom 12.11.2017. 
V určenej lehote uplatnili námietky Namietajúci účastníci konania. Stavebný úrad 

námietky posúdil a ich podstatnú časť vyhodnotil ako smerujúce proti  obsahu záväzného 
stanoviska Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. MAGS-ORM 51813/14-310421 
zo dňa 25.11.2014, Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, Krajského dopravného inšpektorátu 
č. KRPZ-BA- KD13-19-189/2014 zo dňa 26.9.2014 a Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Bratislava č. HŽP/13746/2014 zo dňa 17.9.2014. Stavebný úrad v súlade s § 
140b ods. 5 stavebného zákona listom č. 8031/2017/UKSP/VIDM zo dňa 24.11.2017 požiadala 
dotknuté orgány, ktorých záväzné stanovisko bolo námietkami napadnuté o stanovisko a  
rozhodnutím č. 8031/2017/UKSP/VIDM-135 zo dňa 27.11.2017 územné konanie prerušil do  
doručenia vyžiadaných stanovísk. 

Krajský dopravný inšpektorát vo svojom vyjadrení k námietkam Namietajúcich 
vydanom dňa 13.12.2017 pod č. KRZP-BA-KDI3-1709-001/2017 potvrdil svoje 
predchádzajúce stanovisko s podmienkou predložiť v ďalšom stupni riešenie dynamickej 
dopravy a  dopravno kapacitné posúdenie v lokalite.  

Navrhovateľ následne  upravil návrh tak, aby minimalizoval počet parkovacích miest na 
teréne, rozšíril komunikáciu Na Pažiti na úkor Stavebného pozemku  a v budove  doplnil  aj 
predajňu potravín. Takto upravená dokumentácia je v tomto konaní označená ako 
Dokumentácia. 

Krajský dopravný inšpektorát k Dokumentácii vydal dňa 15.01.2018 pod č. KRZP-BA-
KDI3-133-2018  súhlasné stanovisko. Regionálny úrad verejného zdravotníctva listom č. 
HŽP/1642/2018 zo dňa 25.01.2018 potvrdil svoje súhlasné záväzné stanovisko. Dňa 
05.09.2018 bolo stavebnému úradu doručené vyjadrenie  Hl.m. SR Bratislava zo dňa 
11.06.2018 k žiadosti o stanovisko k námietkam Namietajúcich pod č. MAGS OUIC 52358/16-
341665 zo dňa 11.06.2018. Z vyjadrenia vyplynulo, že Hlavné mesto SR Bratislava 
k Dokumentácii vydá nové záväzné stanovisko a vyžiadalo si jej predloženie. Dňa 23.03.2020 
predložil Navrhovateľ súhlasné stanovisko Hl.m. SR Bratislava, vydané k Dokumentácii dňa 
24.01.2020 pod č. MAGS OUIC 39263/19-67372 a dňa 16.02.2021 doplnil požadované 
stanovisko HL.m. SR Bratislava, ako vlastníka pozemkov pod miestnymi komunikáciami 
k umiestneniu inžinierskych stavieb.  
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Stavebný úrad  vzhľadom ku skutočnosti, že Navrhovateľ upravil dokumentáciu pre 
územné rozhodnutie,  najmä  z dôvodov, aby vyhovel pripomienkam Namietajúcich účastníkov 
konania a v súčinnosti s účastníkmi konania, usúdil, že nie je potrebné  ďalšie prerokovanie 
návrhu s účastníkmi konania. 

Právo na umiestnenie stavby Navrhovateľovi vyplýva z vlastníckeho práva 
k pozemkom parc.č. 6506/71,72,73 a 74 podľa LV č. 5993 v katastrálnom území Nové Mesto 
v Bratislave, ďalej zo  súhlasu vlastníka pozemkov parc.č. 6506/93,94,95 zapísaného na LV č. 
6326 a zo súhlasu vlastníka pozemkov reg. EKN parc.č. 6506,  21675 podľa LV č. č.6747 
a parc.č. 21675/1 a 21676/2 podľa LV č. 3495.  

Stavebný úrad následne v územnom konaní v intenciách ustanovenia § 37 ods. 2 
stavebného zákona posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
a potrieb požadovaných opatrení v území a jeho dôsledkov, preskúmal návrh a jeho súlad 
s územnoplánovacími podkladmi. Ďalej posúdil, že predložená Dokumentácia  vyhovuje 
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a predpisom, ktoré 
ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné podmienky, podmienky ochrany 
prírody a krajiny, a to všetko v súčinnosti s dotknutými orgánmi, ktoré chránia v konaniach 
podľa stavebného zákona osobitné predpisy. Pripomienky dotknutých orgánov stavebný úrad 
zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia a ich plnenie bude skúmané pri stavebnom konaní.  
Stavebný úrad neuviedol tie časti podmienok, v ktorých sa uvádzajú údaje, ktoré sú informačné 
a majú časovo obmedzenú platnosť. Stavebník je podmienkami tohto rozhodnutia viazaný 
a plnenie podmienok bude skúmané v následných konaniach o Stavbe. 

S umiestnením stavby okrem dotknutých orgánov, ktorých pripomienky sú zapracované 
do podmienok tohto rozhodnutia, vyjadrili súhlas s umiestnením stavby stanoviskom bez 
pripomienok nasledovné dotknuté orgány: Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy, č. 
KRHZ-HZUB6-2468/2014-001 zo dňa 30.07.2014, Slovenský zväz telesne postihnutých č. 
135/2014 zo dňa 07.08.2014, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pod č. 
46/UR/2014/Ho zo dňa 01.08.2014 a Bratislavská teplárenská, a. s., č. 03074/Ba/2015/3410-2 
zo dňa 20.10.2015.  Dopravný úrad dňa 25.01.2015 potvrdil, že Stavba neohrozuje bezpečnosť 
leteckej prevádzky.  

Stavebný úrad preskúmal všetky  uplatnené námietky Namietajúcich, zaradil ich do 
tematických okruhov  a zistil, že Navrhovateľ väčšine námietok v územnom konaní z vlastnej 
vôle vyhovel. Na teréne popri budove bude len 5 nových parkovacích miest, ostatné sú 
presunuté do podzemnej garáže so zakladačom. V južnej časti pozemku budú uskutočnené  
sadové úpravy s možnosťou voľnočasovej aktivity pre verejnosť. V bytovom dome bude 
zriadená maloobchodná predajňa potravín. Na komunikácii Na Pažiti bude zriadená výhybňa. 
Zjazd do podzemných garáží tak nebude  spôsobovať dopravný kolaps. Námietkam smerujúcim 
k rozporom v predloženej dokumentácii z marca 2017 bolo v územnom konaní vyhovené 
a dotknuté orgány, ktorých stanoviská Namietajúci napadli boli nanovo vydané k upravenému 
návrhu z decembra 2018 .  O ostatných námietkach stavebný úrad  rozhodol tak, ako je uvedené 
v kapitole V. tohto rozhodnutia z nasledovných dôvodov: 
Okruh námietok č. 2, týkajúcich sa nedostatočnej kapacity komunikácie Pod Strážami stavebný 
úrad zamietol, nakoľko na túto komunikáciu bude napojených len 5 nových parkovacích miest 
a obsluha  stanoviska kontajnerov pre odpadky. Toto  napojenie slúži a bude slúžiť prevažne 
pre osobné automobily, ktoré majú zriadené odstavné státia v existujúcich  radových garážach. 
Na základe uvedeného vyhodnotil námietky týkajúce sa nedostatočnej kapacity miestnej  
komunikácie Pod Strážami ako neopodstatnené. 
Okruh námietok č. 5, týkajúcich sa rozsahu a výšky budovy bytového domu stavebný úrad 
zamietol z dôvodov, že orgán územného plánovania vo svojom aktuálnom záväznom 
stanovisku vyjadril súlad Stavby so stanovenou reguláciou v  platnom územnom pláne. Stavený 
úrad je viazaný obsahom stanoviska dotknutého orgánu a preto námietky smerované proti 
rozsahu a výške budovy bytového domu vyhodnotil ako neoprávnené. 
Okruhu námietok č. 6, týkajúcich sa ochrany jestvujúcej hodnotnej zelene stavebný úrad 
vyhovel tak, ako je uvedené v časti kapitole II.  písm. K  ods. 1 tohto rozhodnutia jednak 
z dôvodov minimalizovania negatívnych účinkov výstavby na okolie ako aj zachovania zelene 
pre budúcich užívateľov. Tento okruh námietok  stavebný úrad vyhodnotil na základe vlastnej 
úvahy ako opodstatnené námietky. 
Okruhu námietok č. 7., ktorý sa týka  nedostatočnej stability oporného múru v ul. Na Pažiti 
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Navrhovateľ vyhovel z vlastnej vôle a múr bude v časti rozšírenia komunikácie, cca v dl. 29m 
odstránený a nahradený novým na Stavebnom pozemku a tak, aby v ul. Na Pažiti vznikla 
výhybňa a dostatočný priestor pre vjazd vozidiel do podzemnej garáže. Časť oporného  múru, 
ktorá má byť zachovaná  Navrhovateľ  staticky posúdi tak ako je to uvedené v kapitole II. Písm. 
K ods. 1 tohoto rozhodnutia.    
Opomenutý účastník konania zaslal k umiestneniu stavby písomný súhlas, čím odpadol dôvod 
na posúdenie námietok z okruhu č. 10. 
Stavebný úrad zamietol aj námietku na opakovanie miestneho zisťovania, nakoľko  
Navrhovateľ  počas trvania konania s účastníkmi konania rokoval.  

Stavebný úrad zistil, že umiestnením Stavby podľa podmienok tohto rozhodnutia 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, odbor výstavby a bytovej politiky (podľa § 54 správneho 
poriadku).  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

Mgr.  Rudolf   K u s ý                
starosta mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto 

 

Príloha: Situácia umiestnenia stavby na podklade katastrálnej mapy M=1: 1000 a M=1:500 
 

Doručuje sa:   
Účastníkom konania: 
1. IGREX s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 
2. Ing. Peter Kostelničák CSc., L. Dérera 15, 831 01 Bratislava 
3. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 83116 

Bratislava 
4. T FINANCE GROUP s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava 
5. Miroslav Štauder, Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava 
6. Mgr.Nora Slováková, Dostojevského rad 11,811 09 Bratislava 
7. PhDr.Jozef Slovák, Dostojevského rad 11, 811 09 Bratislava 
8. Ing. Kornel Gajdár, Strmý vŕšok 70, 841 06 Bratislava 
9. Sečánsky Milan Ing., Kapicova 2, 851 01 Bratislava 851 01 
10. Ing. Mária Kostelničáková, L. Dérera 15, 831 01 Bratislava 
11. Ľubomír Droppa, Na pažiti 7, 831 01 Bratislava 
12. Valéria Droppová, Na pažiti 7, 831 01 Bratislava 
13. Jánoš Martin Ivana Bukovčana 6124/24,  841 08  Bratislava  
14. Lenka Jánošová, Ivana Bukovčana 6124/24,  841 08  Bratislava 
15. Ing. Anton Janitor CSc., Na pažiti 2, 831 01 Bratislava 
16. Helena Janitorová, Na pažiti 2, 831 01 Bratislava 
17. Hl. m. SR Bratislava , primátor, Primaciálne nám. 1,814 71 Bratislava  
18. 1ng. Ivan Haruštiak, Jaskový rad 173, 831 01 Bratislava 
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19. Ing. Zuzana Haruštiaková, Jaskový rad 173, 831 01 Bratislava 
20. Haruštiak Michal, Ing., Na Pažiti 12600/17, 831 01  Bratislava 
21. RSDr. František Bohm, Topolčianska 7, 851 05 Bratislava 
22. Mária Bohrnová, Pod strážami 7, 831 01   Bratislava 
23. Ing. Peter Druga, Grôsslingova 67, 811 09 Bratislava 
24. Ján Druga, Muškátová 22, 821 01 Bratislava 
25. Veronika Strelková, Škovránčia 3, 811 06 Bratislava 
26. Ing. Edita Strelková, Na hrebienku 31,811 02 Bratislava 
27. Vlasta Malíková, Pod strážami 1, 831 01 Bratislava 
28. Ing. Ľubica Bemátová, Pod strážami 1, 831 01 Bratislava 
29. Mgr. Vlasta Liščáková, Pod strážami 1, 831 01 Bratislava 
30. Peter Malík, Pod strážami 1, 831 01 Bratislava 
31. Ing. Karol Vojáček, Janka Alexyho 1 A, 841 04 Bratislava 
32. Daniela Palajová, Ševčenkova 10, 851 02 Bratislava 
33. Mgr. Viera Ondrušková, Moyzesova 40, Pezinok 
34. Eva Szilagyiová, Zsokavar 19, 1157 Budapešť, Maďarsko 
35. Ing. Marke Martin, Pod Strážami 2183/3, 831 01 Bratislava 
36.  Eva Marke, Mgr., Pod Strážami 2183/3, 831 01 Bratislava 
37. Katarína Ballayová, Škovránčia 3,811 06 Bratislava 
38. Ing. Zuzana Fulierová, Na pažiti 4, 831 01 Bratislava 
39. Mc Nutt Stuart James, Drieňová 71/11, 821 03 Bratislava 
40. Ing. Andrea Mc Nutt, Drieňová 71/11, 821 03 Bratislava 
41. Matúškova s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava 
42. Pavel Szerencsés, Štvrtok na Ostrove 477, 930 40 Štvrtok na Ostrove. 
43. neznámi vlastníci garáží na pozemku pare. č. 6506/10 až 6506/24 v k.ú. Vinohrady 
44. 17 obyvatelia Matúškovej ul. , podpísaní v petícii zo dňa 02.11.2017 
Na vedomie: 
Dotknutým orgánom 
1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredia, Tomášikova 46, 
      832 05 Bratislava 
2. Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
3. Okresný úrad Bratislava, odbor civilnej ochrany, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, 

P.O.BOX 26 
5. Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava - KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1 
6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava 
7. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
9. Slov. plyn. priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava 
10. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
12. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova č. 19, 851 01 Bratislava 5 
13. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská č. 1, 842 50 Bratislava 
14. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
15. Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, Sekcia želez. dopravy a dráh, dráhový stavebný úrad, 

Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 
16. Miestny úrad MČ Bratislava- Nové Mesto, odd. výstavby a investícií, TU 

Doručuje sa za účelom vyvesenia: 
17. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, (TU ) so žiadosťou zverejniť po  
       dobu 15 dní na úradnej  tabuli a s  potvrdením dňa vyvesenia a dňa zvesenia  vrátiť 

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. 

 

Vyvesené dňa :                                                            Zvesené dňa : 

 

(podpis, pečiatka)                                                         (podpis, pečiatka) 






