
Č.: 8831/2017/UKSP/POBA-UR-.23                                                        Bratislava   10.11.2017

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 §7b zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
úrad“) na základe uskutočneného územného konania vedeného v súlade s § 35a  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 Budyšínska 3, Bratislava“, (ďalej len
“stavba“) vedenom v správnom konaní pod č. 8831/2017/ÚKSP/POBA navrhovateľovi
K Property, s. r. o., IČO: 47247975, so sídlom Kováčska 6, 831 04 Bratislava ( ďalej len
“navrhovateľ“) na pozemkoch register C parc. č.: 11309/1, 11309/2, 11309/3 vo vlastníctve
navrhovateľa, a na  pozemkoch register C  parc. č.: 21973, 21988 vo vlastníctve Hlavného
mesta SR Bratislavy, IČO: 603481 so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave.

I. Stavba sa umiestňuje podľa situácie v M 1:1000 ktorá je nedeliteľnou prílohou  tohto
rozhodnutia a podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovali v októbri
2016 Ing. arch Juraj Šujan autorizovaný architekt SKA 0232 AA a odborní projektanti
podľa nasledovnej objektovej skladby:

SO 01 Bytový dom
SO 21 Vjazd a výjazd z podzemnej garáže
SO 22 Úprava chodníkov – Budyšínska, Osadná ul.
SO 31 Horúcovodná prípojka
SO 41 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky
SO 42 Rekonštrukcia kanalizačných prípojok
SO 51 Prípojka NN
SO 61 Sadovnícke úpravy

Popis hlavného objektu SO 01 Bytový dom:
Predmet stavby rieši novostavbu bytového domu v nárožnej pozícii bloku medzi

ulicami Budyšínska – Vajnorská – Česká – Osadná ul. Bytový dom je schodiskový,
dvojsekciový. V nadzemných podlažiach má navrhnutých 28 bytov a apartmánov, vo dvoch
podzemných podlažiach je 42 odstavných a parkovacích stojísk v halovej garáži a technické
zariadenia budovy (sklady, odovzdávacia stanica tepla a miestnosť náhradného zdroja
elektrickej energie). Hmota bytového domu doplní nárožie bloku do kompaktného celku za
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dodržania stavebnej čiary i korunnej rímsy a svetlotechnických limitov okolitej zástavby.
Bytový dom bude mať päť nadzemných podlaží (z toho jedno ustúpené) a dve podzemné
podlažia.

Dvojsekciový bytový dom pozostáva z dvoch podzemných, štyroch nadzemných
podlaží a ustúpeného podlažia. V nadzemnej časti je 23 bytov, 4 nebytové priestory –
apartmány a 1 nebytový priestor - ateliér, z toho v sekcii „3“ 8 bytov, v sekcii „5“ 15 bytov a 5
nebytových priestorov. Veľkostná skladba bytového fondu pozostáva z jedno až štvorizbových
bytov s dôrazom na strednú veľkostnú kategóriu. Štvorizbové byty sú lokalizované na čiastočne
ustúpenom podlaží vo väzbe na exteriérové pobytové terasy. Byty na 1. nadzemnom podlaží
majú vo vnútrobloku predzáhradky nad spodnou stavbou. Výška nadzemnej časti objektu po
korunnú rímsu je 12,5 m, po atiku ustúpeného podlažia 15,6 m nad úroveň 1. nadzemného
podlažia (+/- 0,000 = 138,470 m n. m. Bpv). Pod vlastným objektom sa vybuduje dvojpodlažná
spodná stavba s priestormi pre odstavovanie 42 vozidiel, skladmi, odovzdávacou stanicou tepla
a miestnosti náhradného zdroja elektrickej energie. Vjazd pre automobily je rampou z Osadnej
ul. Priestor podzemnej halovej garáže slúži zároveň na zriadenie ochrannej stavby pri vzniku
mimoriadnej udalosti formou jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne (JÚBS) v zmysle
príslušných právnych predpisov. V páse pozemku stavebníka do Osadnej ul. bude umiestnený
prístrešok na komunálny odpad. V prístrešku sa počíta s jedným kontajnerom objemu 1.100
litrov na zmesový komunálny odpad.

II.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
A. Podmienky umiestnenia:

SO 01 Bytový dom
1. Polohopisné a výškopisné:
     Na pozemkoch parc. reg C parc.č 11309/1, 11309/2, 11309/3
     +-0,00= 138,470 m n. m. v Bpv, výška atiky nad 5. np = 154,070 m. nad m v Bpv.
2. Najkratšie vzdialenosti vonkajšieho obvodu stavby
- od vlastníckej hranice so susediacim  pozemkom
parc. reg. C č. 21973 .......... 2,4 m
parc. reg. C č. 21988 .......... 0 m
parc. reg. C č. 11308/1 ....... vzdialenosť predzáhradky 0 m

vzdialenosť fasády objektu 9,3 m
parc. reg. C č. 11308/2 ....... vzdialenosť predzáhradky 0 m

vzdialenosť fasády objektu 4,7 m
parc. reg. C č. 11308/3 ....... 0 m
parc. reg. C č. 11306 .......... 0 m
parc. reg. C č. 11307 .......... vzdialenosť predzáhradky 0 m

vzdialenosť fasády objektu 28,6 m
SO 21 Vjazd a výjazd z podzemnej garáže na pozemku parc.  č. 11309/3, 21973
SO 22 Úprava chodníkov-Budyšínska, Osadná ul. na pozemkoch parc.  č. 21973, 21988
SO 31 Horúcovodná prípojka na pozemku parc. č. 21973
SO 41 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky na pozemku parc.  č. 21988
SO 42 Rekonštrukcia kanalizačných prípojok na pozemkoch parc. č. 21988
SO 51 Prípojka NN na pozemkoch parc. č. 21973
SO 61 Sadovnícke úpravy na pozemkoch parc.  č. 11309/1, 11309/2, 11309/3

B. Zásobovanie stavby, body napojenia a trasy podzemných inžinierskych sietí
Teplo bude zabezpečovať navrhnutá horúcovodná prípojka 2x DN32 napojená na jestvujúci
horúcovod 2xDN100 PN 2,5 MPa vedený v Osadnej ulici. Horúcovodná prípojka DN32 bude
privedená do navrhovanej OST s menovitým výkonom 140kW umiestnenej v 2.PP objektu.
Pitná voda v množstve 3811m3/rok bude dovedená rekonštruovanou vodovodnou prípojkou
PE D63 (DN50). Rekonštrukcia vodovodnej prípojky je navrhnutá z dôvodu nevyhovujúceho
technického stavu a nepostačujúceho kapacitného profilu v celej dĺžke od napojenia na verejný
vodovod DN 100 v Budyšínskej ulici. Vodomer bude umiestnený v existujúcej vodomernej
šachte pred domom.
Voda na hasenie požiaru v množstve 12,0l.s-1 bude zabezpečená vonkajšími podzemnými
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hydrantmi v blízkosti stavby umiestnenými na dvoch vetvách verejného vodovodu 2x DN100.
Splaškové odpadové vody v množstve 3811m3/rok budú odkanalizované gravitačne areálovou
jednotnou kanalizáciou a existujúcimi kanalizačnými prípojkami do verejnej kanalizácie na
Budyšínskej ulici
Zrážkové vody zo striech budú v množstve 363m3/rok odvádzané areálovou jednotnou
kanalizáciou a existujúcimi kanalizačnými prípojkami do verejnej kanalizácie na Budyšínskej
ulici.
El. energia bude zabezpečená prípojkou NN, zemným káblovým vedením – káblom NAYY-J
4x150mm2 z pripravovanej skrine SR5, ktorá nahradí pôvodnú SP5. Skriňa bude osadená na
rohu ulíc Budyšínska – Osadná. Ukončenie prípojky NN bude v skrini RE na 1.NP voľne
prístupnej z chodníka.
Dopravné napojenie pre automobily bude z komunikácie funkčnej triedy C3 kategórie MO
6,5/30 – Osadnej ulice.
Prístupy pre peších budú tri  z chodníkov na Budyšínskej a Osadnej ulici.
Statická doprava s počtom 42 parkovacích miest je umiestnená do hromadnej podzemnej
garáže s napojením na Osadnú ulicu.
Skladovanie odpadov bude v kontajneri na zmesový komunálny odpad objemu 1100 litrov v
novovybudovanom prístrešku na komunálny odpad. Odpady budú odvážané.

C. Podmienky dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a správcov  inž. sietí:
Hlavné mesto SR Bratislava č. MAGS OUIC 58045/16-395698 zo dňa 05.06.2017:
z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia:
- pri komunikácii Budyšínska a Osadná sa nachádzajú existujúce vzrastlé stromy, ktoré je

nevyhnutné počas výstavby primerane chrániť (pred mechanickým poškodením je potrebné
chrániť stromy odebnením kmeňa do výšky cca 2 m), ošetrovať a udržiavať.

z hľadiska ochrany životného prostredia:
- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia

č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy
- 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

z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov:
- v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a

správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre
stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej
dokumentácie tohto stupňa

ODPORÚČANIE:
- parkovacie plochy riešiť materiálom priepustným pre zrážkovú vodu, napr. zatrávI10vacími

tvárnicami
- zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním, alebo retenciou s

ohľadom na inžiniersko-geologické pomery v území
- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť projekt sadových úprav (vyváženou

kombináciou nízkej a vysokej zelene) a ku kolaudácii preukázať realizáciu navrhnutých
sadových úprav

- ploché strechy na objektoch v ďalšom stupni dokumentácie riešiť ako vegetačné strechy,
nepochôdzne strechy ako extenzívne (s min. hrúbkou substrátu 5-25 cm) a pochôdzne
(strešné terasy) ako tzv. intenzívne vegetačné strechy (s min. hrúbkou substrátu 25 cm).

Mestská časť Bratislava- Nové mesto č. 3392/1810/2017/ZP/NAGV zo dňa 06.09.2017:
z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia:
- Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona Č.

135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Na práce v styku s miestnou komunikáciou
alebo na miestnej komunikácii je potrebné v rámci povoľovania stavby, alebo pred
realizáciou jednotlivých častí vyžiadať všetky povolenia v zmysle cestného zákona.

- O zriadení/úprave vjazdu z miestnej komunikácie III. triedy Osadná na susednú
nehnuteľnosť musí rozhodnúť podľa §-u 3b (ods.1, 3, a 4) zákona č.135/1961 Zb. v platnom
znení (alebo sa vyjadrí v záväznom stanovisku pre potreby územného konania) príslušný
cestný správny orgán - v tomto prípade mestská časť Bratislava - Nové Mesto.
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- Investor je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd zo svojho
pozemku a spevnených plôch na verejnú komunikáciu.

- Dodržať STN 73 6102.
- Bezbariérovú úpravu pre slabozrakých a nevidiacich navrhnutú len na rohu pri navrhovanej

stavbe žiadame realizovať aj na protiľahlej strane dotknutého priechodu pre chodcov.
- Upravované chodníky (súčasti miestnych komunikácií) zostanú vo vlastníctve terajšieho

vlastníka. Ich úpravy bude potrebné odovzdať stavebníkom vlastníkovi alebo správcovi
komunikácie. Komunikácie na pozemku stavby zostanú účelovými v zmysle zákona č.
135/1961 Zb ..

- Parkovacie miesta je nutné riešiť len na pozemku stavebníka.
z hľadiska technickej infraštruktúry:
- Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v mieste navrhovanej stavby. Dodržať požiadavky

správcov dotknutých inžinierskych sietí.
z hľadiska ochrany životného prostredia:
- Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Nakladanie s komunálnymi odpadmi z prevádzky je nutné riešiť na pozemku investora v

zmysle platných predpisov hlavného mesta SR Bratislavy.
- V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na

úseku odpadového hospodárstva.
- Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby, zabezpečiť

pravidelné čistenie a kropenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých
k stavbe. Vykonať opakované kropenie staveniska, príjazdových komunikácií a chodníkov
pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo
elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania
priebežne.

- Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov odpadov na stavbe a pri ich preprave.
- V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na

úseku ochrany prírody a krajiny - Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné
prostredie.

V prípade, že by malo dôjsť k akémukoľvek zabratiu zelene platí:
- Pred zahájením stavebných a búracích prác zabezpečiť odborné ošetrenie prípadnej

stromovej vegetácie tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 83
7010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).

- Pri stavebných a búracích prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový
systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.

- V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s maximálnym
ohľadom na kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín a
kríkov, výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hÍbení výkopov
nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm (korene môžu byt' prerušené jedine rezom,
pričom rezné miesta je potrebné zahladiť a ošetriť).

- V prípade, že akékoľvek výkopové práce resp. umiestnenie staveniska resp. jeho časti
vrátane kontajnera a odpad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo vlastníctve
resp. správe mestskej časti (delimitovaný hlavným mestom SR BA) je nutné požiadať o
povolenie zvláštneho užívania verejných priestranstiev - zelene a ostatných plôch mimo
komunikácií a chodníkov na oddelení životného prostredia a územného plánovania.
Súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifikované pozemky, ktorých sa osobitné užívanie bude
týkať spolu s vytýčenými drevinami.

- V prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu
komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

- Pokiaľ bude rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín je možné
realizovať až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny MČ BNM a po
vyznačení drevín vybraným predpísaným spôsobom.

- V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov na výrub dreviny sa
vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody MÚ BNM, v ktorom orgán ochrany prírody uloží
žiadateľovi povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred
určenom mieste a to na náklady žiadateľa. Ak: nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán
ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.
Rozhodnutie o súhlase musí byť právoplatné ešte pred vydaním územného rozhodnutia.
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- V prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi riešenie príslušnému
orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Rovnako sa bude postupovať v prípade, že
po ukončení prác dreviny a krovité porasty začnú vysychať, resp. vyschnú úplne a to do
troch rokov po ukončení prác.

- V zmysle zákona č. 364/2004 o vodách je nutné v rámci konania na stavebnom úrade
predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy - Okresný úrad
Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie.

- V zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je nutné požiadať
príslušný orgán ochrany ovzdušia o súhlas s umiestnením všetkých zdrojov znečisťovania
ovzdušia.

- Výduch znečisťujúcich látok z podzemnej garáže umiestniť do takej výšky, aby bol
zabezpečený dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok.

- Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe a v rámci prevádzky dodržat' najvyššie prípustné
hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z ..

z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov:
- Dodržať požiadavky na preslnenie navrhovaných a tiež okolitých bytov, ktoré stanovuje

STN 734301 - Budovy na bývanie a STN 7305080-1, Zmena 2 - Denné osvetlenie.
- Zachovať nerušenú prevádzku Materskej školy na Osadnej ulici, pozemky registra "C" KN

parc. č. 11310 a 11311, k. Ú. Nové Mesto počas realizácie stavebných prác.
- Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov resp. správcov susediacich a dotknutých

nehnuteľností a zariadení.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava č. MAGS OSK 43454/2017-228307-2 zo
dňa 15.05.2017:
Súhlasí s navrhovanou realizáciou inžinierskych sietí a stavebných úprav podľa predloženej
situácie s podmienkou, že pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí stavebník stavby s
Bratislavou v zmysle § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude oprávňovať stavebníka uskutočniť
navrhovanú realizáciu inžinierskych sietí na cudzom pozemku. Uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena sa nevzťahuje na realizáciu stavebných úprav a na
rekonštrukciu vodovodnej, kanalizačnej prípojky, ktoré sú v pôvodnej trase.

Na stavebné úpravy stavebník uzatvorí podľa § 19, Zákona o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) č. 135/1961 Zb. úplné znenie ,,Dohodu“, v ktorej budú
vyšpecifikované podmienky navrhovanej realizácie stavebných úprav.

Okrem uvedeného je stavebník povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska
k investičnej činnosti vydaného Hlavným mestom SR Bratislavy.
Mestská časť Bratislava – Nové mesto, Oddelenie investícií a verejného obstarávania č.
9342/3790/2017/IVO/RUKS zo dňa 20.03.2017:

Na Osadnej ulici v mieste budúcej novostavby už existuje vjazd na priľahlú
nehnuteľnosť a nebude sa rozširovať ani presúvať.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako cestný správny orgán záväzné stanovisko
z tohto dôvodu nevydá.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných  zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody  a krajiny č.
OU-BA-OSZP3-2016/107207/HRB zo dňa 21.12.2016:
1. Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
2. Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP,

1994) záujmovým územím neprechádza žiaden biokoridor ani sa tu nenachádza žiadne
biocentrum.

4. Nakoľko realizáciou stavby dochádza k výrubu stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm
(meraný vo výške 130 cm nad zemou), stavba si vyžaduje vydanie predchádzajúceho
súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona od
príslušnej mestskej časti.

5. V prípade blízko sa vyskytujúcich drevín, ktoré zostávajú zachované (aj na susedných
pozemkoch, v priestore chodníkov), je pri stavebných a výkopových prácach potrebné
postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí
týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN
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83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa
ktorej (bod 4.2.4. STN) sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať
v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možne zabezpečiť, musí sa
vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa.

6. Vzhľadom na stavebné riešenie a umiestnenie existujúceho objektu bývalej škôlky nie je
možné vylúčiť prípadné osídlenie stavby voľne žijúcimi druhmi vtákov alebo netopierov
(celoročne), zdržiavajúcich sa v rôznych štrbinách, či hniezdiace na osteniach okien pričom
ide o chránené živočíchy podľa § 33 a § 35 zákona, preto v prípade uskutočňovania
stavebných prác v období hniezdenia, ktoré začína približne v apríli a trvá do začiatku
septembra, odporúčame pred asanáciou objektu vykonať s odborníkom (napr. zo Štátnej
ochrany prírody SR, Regionálneho centra ochrany prírody v Bratislave, Jeséniova 17D,
Bratislava) obhliadku objektu, či sa v ňom nenachádzajú aktívne hniezda. Úmyselné rušenie
chráneného živočícha v mieste jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia,
rozmnožovania a výchovy mláďat, odstraňovanie alebo úmyselné poškodzovanie alebo
ničenie hniezda, ako aj poškodzovanie alebo ničenie miesta rozmnožovania alebo odpočinku
chráneného  živočícha  sú  činnosťami  zákonom  zakázanými  (§  35  ods.  1  a  2)  a  ako  iný
správny delikt u právnickej osoby postihnuteľné sankciou až do výšky 33 193,91 eura.

7. V prípade potvrdenia výskytu chránených živočíchov a ich úkrytov v budove je stavebník
podľa § 3 ods. 4 zákona povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia smerujúce
k predchádzaniu alebo obmedzeniu poškodzovania chránených druhov živočíchov a ich
úkrytov (t.j. vypracovanie posudku vrátane špecifikácie kompenzačných opatrení
a zabezpečenie ich realizácie.)

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany vôd č. OU-BA-OSZP3-
2017/008268/KEN/III-vyj. zo dňa 06.02.2017:
1. Navrhovaný stavebný objekt nemá charakter vodnej stavby v zmysle § 52 ods. 1 vodného

zákona a na jej povolenie nie je potrebné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy podľa §
26 tohto zákona.

2. Jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené.
3. V mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať

zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového
hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2016/109948/DAD zo dňa 20.12.2016
1. Držiteľ odpadov je povinný:

- zhromažďovať odpady vy triedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý

ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť

jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na
recykláciu inému,

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť
jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo
iné zhodnotenie,

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015
Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s
viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných
odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho
roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené
údaje.
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2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste
jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia
veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi.

3. Držiteľ odpadov pred začatím zemných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s
odpadom č. druhu 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie
dotknutého orgánu podľa § 99 ods. l písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o
vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo
stavby (t.j., vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a
podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byt' označená stavba, z
ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť
predložený originál uvedených dokladov.
Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia č. OU-BA-OKR1-2016/107762 zo
dňa 16.12.2016
V rámci spracovania projektovej dokumentácie stavby pre vydanie stavebného povolenia
Okresný úrad Bratislava požaduje návrh riešenia požiadaviek civilnej ochrany na ukrytie
dopracovať v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 532/2006 Z.z.
Projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia – časť Civilná ochrana
s dopracovaným riešením ochrannej stavby požadujeme predložiť na odsúhlasenie.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto č. HŽP/2177/2017 zo
dňa 11.01.2017
1. Na zabezpečenie akustickej pohody bývania rešpektovať opatrenia uvedené v hlukovom

posúdení projektanta z októbra 2016.
2. Riešiť potrebnú nepriezvučnosť deliacich konštrukcií medzi jednotlivými bytmi ako aj

medzi bytovými a nebytovými priestormi podľa STN 73 0532 Hodnotenie
zvukovoizolačných vlastností budov a deliacich konštrukcií

3. Ku kolaudácii predložiť:
- Výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z vnútorných a

vonkajších zdrojov (doprava, TZB a i.) nebude negatívne vplývať na vlastné a vonkajšie
dotknuté chránené obytné prostredie a prostredie s dlhodobým pobytom ľudí podľa
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.

- Protokol z merania zvukoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi bytmi a
bytovými a nebytovými priestormi podľa STN 73 0532 Hodnotenie zvukovo izolačných
vlastností budov a stavebných konštrukcii.

- Výsledky z objektívneho merania účinnosti núteného vetrania miestností bez potreby
otvárania okien, ktorými sa preukáže súlad s STN 73 0532 a s vyhl. MZ SR č, 259/2008
Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budova o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Uvedené sa
vzťahujú na prípad preukázanej potreby riešiť ochranu bytov pre nadmerným hlukom z
dopravy.

- Výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, ktorý preukáže , že kvalita vody v
spotrebisku predmetnej stavby spĺňa požiadavky 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 vyhl. NV SR č. 496/2007 Z.z:

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. KRHZ-
BA-HZUB6-3732/2016 zo dňa 21.12.2016
S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko
nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
Krajské veliteľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát č.
KRPZ-BA-KDI3-16-308/2016 zo dňa 12.12.2016
1. Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných v garážových priestoroch a na

povrchu, rovnako aj prístupovej rampy vedúcej do garáže (šírkové usporiadanie a pozdĺžny
sklon) požadujeme navrhnúť v súlade s STN 73 6058 tak, aby bol umožnený bezpečný a
plynulý vjazd a výjazd vozidiel pričom ich šírkové parametre požadujeme navrhnúť pre
vozidlá skupiny 1, podskupina 02 (šírka vozidla 1,80 m).
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2. Zabezpečením 42 parkovacích miest pre objekt bytového domu považujeme potreby
statickej dopravy v zmysle STN 73 6110/Z2 za dostatočne uspokojené.

3. Dopravné napojenie navrhovaného bytového domu 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.

4. 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.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku č.
SHNM—SNM-2016/000204-098 zo dňa 13.09.2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako správca majetku Slovenskej republiky,
stavby súpisným číslom 3180 na Budyšínskej ulici v Bratislave - m. č. Nové Mesto, na
pozemku parc. číslo 11561/6 zapísanej na liste vlastníctva č. 2346, v kat. území Nové Mesto, v
ktorej sídli Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce PPZ MV SR dáva súhlas so zriadením
združeného osvetlenia v časti hore uvedenej budovy v zmysle predloženého predbežného
svetlotechnického posúdenia, vypracovaného Ing. Zsoltom Straňákom, ktoré tvorí súčasť
predloženej žiadosti v súlade s vyhláškou 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na
osvetlenie pri práci, ktoré sa má nastať v dôsledku realizácie stavby "Bytový dom Budyšínska
3, Bratislava" na protiľahlej strane uvedenej ulice na par. č. 11309/1-11309/3 v kat. území
Nové Mesto.

Náklady vzniknuté so zriadením a prevádzkovaním združeného osvetlenia na strane MV
SR navrhujeme riešiť dohodou v zmysle Občianskeho zákonníka.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku č. ASM – 77 – 2966/2016 zo dňa
12.12.2016

Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný
orgán a stavebný úrad.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v
priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby
(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky
ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a
stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším
orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu
prerokovaniu.
Krajský pamiatkový úrad Bratislava č. KPUBA-2017/21060-2/75416/BAX zo dňa
29.07.2017
- v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác

podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález ponechá
bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Dopravný úrad č. 18577/2017/ROP-002/30772 č. 18.09.2017
Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa §

28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 126 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, s umiestnením a realizáciou stavby predložených podkladov (10/2016) s celkovou
výškou stavby cca 18,10 m od úrovne ±0,00, t. j. nadmorskou výškou 156,57 m n. m. Bpv
súhlasí.

Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a
platí pre účely všetkých konaní podľa stavebného konania.

Podľa § 35 a § 58 stavebného zákona s poukazom na § 3 ods. 3 písm. c) a § 8 ods. 2
písm. c) ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, je stavebník povinný toto stanovisko dotknutého orgánu
priložiť k návrhu na vydanie predmetného povolenia.

Záväzné stanovisko platí dva roky od dátumu jeho vydania, a to za predpokladu že
nedôjde k zmene výškových parametrov stavby a prípadnému použitiu stavebných
mechanizmov nad nadmorskú výšku 205,27 m n. m. Bpv, t. j. výšku 66.80 m od úrovne ±O.OO
(výškové obmedzenie určené ochranným pásmom kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika
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Bratislava). Nestráca však platnosť, keď bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na príslušný stavebný úrad. V takomto prípade je platnosť záväzného
stanoviska určená platnosťou stavebného povolenia za predpokladu, že podmienky záväzného
stanoviska boli zapracované do rozhodnutia stavebného úradu.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 49721/2016/Nz zo dňa 28.12.2016

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie,
požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a
súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách.

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

K umiestneniu stavby: „Bytový dom Budyšínska 3“ nebudeme mať námietky, ak cez
predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov BVS,
vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany.

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

V zmysle "technických podmienok" je potrebné navrhnúť vodomernú šachtu a zároveň
je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, príp.
ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a dodatkov.

Platné: "TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný
vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej
a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." sú dostupné
v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk.

Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých
vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je
potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi.

Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť
navrhnuté v koordinácii a v súlade s platnými STN.
A. Zásobovanie vodou

S navrhovaným technickým riešením zásobovania predmetnej nehnuteľnosti vodou a s
rekonštrukciou vodovodnej prípojky budeme súhlasiť za predpokladu, že budú dodržané
podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:
a/ Vodovodná prípojka
1. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť navrhnutá priama

bez lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať
vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by
mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.

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

b/ Vodomerná šachta
1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo

vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
2. Vodomerná šachta musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám BVS.
3. Usporiadanie vodomernej šachty a vodomernej zostavy je potrebné navrhnúť podl'a

priloženej schémy.
B. Odvádzanie odpadových vôd

K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ do verejnej kanalizácie v
zazmluvnenom množstve /MB00576137/ nebudeme mať námietky.

S navyšovaním množstva dažďových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie
nebudeme súhlasiť. Odvedenie navýšeného množstva dažďových vôd požadujeme riešiť mimo
splaškovú kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým
podmienkam. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd.
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S navrhovaným technickým riešením odvádzania odpadových vôd z predmetných
nehnuteľností budeme súhlasiť za predpokladu, že budú dodržané podmienky SVS, uvedené v
texte vyjadrenia:
a/ Kanalizačná prípojka
1. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky

zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
2. 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.

Kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie predmetnej stavby spolu s
dokladom o vlastníctve nehnuteľností, katastrálnou mapou, projektom požiarnej ochrany,
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
www.bvsas.sk.
Bratislavská teplárenská, a.s. č. 03068/Ba/2016/3410-3 zo dňa 15.12.2016
Objekt bude napojený na sústavu CZT z horúcovodu 2 x DN 200 na Osadnej ulici
horúcovodnou prípojkou 2 x DN 32.

Z tohto dôvodu žiadame stavebníka dodržať ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7,
8 a 9 zákona Č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a to najmä:
1. Pri súbehu inžinierskych sietí s naším horúcovodom a s novonavrhovanou horúcovodnou

prípojkou dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu
na obe strany. Ochranné pásmo horúcovodných šácht a to 1 m od vonkajšej hrany šachty na
všetky strany.

2. Pri križovaní inžinierskych sietí s naším horúcovodom a s novonavrhovanou horúcovodnou
prípojkou dodržať normu STN 73 6005/1993 - Priestorová úprava vedení technického
vybavenia. Ďalej žiadame inžinierske siete uložiť do chráničky s presahom 1 m od
vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany.
3. V technickej správe žiadame opraviť: diferenčný tlak na vstupe do OST zo 100 kPa na

120 kPa, dimenziu horúcovodného potrubia v Osadnej ulici z 2 x DN 100 na 2 x DN
200 a umiestnenie OST v objekte.

4. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie aj so vše1kými súvisiacimi profesiami žiadame
zaslať na vyjadrenie.

Západoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 22.12.2016
1. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná,

a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona č. 251/2012
Z.z. o energetike. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme
správy energetických zariadení VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN
Bratislava mesto, Hraničná 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme
správy sietí VVN, Čulenova 3.

2. Preložku energetických zariadení vo vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s. (káblový
rozvod NN) žiadame riešiť v zmysle § 45 Zákona Č. 251/2012 Z.z. na náklady investora.
Zmluva o vykonaní preložky bude vypracovaná pred odsúhlasením projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie.

3. 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, a.s.

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

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

6. Budovanie elektroenergetických zariadení distribučné ho charakteru bude zabezpečovať
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. na základe Zmluvy o spolupráci ako vlastnú
investíciu. Zmluva o spolupráci bude vypracovaná v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie. Preložka skrine 52-SP5 a káblových vedení zo skrine
SR9 (0857-020) do skrine 52-SP5 a z nej do skrine 37-SR4, vrátane novej rozpojovacej
istiacej SR7 a z nej prípojky NN do objektu sa zrealizuje na náklady investora.
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7. 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 majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre
osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po
dobu ich životnosti.
V ďalšom stupni žiadame predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu napojenia

stavby na distribučnú sústavu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 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 sietí realizovaných inými zhotoviteľmi) spracovaný na
základe vytýčenia vlastníkmi (správcami) inžinierskych sietí 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. Merania spotreby elektrickej energie musia byť
umiestnené v skupinových elektromerových rozvádzačoch 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 www.zsdis.sk

Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o
pripojení odberných el. zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenská energetika, a.s. po vydaní kolaudačného rozhodnutia.
Pripojovacie poplatky budú stanovené v zmysle rozhodnutia ÚRSO.
Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka / spoluvlastníka / pozemku v majetku
Západoslovenská distribučná Západoslovenská energetika, a.s.
SPP-distribúcia, a.s. č. TD/NS/0078/2016/An zo dňa 21.12.2016
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na
základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;

- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania,
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto
vyjadrení;

- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu
pre účely stavebného konania, ale pre konanie podľa iných právnych predpisov, na
posúdenie SPP-D;

- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných
predpisov, požadujeme, aby stavebník :
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných

a/alebo bezpečnostných pásiem;
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanie stavby vo vzťahu

k existujúcim plynárenským zariadeniam;
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov

a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou
OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.
- Napriek tomu, že stavebník neuvažuje s plynofikáciou novostavby – upozorňujeme, že

na p. č. 11309/3 je vybudovaný pripojovací plynovod DN 80, PN 2,1kPa.
Dopravný podnik Bratislava, a. s. č. 24089/24740/2000/2016 zo dňa 12.12.2016
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1. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky
na električkovej dráhe Vajnorskej radiály.

2. Káblové siete DPB, a. s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené.
Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne.
Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 736005. Odkryté
káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcom [tf. 5950 1491]. Zápis z tejto
kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii stavby a stavba nesmie byt' bez uvedeného
dokladu skolaudovaná.

3. Začiatok výkopových prác musí byt' nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení [tf.
5950 1491], prípadne na elektrodispečing DPB, a. s. [tf. 5950 6666].

4. Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť pevné
trakčné zariadenia.

5. Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom pevných
trakčných zariadení DPB, a. S. [tf. 5950 1491].

6. Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112,
117 a 120.

Slovenský zväz telesne postihnutých č. 300/2016 zo dňa 08.12.2016
Na uvedenú stavbu sa v zmysle § 56 vyhl. MŽP SR 532/2002 Z.z. vzťahujú všeobecné

technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie.

Navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu bytového domu
bez požiadavky prispôsobenia bytov na užívanie osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu v
zmysle vyhl. MŽP SR 532/2002 Z.z.

Navrhovaná stavba z hľadiska prístupnosti spĺňa všeobecné technické požiadavky na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR
č.532/2002 Z.z. a prílohy k vyhláške č.532/2002 Z.z., ktorou sa určujú všeobecné technické
požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu.

V prípade požiadavky budúcich užívateľov bytov aby ich mohli užívať osoby s
obmedzenou schopnosťou pohybu je možnosť túto požiadavku riešiť individuálne stavebnou
úpravou prípadne technickými prostriedkami.
Siemens s.r.o. č. PD/BA/269/16 zo dňa 05.12.2016
- v ďalšom stupni stavebného konania žiadame predložiť na vyjadrenie projektovú

dokumentáciu k stavebnému povoleniu,
- pred predložením dokumentácie k stavebnému povoleniu žiadame verejné osvetlenie

konzultovať v rozpracovanosti,
- pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
- všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme

uložiť do chráničiek,
- pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p.

Kubišta - tel.: 0903 555 028,
- v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia,

požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a
predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,

- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác
prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,

- k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať
stavebný dozor Siemens, s. r. o.,

- prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných
prác Vám budeme v plnej výške fakturovať,

- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO,
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo:

02/6381 0151
- toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovatel'a VO a nenahrádza

vyjadrenie vlastníka
Slovak Telekom a.s. č. 6611721674 zo dňa 14.08.2017
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.
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2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní
povinnosť podľa bodu 3.

3. 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:

4. 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.

5. 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.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka společnosti 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.

7. 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.

Podmienky k umiestneniu výškovej budovy: Mobilná sieť bez pripomienok
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa

§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. 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.

10. 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: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, 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
sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených

zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
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- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu

terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na
jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na
povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
(napr. hĺbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost

Slovak  Telekom,  a.s.  a  DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o.  nezodpovedajú  za  zmeny
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel.
káblov je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení

v plnom rozsahu.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 11.01.2017
S vydaním ÚR danej stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:
1. U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 21/2016
2. Projekt pre SP predložiť UPC na vyjadrenie v rámci stavebného konania.
3. Toto vyjadrenie platí 1 rok.

III.  Rozhodnutia vydané v súvislosti so stavbou
1. Rozhodnutie - súhlas na výrub 6 ks drevín vydané Mestskou časťou Bratislava – Nové

mesto č. 26509/1992/2017/ZP/KOLP zo dňa 03.08.2017, právoplatné dňa 11.09.2017.

IV.  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.

V.   Námietky účastníkov konania:

Stavebnému úradu bol dňa 22.9.2017 doručený list účastníčky konania Ing. Soni
Strakovej, bytom Osadná 2, Bratislava, označený hlavičkou Vlastníci bytov a nebytových
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priestorov a obyvatelia bytových domov Osadná 2, Česká 6, Česká 8,  Budyšínska 2,
Budyšínska 4, Bratislava – Nové Mesto 831 03 Bratislava, v ktorom je vyjadrený nesúhlas s
uvedenou stavbou s odkazom na prílohu – list s námietkami, ktoré boli stavebnému úradu
predložené dňa 11.10.2016.

Zároveň bol stavebnému úradu dňa 26.9.2017 doručený list účastníčky konania Mgr.
Mariety Fupšovej, bytom Osadná 2, Bratislava, ktorým sa prihlásila k listu Ing. Soni Strakovej
a predošlým námietkam uvedeným v liste zo dňa 11.10.2016.

Uplatnené námietky č. 1 – 20 stavebný úrad uvádza v plnom znení:
1. Predovšetkým ide o neúnosnú zastavanosť nášho okolia, o neúmerné „zahustenie“ už aj tak

veľmi exponovanej a „zaľudnenej“ lokality v širšom centre hlavného mesta. V tejto lokalite
už nie sú potrebné ďalšie byty, súčasný „boom“ bytovej výstavby produkuje neustále nové
obytné domy, z ktorých polovica je prázdna (napr. 3 Veže, Račany, „Manhattan“ a pod.),
nové veľké sídlisko sa stavia neďaleko, pár stoviek metrov od našich ulíc (BA Filiálka), v
našej časti chýba najmä občianska vybavenosť, parky, zariadenia pre voľno-časové aktivity;

2. O plánovanom zámere výstavby neboli obyvatelia domu Osadná, Česká a Budyšínska
informovaní. Dodatočne sme sa dozvedeli, že sa konala prezentácia v Dome kultúry na
Vajnorskej  ulici  v  Bratislave  (vedená  priamo p.  starostom MIÚ BA NM )  o  „revitalizácii
voľných plôch a parkov“. O výstavbe bytového objektu vo forme ako sa nám podarilo
získať vizualizáciou cez správcovskú firmu S - Byt (spravujúca dom na Osadnej 2) sa podľa
našich informácií na prezentácii nič nehovorilo. Pod revitalizáciou voľných plôch a parkov
rozumieme obnovu parkov a sadov, nie výstavbu ďalšieho obytného domu; Neskôr sme sa
dozvedeli (cca v auguste 2016), že výstavba obytného domu je už „hotová vec“, je údajne v
prednostnom osobnom záujme p. starostu BA NM Mgr. Rudolfa Kusého ;

3. Výstavbou bytového domu dôjde k odstráneniu mnohých stromov a zelene na pozemku a
hlavne vo dvore. Štyri nové predzáhradky, patriace prízemným bytom, ktoré majú
spomínanú zeleň nahradiť, výrazne zvýšia hluk vo dvore a o zásadne obmedzia súkromie
bytov na Osadnej 2, orientovaných do dvora;

4. Pri tak malej stavebnej ploche dôjde k podstatnému obmedzeniu svetlosti v bytoch.
Plánovaná bytovka s piatimi podlažiami významným spôsobom obmedzí už teraz skromné
prenikanie svetla do bytov orientovaných do dvora;

5. Ďalej dôjde k zásadnému obmedzeniu súkromia tým, že si obyvatelia budú vidieť navzájom
do okien. Dôjde k zhoršeniu susedských vzťahov, ktoré sú už teraz narušené nájomníkmi zo
sociálnych bytov a ich detí, ktorí nemajú záujem prispôsobiť sa susedom;

6. Plánovaná výstavba podzemných garáží ďalej obmedzí už teraz veľmi limitované možnosti
parkovania pred bytovkami a v ich blízkosti. Dôjde k neúnosnému zvýšeniu hluku z áut a
znečistenie nášho životného prostredia splodinami z výfukových plynov, vchod do
podzemných garáží sa plánuje rovno pod oknami bytov s oknami na Osadnú ulicu. Navyše
obyvatelia Osadnej 2 prídu kvôli výstavbe podzemnej garáže o ďalšie dve stále parkovacie
miesta. Parkovanie súkromných áut v dotknutých uliciach počas stavby bude úplne
vylúčené, toto bude obrovský problém aj pre škôlku, reštauráciu na Budyšínskej 2, ako aj
pre vedľa stojacu budovu PZ BA III, Vajnorská 25. Nové byty budú potrebovať min. 2-4
kontajnerové stojiská, čo sú ďalšie 4 parkovacie miesta;

7. Vlastníci bytov bytového domu Osadná 2 vyslovujú STRIKTNÝ NESÚHLAS S
„NALEPENÍM“ nového bytového domu na Jeho bočnú stenu. V priamej blízkosti okien
jednoizbových bytov by mali byť nové loggie a terasy. Obyvatelia domu by týmto prišli
úplne o svoje súkromie, budú nútení znášať hluk a zápach z týchto otvorených bytových
plôch (spoločenské akcie, napr. grilovanie, fajčenie atď.); Vlastníci bytov v dome si svoje
byty odkúpili od majiteľa domu, ktorý ho získal v reštitúcii, len pár rokov dozadu a za
nemalé finančné sumy. Konečne so satisfakciou získali svoj vlastný bytový priestor, ktorý
sa touto novou bytovou výstavbou úplne znehodnotí;

8. Vjazdom a výjazdom áut z podzemných garáží sa neúmerne zvýši hlučnosť najmä v bytoch
na prízemí obytného domu Osadná 2. Hluk spôsobený nielen autami, ale aj otváraním a
zatváraním vstupnej brány do podzemných garáží, ako aj svetlo, ktorým musí brána byť
vybavená, bude neustále okrem iného veľmi rušiť nočný pokoj, keďže majiteľov nových
bytov nebude možné nijako obmedzovať v pohybe do (z) podzemných garáží, či im to
dokonca v určitých hodinách zakázať;

9. Dôležitou skutočnosťou je vek bytového domu Osadná 2, dom bol stavaný cca v 40 50 -
tych rokoch minulého storočia. Pri vyhĺbení minimálne 10 metrovej jamy na podzemné
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garáže sa môže vážne narušiť statika domu, popraskajú steny v bytoch a celý dom sa
prepadne;

10. Veľmi vážnym argumentom proti tomuto stavebnému zámeru je zlý stav inžinierskych sietí
na Budyšínskej ulici. Nie papierový stav, ale reálny stav, ktorý projektanti nemôžu poznať,
lebo tam dlhodobo nežijú. Tieto siete sú staré a nezodpovedajú ani terajším kapacitným
požiadavkám, pri existujúcej zástavbe tohto územia. Nespĺňajú podmienky ani na zvýšenie
odberov  pre  už  stojace  domy na  Budyšínskej  a  Osadnej  ulici.  V minulosti  napr.  ZSE a.s.
odmietli vydať súhlas na zvýšenie odberov elektrického prúdu pre už stojace objekty.
Podobne nedostatočné sú aj rozvody zemného plynu. Potrubia sú staré, kapacitne
neodpovedajúce požiadavkám na odbery tam už postavených obytných domov, inštitúcií,
reštaurácie, a podobne. Obidve dodávateľské inštitúcie, elektrárne i plynárne tvrdia, že
rekonštrukcie, t. j. vybudovanie nového zodpovedajúceho plynového a elektrického vedenia
v tejto ulici by bolo finančne veľmi náročné. Keďže inžinierske siete nie sú už v súčasnosti
postačujúce pre stavebné objekty, ktoré sú napojené na uvedené inžinierske siete, na aké
siete bude napojený nový objekt, kde by malo byť 28 bytov, podzemné garáže a možno aj
obchodné a iné priestory?

11. Podobná situácia je aj s kanalizáciou, ktorá je stará, na viacerých miestach poškodená,
o čom sa oficiálne nehovorí a ani nie je zdokumentovaná. Nepostačuje ani pre už stojace
budovy na Osadnej a Budyšínskej ulici. Hlavná kanalizácia je na ceste vybudovaná vyššie
ako sú napr. pivničné priestory a kanalizácia bytového domu Budyšínska 2. Pri dažďoch
a v zime dochádza k upchatiu hlavnej kanalizácie a odpad je vytláčaný do pivničných
priestorov bytového domu. Vodárne a kanalizácie však uvedený problém neriešia, lebo by
išlo o náročnú investičnú akciu. Všetky náklady na riešenie vznikajúcich havarijných
situácií, zaneseného odpadu musia riešiť na vlastné náklady vlastníci budov;

12. Tlak vody v hlavnom pouličnom rozvode vody je nepostačujúci už teraz a v bytových
domoch na vyšších poschodiach to spôsobuje nižší tlak vody i občasný výpadok vody. V
projekte, kde sú naplánované dve podzemné podlažia garáží musí byť zabezpečený
dostatočný prívod vody nielen pre byty a sanitárne priestory, ale aj do protipožiarnych
hydrantov a tiež kapacitne adekvátny vybudovaný odpad vody - kanalizácia. Pri súčasných
starých inžinierskych sieťach a kanalizácii, ktoré sú poddimenzované, nie je možné, aby sa
postavil ďalší bytový objekt s bytovými a garážovými priestormi, pokiaľ nebudú
vybudované nové rozvody na elektrickú energiu, na plyn a nové rozvody na vodu a
kanalizáciu;

13. Tento stavebný zámer je typickou ukážkou projekcie od stola, osobnej neznalosti
konkrétnej lokality, ako aj nezohľadnenia jestvujúcich technických podmienok pre
výstavbu na plánovanom mieste;

14. V tesnej blízkosti plánovanej výstavby je Materská škôlka, ktorú navštevujú deti od 3
rokov. Malé deti v škôlke spávajú ešte jeden-dvakrát denne. Škôlka bola nedávno
zrekonštruovaná, zateplená. Stavebné stroje, ktoré budú najprv búrať pôvodnú budovu
(zrekonštruovanú v.r.2007-8!!) a neskôr pri ďalších stavebných prácach (ako vyhĺbenie
jamy na garáže, vozenie stavebného materiálu ťažkými nákladnými vozidlami, používaním
žeriavov, atď.,) budú najmenej 2-3 roky produkovať enormný hluk a výfukovými plynmi
zamorovať a znižovať kvalitu životného prostredia. Toto nebude vhodné pre malé deti,
navštevujúce uvedenú Materskú škôlku na Osadnej ulici. Určite sa to nebude páčiť ani ich
rodičom. Údajne boli Materskej škole od MIÚ BA NM prisľúbené určité kompenzácie;

15. V neposlednom rade ide o hľadisko bezpečnosti a ochrany proti požiarom. Pri plánovanej
zastavanosti nebude možné, aby sa dostala do dvora požiarna technika, ani iná technika pri
poruchách či opravách bytov a nebytových priestorov vo všetkých okolitých domoch;

16. Ako sme už uviedli budova, ktorá je v súčasnosti na bývalom pozemku MŠVVaŠ SR, bola
v rokoch 2007 - 2008 komplexne zrekonštruovaná, pre bytové účely riaditeľky kancelárie
vtedajšieho ministra školstva ako aj pre jeho reprezentačné potreby. V budove, ktorá bola
vo vlastníctve štátnej správy až do konca r, 2015 prebiehali ešte celý minulý rok
doškoľovacie kurzy. Veľmi by nás zaujímalo, akým „zázračným“ spôsobom sa tento
pozemok zo štátnej správy dostal tak rýchlo do rúk súkromnej firmy (už v máji 2016 bola
vlastníkom firma K - Property s.r.o.). Ako je možné že ani štátna správa, ani verejná správa
„nevedela“ nájsť spôsob na využitie pozemku a najmä na ňom stojacej, nedávno
zrekonštruovanej budovy. Radi by sme nahliadli do dokladov, ako bol „transparentne“
uskutočnený predaj, aké sú náležitosti kúpno-predajnej zmluvy, ako prebehla prípadná
dražba, koľko bolo záujemcov, spĺňajúcich podmienky na odkúpenie pozemku s dodržaním
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všetkých zákonných náležitostí verejnej súťaže? Išlo tu skutočne o prebytočný majetok, pre
ktorý  nemohol  nájsť MIÚ  BA  NM  iné  využitie  pre  svojich  občanov,  žijúcich  v  tejto
lokalite? Prečo bolo potrebné veľmi rýchlo (ihneď) odpredať pozemok do súkromných rúk
firmy, ktorá má taktiež zhodou okolností sídlo v lokalite BA NM. Myslíme si, že to bude
zaujímať aj širšiu verejnosť, preto sa obraciame aj na médiá;

17. Sme toho názoru, že existujúcu budovu na bývalom pozemku MŠ VVaŠ by bolo možné
využiť iným spôsobom a hlavne pre ľudí, obyvateľov tejto mestskej lokality (napr. pri
súčasnom nedostatku voľných miest v škôlkach a jasliach), na aktivity pre seniorov v
mestskej časti BA NM, pre rôzne rekvalifikačné kurzy a činnosti a podobne. Existujúca
budova je na tieto účely veľmi dobre situovaná a uspôsobená; Súčasný zámer slúži
predovšetkým pre naplnenie súkromných ziskových developerských podnikateľských
záujmov (s výdatnou pomocou MIÚ BA NM);

18. Dovolíme si ďalej odcitovať časť z článku Hospodárskych novín zo dňa 30.08.2016
„Realita bratislavských škôlok: Jedno dieťa škôlku dostane, dve deti odmietnu. V
niektorých častiach Bratislavy je nedostatok miest v škôlkach alarmujúci. Napríklad v
bratislavskom Novom Meste dostali škôlky takmer 900 prihlášok, no dve tretiny z nich
museli odmietnuť. Situácia je v porovnaní s predošlými rokmi ešte o 1niečo horšia, hovorí
Elena Hlivová, odd. školstva Bratislava - Nové Mesto. Nedostatok miest v MŠ rieši rezort
školstva pod ktorý škôlky spadajú výstavbou nových škôlok“. Pri tejto kritickej situácii s
nedostatkom škôlok v mestskej časti BA NM mohla byť pre tento účel bez problémov, bez
výstavby novej materskej škôlky a bez veľkých ďalších nákladov využitá budova na
pozemku Budyšínska - Osadná, kde už predtým materská škôlka aj bola. Namiesto toho sa
štátny majetok posunul na ziskové využitie súkromnej firme, ktorá dá budovu zbúrať a
miesto nej postaviť nikým nechcené nové byty. Oprávnene sa pýtame, koho problémy
vybavuje a koho zastupuje vedenie MIÚ BA NM pri správe záležitostí, ktoré potrebujú
riešiť ľudia žijúci v tejto mestskej lokalite!?

19. Namiesto nových nepotrebných bytov je najlepším riešením a najväčším želaním nás
obyvateľov tejto mestskej časti vytvorenie primeranej plochy zelene, ktorej je v našej
lokalite žalostne málo, ideálny by bol parčík, resp. oddychová zóna. Ak už nijako nie je
využiteľná (?) existujúca zrekonštruovaná budova, bolo by ju potrebné najprv poriadne
preskúmať, pretože sa domnievame, že na povale hniezdia netopiere. Na pozemku žije aj
väčšia kolónia ježkov. Je tu kus prírody v tejto "betónovej džungli".

20. Plánovanou výstavbou sa na pozemku vyničí zeleň aj živočíchy, vyrúbu sa stromy, zničí sa
množstvo vtáčích hniezd. Toto všetko v situácii, keď ešte na viac príde k ďalšiemu
odstraňovaniu stromov, či k úplnej plánovanej likvidácii stromovej aleje na Budyšínskej
ulici, ako je to avizované osobne p. starostom BA NM prostredníctvom oznamov niektorým
obyvateľom tejto ulice v súčasnom období.

Okrem uvedených pripomienok vzniesla v konaní svoje námietky Romana Ďaďanová, bytom
Osadná 2, Bratislava dňa 16.10.2017. Nakoľko uvedené námietky boli stavebnému úradu
doručené po zákonom stanovenej lehote, stavebný úrad sa nimi nezaoberal.

VI.  Rozhodnutie o  námietkach účastníkov konania:

Stavebný úrad námietky č. 1 – 20 zamieta v plnom rozsahu z dôvodov, ktoré sú uvedené v
odôvodnení tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

         Dňa 04.08.2017 podal navrhovateľ spoločnosť K Property, s.r.o., IČO: 47 247 975 sídlom
Kováčska 6, 831 04 Bratislava, ktorú právoplatne zastupuje MADING s.r.o., IČO: 35 938 226 so
sídlom Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava. (ďalej len "navrhovateľ") návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom: "Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava" na
pozemkoch register "C" parc. č.: 11309/1, 11309/2, 11309/3 vo vlastníctve navrhovateľa, a na
pozemku  parc. č.: 21973, 21988 vo  vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, IČO: 603481 so
sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, v katastrálnom území Nové Mesto. K návrhu
priložil dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala v októbri 2016 autorizovaný
architekt  Ing. arch. Juraj Šujan, autorizovaný architekt SKA reg.č. 0232AA,  doklady
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o vlastníctve pozemkov, doklady o inom  práve na zastavanie  pozemkov, ktoré nie sú vo
vlastníctve navrhovateľa a doklady o prerokovaní stavby s dotknutými orgánmi.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.1 a 4  stavebného zákona dňa 06.09.2017
oznámil začatie územného konania na umiestnenie stavby  a podľa § 36 ods. 2 stavebného
zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko Hlavné mesto SR
vyjadrilo v záväznom stanovisku súlad stavby s platným územným plánom.

Lehota na vznesenie námietok a pripomienok bola do 9.10.2017.
V konaní boli uplatnené námietky  účastníkov konania. Stavebný úrad listom č.

8831/2017/ÚKSP/POBA  zo dňa 25.10.2017 oboznámil navrhovateľa s námietkami účastníkov
konania a požiadal navrhovateľa aby k nim zaujal stanovisko.  Navrhovateľ listom, doručeným
dňa 27.10.2017 oznámil stanovisko k námietkam účastníkov konania.

Ostatní účastníci konania nevzniesli v stanovenej lehote ďalšie námietky. Pripomienky
a podmienky dotknutých orgánov stavebný úrad zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad rozhodol o námietkach účastníkov konania tak ako je to uvedené v
kap. V. tohto rozhodnutia. Dôvody podľa ktorých stavebný úrad zamietol jednotlivé
námietky a pripomienky (očíslované č. 1-20) sú nasledovné:
Námietka č. 1:
Územný blok, v ktorom sa nachádza plánovaná stavba je vymedzený Vajnorskou, Českou,
Osadnou a Budyšínskou ul. a je územným plánom hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení
zmien a doplnkov definovaný ako stabilizované územie s funkčným využitím viacpodlažná
zástavba obytného územia. Určený je teda pre zástavbu viacpodlažnými bytovými budovami,
pričom pre stabilizované územie vnútorného mesta platí, že pri návrhu zástavby je potrebné
rešpektovať typický charakter jestvujúcej zástavby, tzn. dodržať stavebnú a uličnú čiaru,
radový charakter zástavby a bytovú funkciu budov. V týchto intenciách je navrhnutý nový
bytový dom Budyšínska 3 a vypracovaná dokumentácia na územné rozhodnutie. Dotknutým
orgánom pre posúdenie súladu s územným plánom je  Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré
vydalo dňa 05.06.2017 súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti, toto bolo predložené
navrhovateľom a stavebníkom predmetnej stavby k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby. Podľa záväzného stanoviska sa jedná o prípustné umiestnenie stavby
v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení zmien
a doplnkov do funkčného využitia územia viacpodlažnej zástavby obytného územia, číslo
funkcie 101, stabilizované územie a z toho dôvodu vydalo svoj súhlas s touto investičnou
činnosťou. V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon) je Mestská časť
Bratislava - Nové mesto, ako príslušný stavebný úrad viazaná týmto záväzným stanoviskom
Hlavného mesta SR Bratislavy.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 2:
Na podnet starostu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto navrhovateľ zorganizoval
prezentáciu navrhovaného zámeru, na ktorú Mestská časť pozvala zámerom dotknutých
obyvateľov susedných bytových domov ako aj zástupcov materskej školy na Osadnej ulici.
Predmetný zámer bol tak transparentne predstavený ešte v štádiu jeho prípravy za účasti
starostu a dotknutých občanov dňa 3.6.2016. Výsledkom prerokovania bola, okrem iného,
úprava zámeru tak, aby navrhovaná normová kapacita parkovacích stojísk bola v plnej miere
zabezpečená v rámci navrhovanej stavby a na pozemkoch vo vlastníctve jej stavebníka.
Navrhovateľ taktiež rešpektoval pripomienky občanov ohľadom ochrany existujúcej zelene
s dôrazom na minimalizáciu nutných výrubov ako aj ochranu zelene počas realizácie samotnej
stavby. Rovnako bolo z jeho strany verejne prisľúbené organizovať práce počas výstavby
zámeru tak, aby sa minimalizovali rušivé vplyvy na obyvateľov danej lokality a prevádzku
materskej školy. Všetky tieto závery boli zapracované v predloženej dokumentácii pre územné
konanie, prípadne budú detailne riešené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
Poukazujeme pritom hlavne na skutočnosť, že zákon prezentáciu zámeru ani jeho prerokovanie
s dotknutými osobami nevyžadoval, navrhovateľ spolu Mestskou časťou však vyšli daným
postupom ipso facto dotknutým obyvateľom v ústrety a zámer prerokovali. Tvrdenia
namietajúcich účastníkov sa nezakladajú na zákonnom dôvode, keďže neexistuje žiadna
zákonná povinnosť, navrhovateľovi alebo mestskej časti, ako príslušnému stavebnému,úradu,
prerokovať s dotknutou verejnosťou realizovaný zámer pred doručením návrhu na vydanie
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územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby a zároveň, v zmysle uvedeného,
tvrdenia namietajúcich účastníkov ani nezodpovedajú skutočnosti.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 3:
Odstránenie stromov a zelene bude realizované iba v minimálnom rozsahu a to výlučne na
pozemkoch stavebníka, dotknutý orgán ochrany prírody -  Mestská časť Bratislava – Nové
Mesto v správnom konaní posúdil možnosť odstránenia drevín a vydal rozhodnutie č.
26509/1992/2017/ZP/KOLP zo dňa 3.8.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.9.2017
(ďalej ako „Súhlas na výrub“). V rámci daného rozhodnutia je uložená realizácia náhradnej
výsadby ako i finančná náhrada za výrub drevín.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 4:
Posúdením vplyvu navrhovaného bytového domu na preslnenie okolitých bytov v zmysle
príslušnej technickej normy STN 73 4301 a na denné osvetlenie okolitých miestností v zmysle
príslušnej STN 73 0580 sa zaoberal svetlotechnický posudok, vypracovaný špecialistom Ing.
Zsoltom Straňákom v októbri 2016. Svetlotechnický posudok je súčasťou dokladov
predložených navrhovateľom k žiadosti o umiestnenie stavby. Na základe grafickej analýzy
a výpočtov svetlotechnický posudok preukázal, že navrhovaný objekt svojou polohou a výškou
neovplyvní negatívne preslnenie okolitých jestvujúcich bytov, ani denné osvetlenie okolitých
obytných miestností. Posudzovali sa pritom kontrolné body v najkritickejších pozíciách
obytných miestností a miestností s dlhodobým pobytom osôb (materská škola, administratíva
PZ SR) v okolí. Svetlotechnický posudok bol predložený v rámci podkladov v územnom
konaní Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto SR, ktorý vo
svojom záväznom stanovisku č. HŽP/2177/2017 zo dňa 11.1.2017 konštatoval, že navrhovaná
novostavba nespôsobí neprípustné zníženie preslnenia okolitých bytov ani denného osvetlenia
v obytných miestnostiach, a že predložené riešenie nebude v rozpore s požiadavkami
legislatívy na ochranu verejného zdravia.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 5:
Návrh jeho dostavby rešpektuje všetky princípy zástavby v urbanizovanom prostredí, ako sú
uličná čiara vymedzená jestvujúcimi budovami na vedľajších pozemkoch, hĺbka traktu, výška
zástavby rešpektujúca okolitú zástavbu, tvarovanie hmoty rešpektujúce aj obmedzenia
definované svetlotechnickým posudkom. Miera intimity husto zastavaného mestského
prostredia je prirodzene menšia, v danom území je limitujúcou štruktúra mestského bloku.
Vzájomná vzdialenosť jestvujúcich fasád orientovaných do Budyšínskej ulice (podobne ako aj
v mnohých iných štandardných situáciách vnútorného mesta) je menšia, ako bude vzdialenosť
dvorových fasád, ku ktorej sa namieta.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 6:
Celá kapacita parkovania potrebná v zmysle príslušnej technickej normy STN 73 6110 Z2 je
riešená v podzemných podlažiach na vlastnom pozemku stavebníka stavby. Vozidlá budúcich
vlastníkov bytov resp. ich návštev tak nebudú zaťažovať priľahlé komunikácie, na ktorých
parkujú jej súčasní obyvatelia. Presnejšie podmienky výstavby bude v stupni projekt na
stavebné povolenie riešiť jeho špeciálna časť - projekt organizácie výstavby.
Námietka č. 7:
Mestská štruktúra v okolí Budyšínskej ulice je charakteristická radovou uličnou zástavbou
stabilizovaného územia s domami, radenými k sebe štítovými stenami. Pre stabilizované
územie vnútorného mesta platí, že pri návrhu zástavby je potrebné rešpektovať typický
charakter bloku, v našom prípade dodržať stavebnú a uličnú čiaru, radový charakter zástavby
a bytovú funkciu budov. V týchto intenciách je navrhnutý nový bytový dom Budyšínska 3
a vypracovaná dokumentácia na územné rozhodnutie. Jeho osadenie medzi štítové steny
susediacich domov je prirodzené a v danej štruktúre jediné možné. Dobudovaním dnešnej
prieluky nedochádza k znehodnoteniu susediacich budov, naopak, zhodnocuje priľahlé
nehnuteľnosti urbanisticky, architektonicky, hlukovo (uzavretie vnútrobloku od hluku z okolia
vrátane frekventovanej komunikácie Vajnorská) i teplotechnicky (zamedzí  únikom tepla
z bytov, priľahlých štítovým stenám).
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 8:
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Vlastné zdroje hluku v navrhovanom objekte v štádiu územného konania boli posúdené Ing.
Martinom Hoťkom, CSc. a boli navrhnuté potrebné opatrenia, vrátane vibroakustických zásad,
ktorú budú spodrobnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Konštrukcia garážovej
brány bude odhlučnená, akusticky utlmene uchytená v samostatnom oddilatovanom ráme.
S vonkajšou svetelnou signalizáciou otvárania brány sa neuvažuje, keďže garážová brána nie je
umiestnená na hrane verejnej komunikácie.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto SR, vo svojom záväznom
stanovisku č. HŽP/2177/2017 zo dňa 11.1.2017 stanovil ku kolaudácii umiestňovanej stavby
o.i. aj podmienku predložiť výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk
z vnútorných a vonkajších zdrojov (doprava, TZB, a i.) nebude negatívne vplávať na vlastné
a vonkajšie dotknuté chránené obytné prostredie a prostredie s dlhodobým pobytom ľudí podľa
vyhláška 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. Bez preukázania súladu s požiadavkami vyššie citovanej vyhlášky
nebude možné vydanie užívacieho povolenia umiestňovanej stavby.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 9:
Podľa projektovej dokumentácie maximálna hĺbka základovej škáry umiestňovanej stavby  (t.j.
prakticky dno výkopovej jamy) bude 4,5 – 5,0 m pod úrovňou jestvujúceho terénu. Navrhované
stavebnotechnické a statické riešenie vrátane založenia spodnej stavby a ochrany stavebnej
jamy bude brať do úvahy existujúce susedné stavby a spôsob jeho založenia a nenaruší ich
statiku. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie okrem podrobného návrhu zaistenia stability
susedných stavieb počas realizácie umiestňovaného bytového domu stanoví aj požiadavky na
ich priebežné geodetické sledovanie a vyhodnocovanie.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 10:
Pre overenie kapacít a technického stavu jestvujúcich verejných rozvodov inžinierskych sietí na
Budyšínskej a Osadnej ulici, navrhovateľ v rámci územného konania na základe navrhovaných
bilancií spotreby vody a ostatných energií vyžiadal stanoviská ich vlastníkov, ktorý majú
v predmetnom územnom konaní postavenie dotknutých orgánov. Podľa získaných písomných
vyjadrení a stanovísk uvažované verejné rozvody technickej infraštruktúry majú dostatočnú
kapacitu a navrhovaný bytový dom je možné pripojiť  z kapacitného a technického hľadiska.
S napojením na plynovod sa neuvažuje. Všetky vyjadrenia a stanoviská vlastníkov dotknutých
verejných rozvodov inžinierskych sietí tvorili prílohu k návrhu na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 11 a 12:
Dtto ako bod 10.
Námietka č. 13:
Tvrdenie, že ide o projekciu od stola, je subjektívny názor, autor projektu je oprávnené osoba
a v zmysle platnej legislatívy je zodpovedný za riadne posúdenie vhodnosti stavby vrátane
širších súvislostí a prieskumov.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 14:
Podmienky vykonávania stavebných prác tak, aby neobťažovali nad nevyhnutnú mieru, stanoví
projekt organizácie výstavby, ktorého prílohou bude aj akustické posúdenie vplyvu realizácie
predmetnej stavby na okolité životné prostredie. Limity pre realizáciu stavby stanovuje
vyhláška 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.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 15:
Platné predpisy o požiarnej ochrane budov vo všeobecnosti vyžadujú zabezpečenie evakuácie
osôb únikovými cestami (chránenými, čiastočne chránenými, nechránenými) a zabezpečenie
možnosti príjazdu požiarnej techniky vo vzdialenosti 30 m ku vchodu do únikovej cesty tak,
aby bol možný zásah hasičov. Tento je zabezpečený po okolitých verejných miestnych
komunikáciách. V dokumentácii na územné rozhodnutie špecialista požiarnej ochrany
posudzoval navrhovaný bytový dom aj z hľadiska zabezpečenia požiarnej ochrany okolitých
domov. Dokumentáciu z tohto hľadiska posudzoval aj Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR
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Bratislavy a s jej riešením vo svojom písomnom stanovisku č. KRHZ-BA-HZUB6-3732/2016
zo dňa 21.12.2016 súhlasil bez pripomienok.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 16:
Táto námietka sa netýka tohto konania o umiestnení stavby.
Z uvedeného dôvodu stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 17:
Zámer vybudovania bytového domu je v súlade s reguláciou územného plánu Hl. mesta SR
Bratislavy z roku 2007 v znení zmien a doplnkov, ktorý pre územie definuje funkčné využitie
viacpodlažná zástavba obytného územia.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 18:
Dtto ako bod 16. a 17.
Námietka č. 19:
Vyjadrenie pre územné a stavebné konanie k predmetnej stavbe vydal aj orgán ochrany prírody
a krajiny, ktorým je Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č.
OU-BA-OSZP3-2016/107207/HRB zo dňa 21.12.2016. Podmienky týkajúceho sa umiestnenia
a realizácie umiestňovanej stavby sú súčasťou výroku tohto územného rozhodnutia a ich
splnenie bude pre stavebníka stavby záväzné.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.
Námietka č. 20:
Výrub stromov nachádzajúcich sa na stavebných pozemkoch je riešený v súlade s platným
súhlasom na výrub včítane náhradnej výsadby vo výške spoločenskej hodnoty drevín.
Stromová alej na Budyšínskej ulici nie je umiestňovanou stavbou dotknutá. Ochrana voľne
žijúcich zvierat je riešená v súlade s príslušnými právnymi predpismi v zmysle podmienok
orgánu ochrany prírody viď bod 19.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia, rešpektoval
obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné
záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu.

  V konaní zaslali svoje kladné stanoviská nasledovné orgány:
Hlavné mesto SR Bratislava č. MAGS OUIC 58045/16-395698 zo dňa 05.06.2017, Mestská
časť Bratislava- Nové Mesto č. 3392/1810/2017/ZP/NAGV zo dňa 06.09.2017, Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava č. MAGS OSK 43454/2017-228307-2 zo dňa 15.05.2017,
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie investícií a verejného obstarávania č.
9342/3790/2017/IVO/RUKS zo dňa 20.03.2017, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných  zložiek životného prostredia, orgán
ochrany prírody  a krajiny č. OU-BA-OSZP3-2016/107207/HRB zo dňa 21.12.2016, Okresný
úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany vôd č. OU-BA-OSZP3-
2017/008268/KEN/III-vyj. zo dňa 06.02.2017, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o
životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2016/109948/DAD zo
dňa 20.12.2016, Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia č. OU-BA-OKR1-
2016/107762 zo dňa 16.12.2016, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné
mesto č. HŽP/2177/2017 zo dňa 11.01.2017, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-3732/2016 zo dňa 21.12.2016, Krajské
veliteľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát č. KRPZ-BA-KDI3-
16-308/2016 zo dňa 12.12.2016, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia hnuteľného
a nehnuteľného majetku č. SHNM—SNM-2016/000204-098 zo dňa 13.09.2016, Ministerstvo
obrany SR, Agentúra správy majetku č. ASM – 77 – 2966/2016 zo dňa 12.12.2016, Krajský
pamiatkový úrad Bratislava č. KPUBA-2017/21060-2/75416/BAX zo dňa 29.07.2017,
Dopravný úrad č. 18577/2017/ROP-002/30772 č. 18.09.2017, Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. č. 49721/2016/Nz zo dňa 28.12.2016, Bratislavská teplárenská, a.s. č.
03068/Ba/2016/3410-3 zo dňa 15.12.2016, Západoslovenská distribučná, a. s. zo dňa
22.12.2016, SPP-distribúcia, a.s. č. TD/NS/0078/2016/An zo dňa 21.12.2016, Dopravný podnik
Bratislava, a. s. č. 24089/24740/2000/2016 zo dňa 12.12.2016, Slovenský zväz telesne
postihnutých č. 300/2016 zo dňa 08.12.2016, Siemens s.r.o. č. PD/BA/269/16 zo dňa
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05.12.2016, Slovak Telekom a.s. č. 6611721674 zo dňa 14.08.2017, UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 11.01.2017.

   Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hl. m. SR Bratislavy rok 2007,
vyhláseným Všeobecným záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 4/2007 zo dňa 31.5.2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho zmien a doplnkov všeobecne
záväzného nariadenia č. 12/2008.

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby 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 (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

Správny poplatok vo výške 100,00 eur  bol uhradený dňa 21.08.2017

Príloha:
1.Situácia umiestnenia stavby

Doručenie verejnou vyhláškou.

Na vedomie:
Účastníkom konania:
1. K Property, s.r.o., Kováčska 6, 831 04 Bratislava,
       v zastúpení spoločnosťou MADING, s.r.o., Drieňová 1 H/16940, 821 01 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, podľa LV č. 1 vlastník

pozemku parc.č.  21988 a 21973 a podľa  LV č. 1516 vlastník  pozemku parc.č.11306
a stavby súpisné č. 75 susediaceho so stavebnými pozemkami

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Osadná 2 so súpisným číslom 267
podľa LV č. 1220  a pozemku na parcele č. 11308/3 podľa LV č. 1952, susediacich so
stavbou

4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Česká 8 so súpisným číslom 110 a
pozemku na parcele č. 11308/2 podľa LV č. 2017, susediacich so stavbou

5. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Česká 6 so súpisným číslom 109 a
pozemku na parcele č. 11308/1 podľa LV č. 4515, susediacich so stavbou

6. Vlastníci nebytovej budovy Budyšínska 2 so súpisným číslom 78 a pozemku na parcele č.
11559 podľa LV č. 1981, dotknutých stavbou

7. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2,  812 72 Bratislava, podľa LV č.
2346 správca pozemku 11561/6, 11561/21,11561/22  a stavby súp. č. 3180 dotknutých
stavbou

Dotknutým orgánom:
1. Hl. m. SR Bratislava , Magistrát , OUIČ,  Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1,



23

2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1.932 91 Bratislava 3,
3. Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6,  811 07 Bratislava,
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8,829 09 Bratislava,
5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17,  811 04 Bratislava
6. Dopravný  úrad SR, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05  Bratislava,
7. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
8. Okresný úrad Bratislava, Odbor KR, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
9. Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
10. Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A, 829 05  Bratislava
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
13. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, Bratislava
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava
15. Slov. zväz telesne postihnutých, Ševčenkova  19, 851 01 Bratislava
16. Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská  1, 842 50 Bratislava

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 )


