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Vaše číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava 

- / - 6407/2021/UKSP/VORE-EIA-zv1 Ing. Elena Vörösová, 02/49 253 153 

elena.vorosova@banm.sk 

26.07.2021 

    

 

Vec: Zverejnenie oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej 

dokončením 

 

Názov stavby: „Polyfunkčný bytový dom Račianska“ 

Územné rozhodnutie:  ÚKaSP-2014-15/2296/MIR-15 zo dňa 16.06.2015 v spojení s 

rozhodnutím OU-BA-OVBP2-2015/81753-KOL zo dňa 

22.10.2015, právoplatné dňa 06.11.2015 

Stavebné povolenie: 1840/2018/ÚKSP/SILJ-81 zo dňa 19.11.2018, právoplatné dňa 

14.01.2019 

Miesto stavby: pozemok parc. č. 13077/3 

Katastrálne územie: Nové Mesto v Bratislave 

 

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 § 88a, § 88 ods. 1 písm. b), § 68 a § 61 ods. 1 

stavebného zákona oznámila listom č. 6407/2021/UKSP/VORE-ozn. zo dňa 26.07.2021 

dotknutým orgánom a účastníkom konania, že z vlastného podnetu začína konanie 

o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením na stavbu „Polyfunkčný bytový 

dom Račianska“ na Račianskej ulici, na pozemku parc. č. 13077/3 v katastrálnom území 

Nové Mesto v Bratislave, ktorej stavebníkom je spoločnosť GUTHAUS s.r.o., Mýtna 48, 811 

07 Bratislava, IČO 50286480, a súčasne v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona 

upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú jej dobre známe 

podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

stavby. 

 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-

2014/022716/ANJ/III-EIA zo dňa 28.04.2014 rozhodlo, že navrhovaná činnosť sa nebude 

posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Stavebný úrad podľa ustanovenia § 58a ods. 3 stavebného zákona a § 3 ods. 6 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) týmto 

 

zverejňuje oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej 

dokončením na stavbu „Polyfunkčný bytový dom Račianska“ na Račianskej ulici, na 

pozemku parc. č. 13077/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. 

 

Informácia pre verejnosť: 

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú prístupné 

na internetovej stránke: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-bytovy-dom-racianska   

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  K u s ý 

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 

 

 

 

Príloha: 

1. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej 

dokončením č. 6407/2021/UKSP/VORE-ozn. zo dňa 26.07.2021 

 

Doručuje sa za účelom zverejnenia: 

1. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť 

počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

 

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 

 











 

 

Podľa rozdeľovníka 

 
Vaše číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava 

- / - 6407/2021/UKSP/VORE-oznD Ing. Elena Vörösová, 02/49 253 153 

elena.vorosova@banm.sk 

05.08.2021 

             

Vec: Doposlanie oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej 

dokončením 

 

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 § 88a, § 88 ods. 1 písm. b), § 68 a § 61 ods. 1 

stavebného zákona listom č. 6407/2021/UKSP/VORE-ozn. zo dňa 26.07.2021 oznámila 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, že z vlastného podnetu začína konanie 

o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu „Polyfunkčný 

bytový dom Račianska“ na Račianskej ulici, na pozemku parc. č. 13077/3 v katastrálnom 

území Nové Mesto v Bratislave, ktorej stavebníkom je spoločnosť GUTHAUS s.r.o., Mýtna 

48, 811 07 Bratislava, IČO 50286480 (ďalej len „stavebník“). Na stavbu bolo vydané územné 

rozhodnutie č. ÚKaSP-2014-15/2296/MIR-15 zo dňa 16.06.2015, právoplatné dňa 

06.11.2015, v spojení s rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej 

politiky č. OU-BA-OVBP2-2015/81753-KOL zo dňa 22.10.2015, právoplatným dňa 

06.11.2015. Stavba bola povolená rozhodnutím č. 1840/2018/ÚKSP/SILJ-81 zo dňa 

19.11.2018, právoplatným dňa 14.01.2019.  

 

Následne bolo zistené, že boli opomenutí účastníci konania: 

- Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava  

- Ing. Stanislav Winkler, Pri Bielom kríži 10, 831 02 Bratislava 

- OZ Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava 

- Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava 

- Občianske združenie Biely Kríž, Ormisova 3, 831 02 Bratislava 

- Vzdelávacie a informačné centrum metodických výskumov a sociálneho rozvoja SR, 

P.O.Box 174, 820 05 Bratislava  

 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona doposiela 

oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením 
opomenutým účastníkom konania.  

 

 Dňa 16.06.2021 predložil stavebník na stavebný úrad projektovú dokumentáciu pre 

dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, vypracovanú v máji 2021 

Ing. Jánom Chlebovcom, autorizovaným stavebným inžinierom (reg. č. 6391*I1). Predmetom 

projektovej dokumentácie sú nasledovné zmeny: 

Objekty riešené v rámci dodatočného povolenia zmeny stavby pred dokončením: 

SO-02 Predvýkop a zabezpečenie stavebnej jamy 

SO-03 Polyfunkčný objekt 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
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Zmeny v členení objektovej skladby v rámci dodatočného povolenia zmeny stavby pred 

dokončením: 

 SO-03-A1, podzemná časť 

 SO-03-B1, podzemná časť 

 SO-03-C1, podzemná časť 

 SO-03-A, nadzemná časť 

 SO-03-B, nadzemná časť 

 SO-03-C, nadzemná časť 

Architektonické, dispozičné a funkčno-prevádzkové zmeny: 

- nové architektonické stvárnenie fasády, úprava geometrie balkónov a nové riešenie 

zábradlí 

- redukcia podlažných plôch – podzemná časť o 3508 m2, nadzemná časť o 6465 m2, 

spolu redukcia o 9973 m2,  

- nerealizovala sa časť objektu, v dokumentácii pre stavebné povolenie označená ako 

blok A (podnož), ktorá bola určená pre občiansku vybavenosť,  

- konštrukčná výška medzi podlahou 1.NP a podlahou 4.NP je zmenená z navrhovaných 

12,00 m na 9,28 m, následne je do objektu vložené jedno ďalšie podlažie pri 

zachovaní maximálnej výšky hornej hrany atík, 

- zmena polohy technických miestností pre profesie. V dokumentácii pre stavebné 

povolenie boli navrhnuté dve kotolne s plynovými kondenzačnými kotlami na 16.NP 

resp. 19.NP, v dokumentácii zmeny stavby je navrhnutá jedna centrálna kotolňa na 

19.NP bloku C. Ako zdroj tepla a chladu sú navrhnuté tepelné čerpadlá (inštalované 

na streche kotolne) zálohované kondenzačnými plynovými kotlami, 

- zmena spôsobu prípravy ohriatej pitnej vody centrálne pre každý blok objektu (bytové 

stanice zrušené),  

- zmena výpočtu statickej dopravy, potrebný počet parkovacích miest je 415. Navrhuje 

sa 352 PM v podzemnej garáži a 71 PM na úrovni terénu, spolu 423 PM, 

- tretie podzemné podlažie 3.PP je zrušené, 

- zmena umiestnenia vjazdu/výjazdu do/z garáže z východnej na juhozápadnú stranu 

objektu, 

- podzemná parkovacia garáž obsahuje technické miestnosti so zázemím pre zariadenia 

vzduchotechniky, prípravu TÚV, prípravu tepla a chladu, elektromerne a pivničné 

kobky,  

- na 1.NP sú situované vstupné priestory, občianska vybavenosť, nebytové priestory 

a byty s predzáhradkami. Vstupné haly vo všetkých troch blokoch a prenajímateľný 

priestor v bloku A sú navrhnuté s konštrukčnou výškou cez dve podlažia. Oproti 

projektu pre stavebné povolenie boli zrušené átriá, ktoré boli súčasťou zrušenej 

podnože, taktiež je zrušená spojovacia chodba medzi nadzemnými blokmi. Pivničné 

kobky funkčne prislúchajúce k bloku B sú umiestnené v bloku C a sú prístupné 

z bloku B. Na 1.NP v bloku C sa nachádza technická miestnosť pre záložný zdroj 

elektrickej energie,  

- na 2.NP a 3.NP sú situované byty, nebytový priestor – apartmán v bloku B, pivničné 

kobky a nebytový priestor s funkciou administratívy v bloku C, 

- na 4.NP až 8.NP sú situované byty, nebytový priestor – apartmán (v bloku B, na 

každom podlaží jeden) a pivničné kobky, 

- na 9.NP až 19.NP sa nachádzajú byty, 

- bloky A a C majú ustúpené posledné podlažie, v ktorom sú umiestnené komunikačné 

priestory – predsiene, výťahy, schodiská. Výška hornej hrany atiky zostáva 

nezmenená oproti dokumentácii pre stavebné povolenie,  

- zmena počtu výťahov a schodísk, 
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- strechy blokov A, B, C sú riešené ako zelené s výnimkou technologických častí, 

strecha bloku B je riešená ako intenzívna zelená strecha, 

- zmena riešenia spádovania a odvodnenia striech a odvodnenia balkónov. 

Podmienky umiestnenia stavby, odstupové vzdialenosti a výškové osadenie stavby 

zostáva v porovnaní s územným rozhodnutím bez zmeny.   

 

Stavebný úrad súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného 

zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe 

podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

stavby. 

 

 Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť 

najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať. Ak 

niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad 

na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej 

lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí.  

 

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade, Junácka č.1 

v Bratislave, počas stránkových hodín so zohľadnením podmienok podľa aktuálnej 

epidemiologickej situácie, nariadení vlády a podmienok stanovených Miestnym úradom 

Bratislava-Nové Mesto. Aktuálne informácie o stránkových hodinách stavebného úradu sú 

zverejnené na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto www.banm.sk.  

 

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

zástupca písomnú plnú moc. 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  K u s ý 

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: 

1. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava 

2. Ing. Stanislav Winkler, Pri Bielom kríži 10, 831 02 Bratislava 

3. OZ Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava 

4. Občianske združenie Biely Kríž, Ormisova 3, 831 02 Bratislava 

5. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava 

6. Vzdelávacie a informačné centrum metodických výskumov a sociálneho rozvoja SR, 

P.O.Box 174, 820 05 Bratislava  

 

Na vedomie: 

7. GUTHAUS s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava 


