
 
Číslo: ÚKaSP-2011/1718-ABA-SP                                                      Bratislava,  14.11.2011 

 
 
 
 
 

ROZHODNUTIE 
 
 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
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 a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„stavebný úrad“), v konaní o  návrhu  stavebníka Tomášíková, spol. s r.o., so sídlom 
Tomašíkova 50/E, 831 04 Bratislava, o vydanie stavebného povolenia na zmenu časti 
dokončenej stavby  so zámerom zmeny v užívaní stavby rozhodla takto:  

 
Stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona v spojení s § 46 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 
 

stavebné povolenie 
 
pre stavebníka: Tomášíková, spol. s r.o., Tomašíkova 50/E, 831 04 Bratislava 
v zastúpení:                 ARTPLAN, spol. s.r.o., Karadžičova 27, 811 08  Bratislava 
 
názov stavby:           

„Gastroentero – hepatologické centrum THALION a Lekáreň APOTEKA“ 
 
miesto stavby:   Tomašíkova ul. č. 50/ C v Bratislave 
súpisné číslo:   12571 
na pozemku:   parc. č.  15111/130 
katastrálne územie:  Bratislava – Nové Mesto 
 
podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant TOP PROJEKT s.r.o., so 
sídlom Koreničova 4, 811 04 Bratislava zo septembra 2011, ktorá je overená tunajším 
stavebným úradom v  stavebnom konaní a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 
Na predmetnú časť stavby polyfunkčného objektu bolo dňa 21.05.2007 stavebným úradom 
Bratislava – Nové Mesto vydané kolaudačné rozhodnutie č. ÚKaSP-2007/220-411-KR-
MGR, právoplatné 29.05.2007, ktorým sa povoľuje užívanie stavby ako celku s názvom 
„Polyfunkčné a bytové domy, Tomašíkova ul. Bratislava“. 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO 
oddelenie územného konania a stavebného poriadku 

 Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 
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Predmetom zmeny časti stavby spojené so zmenou v užívaní sú tieto priestory:  
 
Gastroentero-Hepatologické centrum THALION 493,17 m2  
lekáreň APOTEKA                        111,16 m2 

celková vymedzená plocha - zdravotné stredisko       604,33 m2 

 
 
1.Architektonicko-stavebné riešenie zmeny dokončenej stavby: 
Predmetom stavebných úprav sú dispozičné zmeny vo vnútornom priestore časti 
jestvujúceho objektu SO 203A2-prízemie, v ktorej sú v súčasnosti umiestnené parkovacie 
státia, v rozsahu:  

- demontáž vstupnej sekčnej brány, okenných žalúzií a  kazetového podhľadu  
- vybúranie priečky pri hlavnom vstupe a demontáž v nej osadených interiérových 

dverí 
- vybúranie okenného otvoru na juhovýchodnej fasáde 
- vybúranie otvorov pre VZT rozvody a prierazy v podlahe ako požiadavka 

k rozvodom ZTI 
- úprava a repasovanie existujúcich povrchových úprav 
- realizácia nových deliacich sádrokartónových priečok hr. 100, 125, 150, 250mm 
 -    použitie hydrofóbnych SDK panelov v miestnostiach hygieny a priestoroch s mokrou 

prevádzkou 
- vybudovanie vnútornej splaškovej kanalizácie a vodovodu pre navrhované sociálne 

zariadenia a technologické zariadenia 
- realizácia samostatne ekvitermicky regulovanej vetvy s napojením na zdroj tepla - 

existujúcu plynovú kotolňu objektu Koloseo 
- realizácia vzduchotechniky - klimatizácie a vetrania 
- realizácia NN elektroinštalácií a nových rozvádzačov 
- realizácia rozvodov EPS /elektrickej požiarnej signalizácie/ a štrukturovanej kabeláže 
- realizácia telefónnej ústredne a EZS /elektrického zabezpečovacieho systému/  
 

a)  dispozičné riešenie navrhované zmenou stavby: 

Hlavný vstup do priestorov zdravotníckeho centra je v mieste existujúceho vjazdu do 
jestvujúcich garáží objektu „Polyfunkčné a bytové domy, Tomášikova ul., Bratislava, objekt 
SO 203A2 na prízemí (zo západu). Podružný vstup pre zamestnancov do priestorov  
zdravotníckeho centra je zo zádveria objektu SO 203A2. 
Priestor bude rozdelený na dve samostatné prevádzky Gastroentero-Hepatologické centrum 
THALION a lekáreň APOTEKA so spoločným hlavným vstupom. Dispozičné riešenie 
vychádza z potrieb zdravotníckeho centra. Spoločné zádverie pre THALION a APOTEKU, 
bude pokračovať vstupnou halou s recepciou. Pacient sa k jednotlivým ordináciám dostane 
obslužnou chodbou, ktorá bude slúžiť zároveň aj ako čakáreň. Zasklená stena na chodbe 
bude deliť priestory THALIONU na verejnú časť s ordináciami doplnenými o obslužné 
priestory a časť zázemia, kde sú miestnosti kancelárií, šatní a hygieny pre personál. Táto časť 
bude mať samostatný vstup zo zádveria SO 203A2.  
Priestory lekárne APOTEKA budú zasklenou stenou priamo prepojené so vstupnou halou 
Thalionu. Dispozičné riešenie lekárne bude delené na čakáreň, oficinu, laboratórium, 
umyvárku a priestory zázemia.  
 
b)  napojenie na rozvody inžinierskych sietí: 

Napojenie na technické rozvody, inštalácie a pripojenie objektu na inžinierske siete sa 
nemení. Novovzniknuté priestory sú napojené na existujúce rozvody hlavného objektu.  
• zdravotechnika: 



 3 

- Napojenie nového vnútorného vodovodu na existujúci hlavný rozvod studenej vody 
DN65 vedený pod stropom 1.NP. Na jestvujúce potrubie sa pod stropom v miestnosti 
T.37 (upratovačka) osadí odbočka. Na klesnutí potrubia bude osadený hlavný uzáver 
vody GK DN40. Za klesnutím sa bude potrubie deliť na dve vetvy, ktoré budú 
opatrené  GK DN25 a vodomermi pre obe prevádzky.  

- Navrhovaná vnútorná kanalizácia bude odvádzať splaškové vody od zariaďovacích 
predmetov v danom priestore do novo navrhovaných kanalizačných stúpačiek k1-
k14. Tieto stúpacie potrubia budú zvedené do priestorov 1.PP, kde sa budú napájať 
na jestvujúce potrubie splaškovej kanalizácie vedenej pod stropom tohto podlažia do 
novo navrhovaných odbočiek podľa projektu. 

• vykurovanie: 
- Ako zdroj tepla je navrhnutá samostatne ekvitermicky regulovaná vetva s napojením 

na zdroj tepla - existujúcu plynovú kotolňu objektu Koloseo v 2.PP objektu SO 
203A1. Projektová dokumentácia rieši vysadnie odbočky DN32 na existujúcom 
rozdeľovači a zberači v kotolni. Potrubie novo navrhovanej vetvy s označením T 
prejde pod stropom kotolne k jadru s existujúcou vetvou vykurovania a stúpne pod 
strop 1.NP. V 1.NP pod stropom je navrhovaná pripojovacia vetva vedená v súbehu 
s existujúcou vetvou vykurovania až po vstup do novovzniknutého navrhovaného 
priestoru. Pred vstupom do novo navrhovaného priestoru bude umiestnený merací 
uzol spotreby tepla pre daný navrhovaný priestor. Táto meracia zostava bude slúžiť 
správcovi pre meranie a odpočet spotreby tepla. 

•  príprava TÚV: 
- V priestore Gastroentero-Hepatologického centra Thalion bude teplá voda 

pripravovaná celkove 2 zásobníkovými ohrievačmi vody typu ELIZ EURO120 (120l, 
2kW, 230V) a jedným zásobníkovým ohrievačom vody typu ELIZ EURO150 (120l, 
2kW, 230V). Teplá voda pre prevádzku lekárne Apoteka bude zabezpečovaná 
v priestoroch Gastroentero-Hepatologického centra Thalion v miestnosti T37, pričom 
vetva studenej a teplej vody bude opatrená vodomermi.  

• vzduchotechnika: 
- Prívod vzduchu pre zariadenia bude z fasády budovy. Nasávanie vzduchu je vybavené 

proti dažďovými žalúziami. Odvod vzduchu bude do jestvujúcej šachty, ktorá je 
vyústená nad strechou objektu. Priestory sú nútene vetrané. Sociálne zariadenia sú 
vetrané podtlakovo. 

• silnoprúdové rozvody: 
- Na 2.NP v objekte SO 203A1 sa v samostatnej miestnosti nachádza elektromerový 

rozvádzač RE1, z ktorého bude zrealizovaný prívod káblom 1-CHKE-V-J 5x35mm2 

do novo navrhovaného rozvádzača RE-T, ktorý bude inštalovaný v rozvodni. Z 
rozvádzača RE-T bude zrealizovaný káblom 1-CHKE-V-J 5x35mm2 prívod do 
rozvádzača R-T. Rozvádzač R-L pre lekáreň Apoteka bude z R-T napájaný káblami 
CYKY-J 5x10mm2. Káble hlavných rozvodov budú ukladané v káblových žľaboch 
v podhľadoch. Meranie spotreby elektrickej energie bude inštalované v rozvádzači 
RE-T. Osvetlenie v objekte bude podľa druhu prevádzky rozdelené na osvetlenie 
hlavné a núdzové únikové. Všetky svetelné obvody budú realizované celo plastovými 
káblami CYKY s prierezom žíl 1,5 mm2 v sústave TN-S. Zásuvkové obvody 230V 
budú realizované káblov CYKY-J 3x2,5 mm2 v prípade siete TN-S a CYKY-J 
4x2,5mm2 v prípade zdravotníckej izolovanej sústavy ZIS. 

• slaboprúdové rozvody: 
- EPS v novovytvorených priestoroch „Gastroentero-Hepatologického centra  a lekárne 

bude navrhnutá ako rozšírenie existujúcej EPS v objekte. EPS bude  novým 
kruhovým vedením napojená na existujúcu ústredňu EPS ESSERTRONIC 8008, 
nachádzajúcu sa na 1. podzemnom podlaží pri objekte SO 203C.  
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- Štrukturovaná kabeláž je navrhovaná za účelom počítačovej a telefónnej  siete, 
centrom rozvodov bude hlavný rozvádzač ŠK umiestnený v serverovni. 

- EZS bude navrhnutý na úrovni plášťovej a priestorovej ochrany. Ústredňa EZS bude 
umiestnená v serverovni a bude napojená na stredisko registrovania poplachov. 

 
c)  materiálové riešenie:  

Zvislé konštrukcie - navrhované stavebné úpravy budú zasahovať do nosných konštrukcií 
objektu len v prípade prípravy okenného otvoru na JV fasáde, ostatné zvislé nosné 
konštrukcie spolu s fasádou budú zachované bez zmien. Nové deliace priečky budú tvoriť 
jednoduché sádrokartónové priečky hr. 100, 125, 150, 250mm. Konštrukčné riešenie – SDK 
12,5mm, zvuková izolácia 60mm, vzduchová medzera, SDK 12,5mm. SDK priečky sú 
zvukovo izolačné   R=47dB. V miestnostiach hygieny a priestoroch s mokrou prevádzkou 
budú použité hydrofóbne SDK panely. Čiastočné zamurovanie priestoru po sekčnej bráne v 
hlavnom vstupe je realizované obvodovým murivom hr.300mm POROTHERM 30P+D na 
MVC 5 ložná špára hr.12mm, zateplené penovým polystyrénom hr.100mm a doplnené 
fasádnym obkladom. 

Vodorovné konštrukcie - jestvujúce podlahy budú repasované, s novým PVC alebo 
keramickým povrchom. V priestoroch jestvujúcich garáží pod novo riešeným priestorom 
budú na strope osadené tepelnoizolačné minerálne dosky hr. 50mm v celom rozsahu. Nový 
podhľad bude riešený kazetovým podhľadom z minerálnych platní 600x600 a plošným SDK 
podhľadom.   

 
d)  dopravné napojenie statická doprava:  

Dopravné napojenie areálu na dopravný systém ostáva bez zmien. Statická doprava pre 
zamestnancov a návštevníkov bude riešená v jestvujúcich priestoroch veľkopriestorových 
garáží vo vlastníctve stavebníka. 
 
Zmena v užívaní spočíva:  
v zmene účelu využitia nebytových priestorov  nachádzajúcich sa na časti prízemia bytového 
domu, zapísaných na LV č. 5110, využívaných ako veľkopriestorová garáž. V dotknutom 
priestore prízemia je v súčasnosti umiestnených 24 parkovacích miest. Nový účel využitia je 
navrhnutý ako prevádzka zdravotníckeho zariadenia, ktoré tvorí gastroentero-hepatologické 
centrum a lekáreň. 
 
2. Podmienky uskutočnenia zmeny dokončenej stavby:  
 
1. Stavebné úpravy budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval  

projektant TOP PROJEKT s.r.o., so sídlom Koreničova 4, 811 04 Bratislava 
zo septembra 2011 v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia. Prípadné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii nemožno 
urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.  

 
2. Stavebník je oprávnený začať stavebné úpravy až po nadobudnutí právoplatnosti tohto         

stavebného povolenia, ktoré stavebný úrad potvrdí na žiadosť stavebníka po jeho vzniku. 
 
3. Stavebné úpravy budú realizované dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od 

uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť 
stavebnému úradu zhotoviteľa stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti 
a zabezpečenie odborného vedenia stavby. Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby 
nesmie byť začaté so stavebnými prácami. 
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4. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných úprav.  
 
5. Stavebník je povinný označiť stavbu výrazným štítkom „Stavba povolená“ s uvedením 

potrebných údajov o stavbe a účastníkoch stavebných prác:        
       - označenie stavby 
       - označenie stavebníka 
       - meno odborného vedenia stavby 
       - termín začatia a ukončenia stavebných úprav 
       - číslo a dátum stavebného povolenia 
 
6.  Stavebník je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú   
       dokumentáciu overenú stavebným úradom, potrebnú na uskutočňovanie stavebných  
       úprav a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník,  
       súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe. 
 
7.  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. 
 
8.  Pri uskutočňovaní stavebných úprav treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
      práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 
 
9.   Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže         

dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.  
 
10. Pri realizácii stavebných úprav budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na  
       uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy. 
 
11. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných  

mechanizmov.  
 
12. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri realizácii 

stavebných úprav na riadenú skládku. Ku kolaudácii predloží doklad o nakladaní 
s odpadom produkovaným počas realizácie stavebných úprav a jeho prevzatie zmluvnou 
stranou. 

 
13. Inštalácie rozvodov vody, kanalizácie, kúrenia, elektrických rozvodov silnoprúdu 

a slaboprúdu a vzduchotechniky sa musia realizovať podľa slovenských technických 
noriem. Inštalácie môže vykonať len organizácia k tomu oprávnená alebo osoba pre túto 
činnosť odborne spôsobilá. 

 
14.  Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavebných úprav čo najmenej rušil 

užívanie ostatných častí stavby, aby vykonávaním prác nevznikli škody, ktorým možno 
zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na nich.  

 
15. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí 

a životného prostredia. Pri realizácii stavebných úprav maximálne obmedziť 
znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a 
preprave materiálu. 
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16. Lehota na dokončenie stavebných úprav sa určuje 6 mesiacov odo dňa začatia  
stavebných prác. 

 
17. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavebné úpravy nebudú začaté do dvoch rokov 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.  
 
18. Stavebník sa upozorňuje, že ak stavebné úpravy bude realizovať v rozpore s týmto  
       rozhodnutím, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý sa potrestá pokutou podľa 
       stavebného  zákona v znení neskorších predpisov. 
 
20. Na uskutočnenie stavebných úprav možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok,  
       ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - §  
       43f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných  
       výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 
 
21.  Dokončenú časť stavby možno užívať až po jej skolaudovaní. Stavebný úrad vydá 
       kolaudačné  rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi na jeho návrh po  
       ukončení  stavebných úprav.  
 
22. Stavebník je povinný v plnom rozsahu splniť a rešpektovať podmienky uvedené   
       v stanoviskách dotknutých orgánov: 
• Záväzné stanovisko MČ Bratislava – Nové Mesto: č. ÚPŽP-1734/2011/Zb zo dňa      

  26.09.2011, najmä: 
z hľadiska dopravného vybavenia: 

- zabezpečiť dopravnú prevádzku, bezpečnostné opatrenia a čistotu na dotknutých 
komunikáciách počas realizácie stavebných prác 

z hľadiska ochrany životného prostredia:  
- nakladať s odpadmi vzniknutými z demolácií a výstavby v zmysle zákona - č. 

223//2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 
- riešiť nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a vytriedenými zložkami 

komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty, kovy, bio-odpad) počas prevádzky na 
pozemku investora 

- prerokovať s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy počet zberných nádob na 
zmesový komunálny odpad a triedené zložky komunálneho odpadu v zmysle vyššie 
uvedeného zákona o odpadoch a VZN hlavného mesta Bratislavy o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
a zároveň prerokovať príjazd a možnosť manipulácie s so zbernými nádobami 
s firmou OLO, a.s. 

- predložiť vyjadrenie orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve - OÚŽP 
v Bratislave i k  nakladaniu s nebezpečným odpadom z prevádzky zariadenia 

- dodržiavať opatrenia v zmysle Všeobecnej záväznej vyhlášky Krajského úradu 
životného prostredia v Bratislave č. 8/2010, ktorou sa vykonáva Akčný plán na 
zabezpečenie kvality ovzdušia a súčasne vzhľadom na opatrenia mestskej časti na 
zabezpečenie kvality ovzdušia počas výstavby – zabezpečiť pravidelné čistenie 
komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby, kropenie a čistenie komunikácií, 
chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe, nepretržite zabezpečovať 
prekrytie kontajnerov odpadov na stavbe a pri ich preprave 

- zabezpečiť dodržiavanie najvyššej prípustnej hladiny akustického hluku počas 
výstavby v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí.    
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z hľadiska majetkovo - právnych a iných vzťahov: 

- v rámci stavebného konania a pri realizácii prestavby dodržať podmienky záväzného 
stanoviska RÚVZ  Bratislava Hl. mesto č. HZZ/14704/2011 zo dňa 7.09.2011.  

 
• Regionálny úrad  verejného zdravotníctva Bratislava Hlavné mesto – záväzné 

stanovisko: č. HZZ/14704/2011 zo dňa 7.09.2011, najmä: 
1. Riešiť účinné vetranie všetkých bezokenných miestností. 
2.Vetranie priestorov miestností dekontaminácie endoskopov riešiť tak, aby v nich 
nedochádzalo k prekračovaniu najvyšších prípustných expozičných limitov chemických 
faktorov (výpary dezinfekčných prostriedkov) v pracovnom ovzduší podl'a ust. nar. 
vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisacimi s 
expozíciou chemickým faktorom pri práci. Odvod znehodnotenej vzdušniny z priestorov 
dekontaminácie endoskopov riešiť tak, aby nedochádzalo k prieniku škodlivín do 
súvisiacich vnútorných priestorov budovy. 
3. Riešiť vyhovujúce umelé osvetlenie navrhovaných pracovných priestorov v súlade 
s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na 
osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov. 
4. Realizovať protihlukové úpravy nainštalovaných technológií (VZT) tak, aby sa 
dosiahol súlad s požiadavkami vyhl. 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. 
5. Prístup personálu do endoskopických vyšetrovní neriešiť cez prezliekacie boxy 
pacientov. 
6. Pozákrokovú observačnú miestnosť pacientov okrem drezu vybaviť aj umývadlom na 
ruky. Zvážiť situovanie zariadenia pre osobnú hygienu pacientov v jej bezprostrednej 
blízkosti. 
7. Oficínu lekárne ako aj hlavnú chodbu / čakáreň presvetliť nepriamym denným 
osvetlením - a to prostredníctvom presklených priečok orientovaných v smere k 
susediacim miestnostiam disponujúcim oknami na fasáde objektu. 
8. Trakt endoskopovní a pozákrokovej observačnej miestnosti pacientov vybaviť 
vlastnou čistiacou miestnosťou (s výlevkou, drezom a vhodne riešeným priestorom na 
prechodné uskladnenie biologicky kontaminovaného nebezpečného odpadu). 
9. Germicídnymi žiaričmi vhodného typu vybaviť odberovú miestnosť, všetky 
endoskopické vyšetrovne, obe miestnosti dekontaminácie endoskopov a čistiacu / 
upratovaciu miestnosť traktu endoskopovní. 
10. Všetky miestnosti (s výnimkou kancelárií / pracovní) vybaviť podlahami s I'ahko 
umývatel'nými a voči účinkom vody a dezinfekčných prostriedkov odolnými povrchmi. 
ll.  Ľahkoumývatel'né a dezinfikovateľné povrchy stien miestností realizovať podl'a 
nasledovných minimálnych hygienických zásad: 
a) v miestnostiach dekontaminácie endoskopov po celom ich obvode do výšky až po 
strop; 
b) v endoskopických vyšetrovniach, pozákrokovej observačnej miestnoisti pacientov, 
laboratóriu lekárne a vo všetkých miestnostiach zázemia pre upratovanie a osobnú 
hygienu pacientov a personálu po celom ich obvode do výšky min. 180cm; 
c) v ostatných miestnostiach v miestach inštalácie vodovodných batérií do výšky min. 
150cm, resp. do výšky po spodnú hranu nad batériami nainštalovanej skrinkovej 
zostavy. 
12. V rámci kolaudačného konania, príp. konania o uvedení priestorov predmetných 
zdravotníckych pracovísk do prevádzky preukázať / predložiť: 
a) protokoly z objektívneho merania hluku, ktorými sa preukáže, že nainštalované 
vlastné technológie (VZT, chladenie / klimatizácia) nebudú zdrojom nadmernej 
hlučnosti pre súvisiace vnútorné i vonkajšie prostredie podľa kritérií vyhl. MZ SR 
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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; 
b) protokoly z objektívneho merania umelej osvetlenosti vnútorných pracovných 
priestorov, ktorými sa preukáže súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR č.541/2007 Z.z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov; 
c) protokol z laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody z vnútorných vodovodných 
rozvodov, ktorým sa preukáže súlad s kritériami nar. vlády SR č.354/2006 Z.z., ktorým 
sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu vody určenej 
na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov. 
d) protokoly z biologického testovania sterilizačných aparatúr (lekáreň, gastro-
enterologické pracovisko), ktorými sa preukáže ich riadna sterilizačná účinnosť. 

 
• Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave - odbor odpadového hospodárstva: č.   

ZPH/2011/06524/III/BAL zo dňa 18.10.2011: 
- držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 

právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené; 
- držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento musí hneď  po vytvorení 

odviezť k oprávnenému odberateľovi; 
- držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich 

pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiadúcim účinkom;  
- držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 

ich znehodnotení a zneškodnení; 
- držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 vyhlášky 

MŽP SR č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných 
odpadov v termíne do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka; 

- držiteľ odpadov v kolaudačnom konaní predloží stavebnému úradu doklady 
preukazujúce zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou 
osobou.  

 
Stavebníkovi sa súčasne podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov vyrubuje poplatok pol. č.60 g) ods.1 v sume 33€, (slovom tridsaťtri 
Euro), ktorý stavebník zaplatil pred vydaním rozhodnutia.  

 
 

Odôvodnenie 
 
Na tunajší stavebný úrad bola dňa 26.09.2011 doručená žiadosť stavebníka Tomášíková, 
spol. s r.o., so sídlom Tomašíkova 50/E, 831 04 Bratislava, v zastúpení ARTPLAN, spol. 
s.r.o., so sídlom Karadžičova 27, 811 08  Bratislava, o vydanie stavebného povolenia na 
zmenu časti dokončenej stavby  so zámerom zmeny v užívaní stavby: „Gastroentero- 
hepatologické centrum THALION a Lekáreň APOTEKA“, súpisné číslo 12571, na pozemku 
parc. č. 15111/130, katastrálne územie Bratislava - Nové Mesto. Týmto dňom bolo začaté 
stavebné konanie. Stavebný úrad postupoval podľa § 85 ods. 2 prvá veta stavebného zákona. 
Po preskúmaní žiadosti stavebníka a predloženej projektovej dokumentácie, ktorú 
vypracoval TOP PROJEKT s.r.o., so sídlom Koreničova 4, 811 04 Bratislava zo septembra 
2011, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, dňa 4.10.2011  listom č. ÚKaSP-
2011/1718-ABA-ozn oznámil dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie 
stavebného konania a termín, do ktorého mohli účastníci konania a dotknuté orgány podať 
svoje námietky a pripomienky.   
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Ku konaniu boli predložené doklady preukazujúce vlastnícke právo stavebníka, ktoré ho 
oprávňuje stavebné úpravy realizovať a ďalšie predpísané doklady: 
- výpis z listu vlastníctva č. 5110 – originál, zo dňa 27.09.2011  
- kópia katastrálnej mapy - originál, zo dňa 26.09.2011 
- kópia kolaudačného rozhodnutia zn. 2007/220-411-KR-MGR zo dňa 21.05.2007 
- 2x projektová dokumentácia  
- splnomocnenie zo dňa 26.09.2011 
- vyjadrenie správcu – IMMO Service Group, s.r.o.    
- doklad o zaplatení správneho poplatku  
  
Stavebník so žiadosťou o stavebné povolenie predložil vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré 
sa k stavbe vyjadrili kladne, prípadne s pripomienkami, ktoré boli zapracované do 
podmienok tohto rozhodnutia: 
 
• Regionálny úrad  verejného zdravotníctva Bratislava Hlavné mesto – záväzné stanovisko 

č. HZZ/14704/2011 zo dňa 7.09.2011 
• Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave - odbor odpadového hospodárstva č.   

ZPH/2011/06524/III/BAL 
• Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. KRHZ-

BA-OPP-1441/2011-001 zo dňa 24.10.2011 
• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, krajský dopravný inšpektorát, 

stanovisko č. KRP-DI-DIO-8-135/2011 zo dňa 12.08.2011 
 
Námietky účastníkov konania k povoleniu zmeny dokončenej časti stavby neboli v konaní 
uplatnené. Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné.  
 
V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal návrh a priložené doklady v zmysle 
ustanovení § 62 stavebného zákona, pričom v súčinnosti s dotknutými orgánmi zistil, že 
povolením realizácie predmetnej zmeny stavby so zámerom zmeny jej užívania nebudú 
ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi, ani ohrozené práva 
a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol 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 č. 1, 832 91  Bratislava 3. 
Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 
ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu 
v Bratislave.  
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po 
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.  
 
 
 
                                                                                                   Mgr. Rudolf  K u s ý 
                                                                                                   starosta mestskej časti      
                                                                                                Bratislava  –  Nové Mesto     
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Stavebný úrad v súlade s § 26 správneho poriadku doručuje toto rozhodnutie verejnou 
vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. 
            
Vyvesené dňa :                                                                                      Zvesené dňa : 
 
 ……………….                                                                                      ……………..  
 
 
 
A/ účastníkom konania: 
1.  stavebník: Tomášíková, spol. s r.o., Tomašíkova 50/E, 831 04 Bratislava 
2.  splnomocnený zástupca: ARTPLAN, spol. s.r.o., Karadžičova 27, 811 08  Bratislava 
3.  projektant: TOP PROJEKT s.r.o., Koreničova 4, 811 04 Bratislava  
4.  vlastníci bytových a nebytových priestorov Tomašíkova ul. č. 50/ C, verejnou vyhláškou  
 
B/ na vedomie: 
1.   Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1 
  - oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
2.   Mestská časť Bratislava Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto / tu / 
      - oddelenie územného plánu a životného prostredia 
3.   Mestská časť Bratislava Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto / tu / 
      - oddelenie územného konania a stavebného poriadku /register/ 
4.  Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská ul. č. 2, 842 33 Bratislava 4 
     - odbor odpadového hospodárstva 
5.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl. m. SR Bratislavy, Ružinovská ul. č. 8,  
      820 09 Bratislava 29 
6.   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská ul. č. 6,     
      811 03  Bratislava 1 
7.   Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
8.   Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
       - krajský dopravný inšpektorát a odbor dopravného inžinierstva 
9.   správca: IMMO SERVICE GROUP s.r.o., Tomašíkova 46, 831 04 Bratislava 
 
C/ za účelom vyvesenia rozhodnutia: 
1.  Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát ( TU ), Junácka 1, Bratislava 
2.  Hl. m. SR Bratislava -Magistrát, oddelenie ORM, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava1  
   - so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní 
    a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 
3.  IMMO SERVICE GROUP s.r.o., Tomašíkova 46, 831 04 Bratislava 
    - so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením vo vchode č. 50/C predmetného 

bytového domu  po dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 
 


