
2061/2018/UKSP/SILJ-16                                                                    Bratislava 19.03.2018

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 § 35  a podľa §39,
§39a stavebného zákona a §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

 územné rozhodnutie

na umiestnenie stavby „Domy Kramáre“ – prestavba, dostavba a nadstavba objektov A+B,
Jelšova, Uhrová ul. na pozemkoch parc. č. 5783/13, 5787/1, 5787/3, 5787/9, 5787/10, 5787/11,
5787/12, 5787/13, 5785/1, 5785/2, 5786/3, 5786/4, 5786/5, 5701/110, 5701/122, 5701/123,
5798/5, 5798/11, 5799/1, 5799/2, 5799/4, 5800/2, 5540/12,  v katastrálnom území Vinohrady,
(ďalej len “stavba“), vedenom v správnom konaní pod č. 2061/2018/UKSP/SILJ
navrhovateľovi SLOVCOLOR, a.s., so sídlom Uhrova 18, 831 01 Bratislava ( ďalej len
“navrhovateľ“) v objektovej skladbe:

SO 01 Objekt A - prestavba a nadstavba Jelšova ul.
SO 02 Objekt B - prestavba, dostavba a nadstavba Uhrova ul.
SO 03 Objekt G - plató parkovacieho objektu
SO 04 Objekt H - Oporný múrik parc.č.5540/12, komunikácie a spevnené plochy
SO 05 Vnútroareálový rozvod NN (prípojka VN a Trafo je zachované)
SO 06 Vnútroareálový rozvod vody (prípojka vody a VŠ sú zachované)
SO 07 Vnútroareálový rozvod kanalizácie (prípojka kanalizácie je zachovaná)
SO 08 Prípojka plynu
SO 09 Prípojka telefónu
SO 10 Prípojka - optický kábel
SO 11 Prípojka UPC
SO 12 Príprava územia
Predmetom konania je zmena dokončenej stavby, ktorá pozostáva z nadstavby,

prístavby a stavebných úprav dvoch existujúcich objektov s označením "A" a "B". Objekt "A"
na Jelšovej ul. má l - podzemné podlažie, 3 nadzemné podlažia, zastrešený je plochou strechou
a slúži ako objekt pre občiansku vybavenosť, kde sídli Slovenská pošta Bratislava 37 spolu so
svojím zázemím Objekt "A" sa nadstavuje o jeden a pol podlažia a v objekte bude naďalej
umiestnená občianska vybavenosť - pošta, lekáreň, zdravotnícke zariadenie a novovybudované
nebytové priestory určené na prenájom. Objekt "B" na Uhrovej ul. je z časti podpivničený, má
5 nadzemných podlaží a zastrešený je plochou strechou, v objekte sú komunikačné jadrá,
sklady, dielne, administratívne priestory, sociálno-hygienické zázemia a 8 bytových jednotiek.
Objekt sa nadstaví o jedno podlažie za účelom vybudovania nových bytových jednotiek a
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pristaví sa pri nároží ulíc Jelšová a Uhrová časť budovy o ploche cca 161 m2. Na existujúcich
podlažiach sa vybudujú bytové jednotky, pričom na 2.NP sa ponechajú v časti podlažia
kancelárske priestory. Celkovo pribudne 35 nových bytových jednotiek (z toho 8 pôvodných
bytov v objekte "B") a 37 nebytových priestorov. Na 1.PP v objekte "A" je navrhnuté
technické zázemie objektu, ako je prečerpávacia stanica, káblová komora, kotolňa, kryt,
sklady, komunikačné jadrá a sociálno-hygienické zázemia. Na 1.NP je riešený vstup,
komunikačné jadrá, prenajímateľné priestory, lekáreň, pošta a zázemie  pošty.  Na  2.NP  sú
navrhnuté komunikačné jadrá, kobky a jednoizbové nebytové priestory s loggiami. Na 3. NP a
4.NP sú navrhnuté rovnaké dispozície miestností, ako sú komunikačné jadrá, kobky a l-izbové
nebytové priestory, ktoré majú navrhnuté loggie alebo balkóny. Na čiastočne ustúpenom 5.NP
sú navrhnuté kobky a l-izbové nebytové priestory s loggiami, alebo balkónmi. Na 1.PP v
objekte "B" je riešený sklad, schodisko a kobky. Na l NP sú umiestnené vstupy, komunikačné
jadrá, prenajímateľné priestory, kobky, parkovacie miesta a trafo. Na 2.NP je navrhnutý 5-
izbový byt, kancelárske priestory s loggiami, komunikačné jadrá, kobky a dve 3-izbové bytové
jednotky. Na 3.NP, 4.NP,5.NP a 6.NP sú umiestnené bytové jednotky s loggiami a balkónmi,
komunikačné jadrá a kobky. Objekty "A" aj "B" budú zastrešené plochou strechou, pričom na
objekte "A" bude riešená "zelená strecha".
Objekty budú pripojené na inžinierske siete, a to na verejný vodovod, kanalizáciu, plyn a
elektrické vedenie. Dopravné napojenie objektov je uvažované na priľahlé komunikácie
Uhrovú, Jelšovú a Stromovú. Navrhované riešenie uvažuje s vybudovaním 11 parkovacích
miest na vlastnom pozemku oproti objektu "B" na Uhrovej ul., ďalej pridaním novej oceľovej
plošiny - plató, ktoré je umiestnené vo dvore bloku s možnosťou vytvorenia parkovania pod
plošinou i na plošine s napojením sa na Stromovú ul. a Uhrovú ul., v počte 44 stojísk. Celkový
počet stojísk bude 104, z toho novonavrhovaných parkovacích miest bude 60. Celková
zastavaná plocha objektom "A" je 986 m2, celková zastavaná plocha objektom "B" je 841 m2,
celková zastavaná plocha objektov je 1.827 m2.

I.
Stavba sa umiestňuje podľa situácie v M 1:1000 a podľa projektovej dokumentácie pre
umiestnenie stavby spracovanej Ing. arch. Ľubomírom Závodným SKA *0308AA*, ktorá
je nedeliteľnou prílohou  tohto rozhodnutia pri rešpektovaní podmienok tohto
rozhodnutia.

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

A. Podmienky umiestnenia:
1. Výškové osadenie:
budova  A – Jelšova (SO 01)........................  ±   0,00  = 223,51 m n.m. (Bpv)
budova  B – Uhrova (SO 02)........................  ±   0,00  =  223,44 m n.m. (Bpv)
výška atiky budovy A...................................  + 19,410 = 242,92 m n.m. (Bpv)
výška atiky budovy B...................................  + 20,050 = 243,49 m n.m. (Bpv)
2.  Zastavaná plocha:
      zastavaná plocha objektom "A".......................................................................  986 m²
      zastavaná plocha objektom "B".......................................................................  841 m²
3.  Podlažná plocha:
      podlažná plocha objektom "A"....................................................................... 5079 m²
      podlažná plocha objektom "B"....................................................................... 4696 m²

B. Zásobovanie stavby, body napojenia a trasy podzemných inžinierskych sietí
· zásobovanie elektrickou energiou:
Napojenie objektov A a B na energetickú sieť bude z jestvujúcej trafostanice pod objektom
B.
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· zásobovanie teplom:
Výroba tepla bude v dvoch plynových kondenzačných kotloch Buderus GB434 s celkovým
menovitým tepelným výkonom 588 kW. Tepelný výkon kotlov bude 278 kW a 310 kW.
Potrubie do vykurovacieho systému bude od čerpadiel oddelené pryžovými
kompenzátormi, aby sa obmedzilo prenášanie hluku.
· zásobovanie pitnou vodou:
Jestvujúca prípojka objektu A (DN 80) bude zachovaná. Prípojka objektu B bude zrušená.
Objekt B bude tvoriť s objektom A jeden celok a bude zásobovaný vodou z objektu A cez
prípojku z ulice Jelšová. Vodomer bude osadený v jestvujúcej vodomernej šachte pri
objekte A na Jelšovej ulici.
· odvádzanie odpadových vôd:
Objekty A a B sú odkanalizované cez jestvujúcu spoločnú areálovú kanalizáciu do verejnej
kanalizácie vedenej v Uhrovej ulici. Jestvujúca kanalizačná prípojka DN 200 zachovaná.
Odvádzané množstvo dažďových vôd sa nemení. Odvodnenie parkovacích plôch sa
navrhne cez uličné vtoky opatrené integrovanými ORL.
· zásobovanie plynom:
Jestvujúcou STL prípojkou z Uhrovej ulice.
· dopravné napojenie:
Dopravne budú objekty A a B domu napojené na nadradený komunikačný systém –
Stromovú ulicu a Uhrovú ulicu.
· statická doprava:
Statická doprava je riešená v zmysle STN 73 6110/Z2 s celkovým počtom 104 parkovacích
miest na pozemku navrhovateľa.

C. Podmienky dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a správcov  inž. sietí:
  Hlavné mesto SR Bratislava,- záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 55761/16-372828 zo dňa
17.05.2017

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
na stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach  projektovej
dokumentácie tohto stupňa

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto –stanovisko č. 8049/1082/2017/ZP/KADZ zo dňa
27.11.2017 a 14.03.2018

Z hľadiska urbanisticko – architektonicko – stavebného riešenia:
Dodržať príslušné ustanovenia STN 73 4301/Z1 Budovy pre bývanie
Z hľadiska ochrany životného prostredia:
Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne
zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.
Nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky objektu je nutné riešiť v zmysle zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V rámci konania na stavebnom
úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku odpadového hospodárstva.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi z prevádzky je nutné riešiť na pozemku stavebníka v
zmysle platných predpisov hlavného mesta SR Bratislavy. V rámci nakladania s odpadmi
riešiť priestor na nakladanie s odpadmi tak, aby bolo v predmetnom priestore možné
umiestniť aj nádoby na triedený komunálny odpad (papier, sklo, plasty a biologicky
rozložiteľný odpad zo zelene).
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V prípade umiestnenia zdroja znečistenia ovzdušia je nutné požiadať príslušný orgán
ochrany ovzdušia o súhlas s jeho umiestnením v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
v znení neskorších predpisov. V zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Obvodného úradu
životného prostredia v Bratislave č. 2/2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie
kvality ovzdušia a súčasne vzhľadom na opatrenia mestskej časti na zabezpečenie kvality
ovzdušia je počas výstavby nutné zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch
vozidiel zo stavby, zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných
priestranstiev priľahlých k stavbe. Taktiež je potrebné vykonávať opakované kropenie
stavenísk, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od
nahlásenia stavebnému úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia
limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne.
Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe je potrebné neprekračovať najvyššie prípustné
hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Z hľadiska dopravného vybavenia:
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona
č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zabezpečiť potrebný počet a umiestnenie parkovacích a odstavných stojísk na záujmovom
území výstavby v zmysle STN 73 6110/Z2 a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., §8 ods. 2 „Stavba
musí byť vybavená odstavným a parkovacím stojiskom riešeným ako súčasť stavby alebo
ako prevádzkovo neoddeliteľná časť stavby alebo umiestneným na pozemku stavby, ak
tomu nebránia obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpisov.“ Zabezpečiť dostatočné
rozhľadové pomery pri výjazde z pozemku alebo stanoviť podmienky na ich zabezpečenie v
zmysle STN 73 6056.
Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho
pozemku a spevnených plôch na verejnú komunikáciu.
O zriadení, úprave alebo odstránení vjazdu z miestnej komunikácie na susednú
nehnuteľnosť musí rozhodnúť podľa §3b (ods. 1,3,4) zákona č. 135/1961 Zb. v platnom
znení (alebo sa vyjadrí v stanovisku pre potreby územného konania) príslušný cestný
správny orgán,  pre  MK.  11.  triedy  Stromová -  Hlavné  mesto  SR Bratislava  a  pre  MK III.
triedy Uhrova MČ Bratislava-Nové Mesto.
Rešpektovať v zmysle spracovaného návrhu Územného plánu zóny Jelšová plánovanú
komunikáciu „Uhrova“ vo funkčnej triede C2 v kategórii MO 7,50/40.
Rešpektovať v zmysle spracovaného návrhu Územného plánu zóny Jelšová plánovanú
komunikáciu „Jelšová“ vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 6,50/30.

V rámci konania na stavebnom úrade v ďalšom stupni projektovej dokumentácie
upraviť parkovanie pred garážami s jednosmernou komunikáciou a s vjazdom do garáží.

Vytvoriť nové parkovacie miesta a v nadväznosti spracovať projektovú dokumentáciu
ako samostatný investičný zámer.

Zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu úsekov miestnych obslužných komunikácií
a chodníkov vrátane nového povrchu priliehajúcich k záujmovému územiu investičného
zámeru (komunikáciu Jelšová v celej dĺžke a Uhrovú od Jelšovej po Hroznovú ulicu):

na miestnych komunikáciách:
- oprava uvoľnených, prepadnutých, poškodených obrubníkov
- odfrézovanie krytu vozovky v hrúbke 60 mm
- penetračný náter s obsahom asfaltu 0,6 kg/m˛
- asfaltový betón ACo 11 s modifikovaným asfaltom PMB 50/70 hr. 60 mm
na chodníkoch:
- odfrézovanie krytu chodníka v hrúbke 40 mm
- penetračný náter s obsahom asfaltu 0,5 kg/m²
- asfaltový betón ACo 8 hr. 40 mm
- obnoviť VDZ a ZDZ
- vyčistiť uličné vpusty
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- vybudovanie priechodu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Z hľadiska technickej infraštruktúry:
Dodržať požiadavky správcov dotknutých inžinierskych sietí.
Z hľadiska majetoprávnych vzťahov:
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností
Iné požiadavky:
Zrekonštruovať detské ihrisko podľa výberu a požiadaviek mestskej časti.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných  zložiek životného prostredia,  vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy - OU-BA-
OSZP3-2016/008286/KEN/III-vyj zo dňa 03.03.2017

1. Navrhovaný stavebný objekt: „Dažďová kanalizácia, integrované ORL“ majú charakter
vodnej stavby v zmysle § 52 ods. l vodného zákona a na jej povolenie je potrebné
rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 tohto zákona.

2. K žiadosti o vodoprávne povolenie predložiť okrem iných zákonom stanovených
náležitostí stanovisko BVS, a.s.

3. Jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené.
4. 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, oddelenie ochrany prírody
a vybraných  zložiek životného prostredia,  vyjadrenie - OU-BA- OSZP3-2016/105382/HRB zo
dňa 13.12.2016

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 (SAŽP, 1994)

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

4. V prípade, že realizáciou stavby (aj parkovacích plôch) dochádza k výrubu stromu 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. (V prípade potreby výrubu
verejnej zelene sa súhlas vyžaduje na všetky dreviny bez ohľadu na veľkostné
parametre.)

5. Vzhľadom na stavebné riešenie a umiestnenie objektu 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 rekonštrukciou objektu vykonať s odborníkom ínapr. zo
Štátnej ochrany prírody SR, Regionálneho centra ochrany prírody v Bratislave,
Jeséniova 17D, Bratislava) ohliadku objektu, či sa na ňom nenachádzajú aktívne
hniezda. Úmyselné rušenie chráneného živočícha v 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.

6. 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).

7. Pri stavebných, výkopových a sanačných prácach je potrebné postupovať tak, aby
nedošlo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí zachovalých drevín (§ 47
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ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010
Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných  zložiek životného prostredia,  – súhlas na umiestnenie zdroja znečistenia ovzdušia
vyjadrenie - OU-BA-OSZP3-2017/025993/KVC/III zo dňa 06.03.2017

1. Predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia musí spĺňať podmienky zabezpečenia rozptylu
emisií znečisťujúcich látok podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení
neskorších predpisov

2. V stupni stavebného projektu je potrebné predložiť výkresy  - rezy a pohľady odvodu
spalín v súlade s bodom č. 1

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných  zložiek životného prostredia,  vyjadrenie - OU-BA-OSZP3-2017/702/DAD zo dňa
27.02.2017

1. Držiteľ odpadov je povinný:
- zhromažďovať odpady vytriedené 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.

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. 1 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 byť
označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.
Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

Bratislavská vodárenská spol., a.s., -  vyjadrenie 36573/2016/Nz zo dňa  20.09.2016
Pri akejkoľvek stavebnej činnosti alebo inej činnosti v trase  vodovodu a kanalizácie,
požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich  pásma ochrany, vrátane všetkých ich
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zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č.442/2202 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách.

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2202 o verejných
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.

K umiestneniu stavby: „Prestavba, dostavba a nadstavba objektu A+B, Domy Kramáre“
nebudeme mať námietky, ak cez predmetnú stavbu a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti
nie  sú  trasované  rozvody  vodovodov  a  kanalizácií  BVS,  vrátane  ich  súčastí  a  bude
dodržané ich pásmo ochrany.
Technické riešenie a návrh 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 nehnuteľností na
verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania
a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej
vodárenskej spol., a.s.( ďalej len „technické podmienky“).
Platné: „Technické podmienky“ pripojenia a odpojenia nehnuteľností na verejný vodovod
a verejnú kanalizáciu a technické podmienky  zriaďovania a odstraňovania vodovodnej
a kanalizačnej prípojky v podmienkach BVS, 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 trasovanie, pripojenie a križovania musia byť
v koordinácii a v súlade s platnými STN.
A. Zásobovanie vodou

S navrhovaným technickým riešením zásobovania predmetnej stavby vodou cez
jestvujúcu vodovodnú prípojku objektu „A“ a so zrušením jestvujúcej vodovodnej prípojky
„B“ budeme súhlasiť za predpokladu, že budú dodržané nasledovné pripomienky BVS:
a/ Vodovodná prípojka
1. Budeme požadovať zrušenie pôvodného napojenia objektu „B“ v mieste napojenia na

verejný vodovod.
2. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane

vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.
3. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného

vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť
situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty
pitnej vody.

4. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu
len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

5. Akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma
ochrany, sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov BVS, ktorej je potrebné
v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť zahájenie týchto prác.

B. Odvádzanie odpadových vôd
· K odvádzaniu odpadových vôd z povrchového odtoku/zrážkových vôd/ do

verejnej kanalizácie nebudeme mať námietky za podmienky, že bude dodržané
v súčasnosti zazmluvnené množstvo dažďových vôd odvádzaných do verejnej
kanalizácie /OM00092193/.

· 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
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konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si vyhradzuje
právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd.

S navrhovaným technickým riešením odvádzania odpadových vôd  z predmetnej stavby
budeme súhlasiť za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, 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 prístupnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č.
55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkovaných poriadkov verejných
vodovodov a verejných kanalizácií.

Nad verejnými vodohospodárskymi zariadeniami a v ich písme ochrany je neprípustné
zriaďovať skládky vybúraného materiálu.
Kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie predmetnej stavby spolu s
dokladom o vlastníctve nehnuteľností, katastrálnou mapou, ďalšími dokladmi, ktoré
vyplynú z riešenia napojenia stavieb na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu na
aktuálnom formulári BVS nachádzajúcom sa v kontaktných centrách BVS, príp. na našej
webovej stránke www.bvsas.sk.

SPP - distribúcia , a.s., Mlynské Nivy 44/b- vyjadrenie TDba/3495/2016/JPe zo dňa 28.10.2016
1. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich

plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
2. stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi

navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73
3050,

3. stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov
presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

4. 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).

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

Technické podmienky:
1. zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom

odbere 75,2 m3/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho
STL plynovodu DN 150, PN 100 kPa, vedeného pozdlž v ulici Uhrova s bodom
napojenia pred parcelou číslo 5785/1 v katastrálnom území Vinohrady,

2. stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely
stavebného konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania
zverejnených na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

3. stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného
konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických
podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre
pripájanie,

4. stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení
rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp.
aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému
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poškodeniu,
5. stavebník zabezpeči, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania

bolo uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č.
508/2009 Z.z.

6. 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 alalebo 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 navrhovanej 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,

7. stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania
predložiť na posúdenie SPP-D,

Západoslovenská distribučná, a.s.–vyjadrenie k územnému rozhodnutiu stavby  zo dňa
14.12.2016:

1. Napojenie objektu bude z existujúcej trafostanice TS 0728-000, ktorá bude kompletne
zrekonštruovaná. Rekonštrukcia spočíva vo výmene VN, NN rozvádzača a vytvorenie
priestoru pre ďalší transformátor.

2.  Pri spracovaní projektovej dokumentácie použiť iba materiály schválené Vlastníkom.
Katalóg schválených materiálov Vlastníka je prístupný na internetovej adrese
vlastníka: http://apps.skupinazse.sk/go_url.php?url=contents/documents/Katalog.zip

3. 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 a jeho noviel. 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.

4. Meranie spotreby elektrickej energie pre budúcich odberateľov rodinných domov bude
umiestnené na verejne prístupnom mieste v súlade s "Pravidlami pre prevádzkovanie a
montáž merania elektrickej energie" zverejnenými na internetovej stránke spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. na nasledujúcom internetovom odkaze:
http://www.zsdis.sk/documents/380/ZSD_Pravidla-pre-prevadzkovanie-a-montaz_
011010.pdf

5. Stavebné povolenie pre zariadenia distribučného charakteru (prípojka VN, TS, NN
rozvody) žiadame vybaviť v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. na základe
„Zmluvy o spolupráci".

6. Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe
Zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenská energetika, a.s. po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia
stavby.

7. 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.

8. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným
spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných
STN EN.
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9. Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. požiadať pracovníkov SEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.

10. Budovanie nových elektroenergetických zariadení distribučného charakteru a
rekonštrukciu existujúcich bude zabezpečovať Západoslovenská distribučná, a. s. na
základe Zmluvy o spolupráci ako vlastnú investíciu.

11. 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 majetkoprávně vysporiadanie
pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude
účtovaný prenájom po dobu ich životnosti.

12. V prípade potreby preložky energetických zariadení vo vlastníctve Západoslovenská
distribučná, a. s. budú riešené v zmysle §45 Zákona č. 251/2012 Z.z. na náklady toho
kto potrebu preložky vyvolal.

Slovak Telekom, a.s., - vyjadrenie  č. 6611631950 zo dňa 14.12.2016 – dôjde do styku
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
2.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 Slovák Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
Iveta Jankovičová, iveta.jankovicova@telekom.sk, +421 903 909625
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 spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA , s.r.o.   o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
7.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná  sieť,  ktorá  je  vo  vlastníctve  Slovák  Telekom,  a.s.,  a/alebo  DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
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
spoločnosti 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,
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týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
10.Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe
samostatnej  objednávky  do  troch  týždňov  od  jej  doručenia  na  adresu  spoločnosti  alebo  ju
odovzdáte technikovi:
Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 2 58829342, +421902719605  V
objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu 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 Slovák 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.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom. vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom. 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 zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou  opatrnosťou a bezpečnosťou nepoužívali nevhodné náradia ( 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 číslo 12129
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť
Slovak Telekom  a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového
uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
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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,(www.telekom.sk).
4.  Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.

SIEMENS, s.r.o.,  - vyjadrenie  č. PD/BA/268/16  zo dňa 06.12.2016
Za  oddelenie verejného osvetlenia nemáme k predloženej PD pripomienky v prípade
splnenia  nižšie uvedených požiadaviek:
• v ďalšom stupni stavebného konania žiadame predložiť na vyjadrenie projekt pre
stavebné  povolenie
• pred predložením DSP 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 požadujem 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 kolaudácii 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. č:
02/6381 0151
• toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza
vyjadrenie vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave - vyjadrenie  KRPZ-BA-KD13-16- 269/
2016 z 09.11.2016

1. Parametre komunikácií a parkovacích miets situovaných na povrchu požadujeme
navrhnúť v súlade s STN 73 6056 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd
a výjazd  vozidiel pričom ich šírkové parametre požadujeme navrhnúť pre vozidlá
skupiny 1, podskupiny O2 (šírka vozidla 1,80 m).

2. Zabezpečením 104 parkovacích miest pre objekt prestavby domu považujeme potreby
statickej dopravy v zmysle STN 736110/Z2 za dostatočne uspokojené.

3. Dopravné napojenie navrhovaného objektu 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.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto - stanovisko č.   HŽP/704/2017
zo dňa 20.07.2017
1. Rešpektovať závery hlukovej štúdie vypracovanej Ing. Martinom Hoťkom, CSc., jún

2017, t.j. technické vyhotovenie navrhovaného objektu (nepriezvučnosť obvodového
plášťa, zasklenie) riešiť podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa
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ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Uvedené preukázať v stavebnom konaní.

2. V exponovaných obytných miestnostiach zabezpečiť výmenu vzduchu bez nutnosti
otvárania okien (25m3/osoba/hod.) v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 259/2008
Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, v znení neskorších
predpisov. Podrobné riešenie vetrania bytov predložiť v stavebnom konaní.

3. Pri realizácií stavby počas stavebnej činnosti dodržiavať požiadavky vyhl. MZ SR č.
549/2007 Z.z

4. Ku kolaudačnému konaniu predložiť:
· Výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, ktorý preukáže jej súlad s

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

· Výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z vonkajších
zdrojov (doprava, VZT) a z vnútorných zdrojov (TZB) nebude negatívne vplývať
na okolité a vlastné chránené vnútorné prostredie podľa vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z.z..

· Protokol z merania zvukoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi
bytovými a nebytovými priestormi podľa STN 73 0532.

· Preukázať vyhovujúce mikroklimatické podmienky obytných priestorov a
priestorov s dlhodobým pobytom ľudí (teplota, vlhkosť, prúdenie vzduchu)
v zmysle vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z.

Dopravný podnik Bratislava – vyjadrenie – 20574/21108/2000/2016 zo dňa 21.10.2016
1. Verejne prístupné miesta (okná, balkóny, lešenia atď.) musia byť vzdialené od živých

častí trakčného vedenia minimálne 3 metre!
2. Parkovanie dopravných prostriedkov obyvateľov, zamestnancov, návštevníkov,

zásobovania a servisu musí byť riešené a trvale zabezpečované tak, aby ani sekundárne
nedochádzalo k obmedzovaniu plynulosti premávky trolejbusov a autobusov mestskej
hromadnej dopravy na Stromovej ulici.

3. Prevádzka a užívanie upravovaných stavieb, ako aj stavebné práce a všetky ostatné
sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky na
trolejbusovej dráhe na Kramároch, nesmú obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov
a autobusov na Stromovej a Bárdošovej ul. a nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na
trolejbusovej dráhe.

4. Priestor vozovky na komunikácii Stromová ul. nesmie byť používaný pre účely skládky
stavebného materiálu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebných
strojov, mechanizmov, apod.

5. Žiadame predložiť na prerokovanie projekt stavby pre stavebné povolenie.

III.
Platnosť územného rozhodnutia:
1. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 40 ods. 1) stavebného zákona platí dva  roky

odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote
podaná žiadosť o povolenie stavby.

2. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3) stavebného zákona len
na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu minimálne 90 dní
pred uplynutím uvedenej lehoty.

IV.
Námietky účastníkov konania:
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.
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Odôvodnenie

Dňa 08.06.2017 s posledným doplnením zo dňa 20.12.2017  podal navrhovateľ
SLOVCOLOR, a.s., so sídlom Uhrova 18, 831 01 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou
Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s.r.o. so sídlom Svoradova 7-9 811 03 Bratislava
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Domy Kramáre“ – prestavba, dostavba
a nadstavba objektov A+B, Jelšova, Uhrová ul. na pozemkoch parc. č. 5783/13, 5787/1,
5787/3, 5787/9, 5787/10, 5787/11, 5787/12, 5787/13, 5785/1, 5785/2, 5786/3, 5786/4, 5786/5,
5701/110, 5701/122, 5701/123, 5798/5, 5798/11, 5799/1, 5799/2, 5799/4, 5800/2, 5540/12,
v katastrálnom území Vinohrady.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 ods.1) a §36 ods.4) stavebného zákona
oznámil pod č. 2061/2018/UKSP/SILJ-ozn zo dňa 17.01.2018 začatie územného konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a podľa § 36 ods. 2
stavebného zákona, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania
a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje námietky do 02.03.2013. Stavebný úrad upozornil
účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) stavebného zákona v odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní.

Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona o
predĺženie lehoty na posúdenie stavby. V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené
námietky účastníkmi konania voči vydaniu  tohto rozhodnutia.

V konaní bolo priložené súhlasné stanoviská: Hasičského a záchranného útvaru hl.
mesta SR Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-478/2017-001 zo dňa 24.02.2017, Slovenského
zväzu telesne postihnutých č. 267/2016 zo dňa 14.11.2016.

Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hl. m. SR Bratislavy rok 2007,
vyhláseným Všeobecným záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy pod č. 17/2011 dňa 15. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení
všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené
verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto
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 spolu vo výške 100 €  bol zaplatený v pokladni tunajšieho úradu
Príloha  Situácia umiestnenia stavby M 1:1000
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Doručuje sa:

Účastníkom konania:
1. SLOVCOLOR, a.s., Uhrova 18, 831 01 Bratislava
2. Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s.r.o., Svoradova 7-9 811 03 Bratislava
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Uhrovej ul. č. 16-181 v  Bratislave

– doručenie verejnou vyhláškou
4. právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, alebo

stavbám, ktoré by výstavbou mohli byť dotknuté - doručenie verejnou vyhláškou
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
6. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
Dotknutým organizáciám:
7. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát  Primaciálne nám. 1,  814  99 Bratislava 1
8. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1.932 91 Bratislava ,
9. Hasičský a záchranný útvar hl.m SR Bratislavy, Radlinského 6,  811 07 Bratislava,
10. Okresný úrad Bratislava, SoŽP, odd.odpad.hospod., ochr.prír. a št.vod.spr., Tomášikova

46,832 05 Bratislava,
11. Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28

Bratislava,
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
14. Slov. plyn. priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava
15. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09

Bratislava
18. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
19. Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava – KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1
20. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
21. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
22. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
23. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
24. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova36, 851 01 Bratislava
Doručuje sa za účelom vyvesenia:

1.Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU
2.Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Uhrova 16/18, Uhrova 16/18,

83101 Bratislava so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch   bytového domu a
potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

  Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:


