
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 

 

 

 

 

 

/fax 

02/49 253 111 

02/45 529 459 

 

Bankové spojenie 

Prima banka 

Slovensko, a. s. 

 

Číslo účtu 

SK08 5600 0000 0018 0034 7007 

 

 

IČO 

00603317 

 

DIČ 

2020887385 

 

Stránkové dni 

Pondelok  800 - 1200 1300 - 1700 

Streda       800 - 1200 1300 – 1700 

 e-mail: banm@banm.sk 

www.banm.sk  

 

 
Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava 

001/OS UrbResidence/ZSPDdomC/2020 

/ 26.06.2020 

7701/2020/UKSP/VORE-zv3 Ing. Elena Vörösová 

02/49 253 153 

elena.vorosova@banm.sk 

10.12.2020 

    

 

Vec: Zverejnenie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením 

 

 Dňa 26.06.2020, s doplnením dňa 23.09.2020, podal stavebník, spoločnosť Urban 

Residence BD4, s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, IČO 50439723, ktorú právoplatne 

zastupuje Mading s.r.o., Drieňova 1H/16940, 821 01 Bratislava, IČO 35938226, žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu “Obytný 

súbor URBAN RESIDENCE – Polyfunkčný bytový dom C“ (SO 14) na Račianskej ulici 

v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11486/8, 11486/80, 11486/81, 11486/82 v katastrálnom 

území Nové Mesto v Bratislave. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie 

č. 8547/2018a393/2019/ÚKSP/HAVK-4 zo dňa 14.01.2019, právoplatné dňa 22.02.2019. 

  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho 

posudzovania, rozhodnutím č. 6419/2015-3.4/ak zo dňa 30.09.2015 rozhodlo, že predmetná 

činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

  

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov podľa § 3 

ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) týmto 

 

zverejňuje povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu  

„Obytný súbor URBAN RESIDENCE – Polyfunkčný bytový dom C“ 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.  Rudolf   K u s ý 

starosta mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

v z. podľa poverenia č. 37/2020 

zo dňa 27.07.2020 

Ing. arch. Kamila Marušáková 

vedúca odd. ÚK a SP 

mailto:banm@banm.sk
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Informácia pre verejnosť: 

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú prístupné 

na internetovej stránke:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nove-slovany-racianska-ul-bratislava  

 

Prílohy: 

1. Kópia povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením č. 7701/2020/UKSP/VORE-13 

zo dňa 30.11.2020 

 

Doručuje sa za účelom zverejnenia: 

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

počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

 

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 

 



ťĺ

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVANOVÉMESTO
Junáckaul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

770 l/2020/UKSP/VORE13 Bratislava 30.11.2020

ROZHODNUTIE
Mestskáčast‘BratislavaNovéMesto, ako stavebný úradpríslušnýpodl‘a 117 ods. 1zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanía stavebnom poriadku v zneníneskoršíchpredpisov (d‘alejlen „stavebný zákon“)v spojitosti s 7a ods. 2 písm.i) zákonač. 377/1990Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneníneskoršíchpredpisov (ďalej len„stavebný úrad“)na základeuskutočnenéhokonania o zmene stavby pred jej dokončenímrozhodla takto:Podl‘a 46 zákonač. 71/1967 Zb. o správnomkonanív zneníneskoršíchpredpisov (ďalej len„správnyporiadok“)a 66 a 68 stavebnéhozákona

p O V ol‘U J C
zmenu stavby pred jej dokončenímna stavbu “Obytný súbor URBAN RESIDENCE —Polyfunkčný bytový dom C“(SO 14) na Račianskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc.Č. 11486/8, 11486/80, 11486/81, 11486/82 v katastrálnomúzemíNové Mesto v Bratislave(d‘alej len „stavba“),stavebníkoviUrban Residence BD4, s.r.o., Legionárska 10, 811 07Bratislava, ICO 50439723 (d‘alej len „stavebník“).Stavba bola povolená rozhodnutímČ. 8547/2018a393/2O19ĺIJKSP/HAVK4zo dňa14.01.2019, právoplatným dňa22.02.2019.

Predmetom projektovej dokumentácie zmeny stavby pred jej dokončením súnasledovnéZmeny:
 Výt‘ah C.V2 máposlednú stanicu na 12. NP (predtým na 11. NP) aje zmenený naevakuačný výt‘ah, predsieň pred výt‘ahom na 2.PP je zväčšená,takisto na 12.NPvznikla predsieňodčlenenímz bytu,
 Doplnenésúdva suchovody,
 Miestnost‘OST v 1.PP je zmeniiána pivničnúkobku, nakoľkotechnológia OST jepresunutádo centrálnejOST v objekte SO 04.4 Rampa do garáže(tátozmena bola

 predmetom samostatnej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav č.9917/201 9/UKSP/HAVK276 zo dňa05.11.2019), zmenenésú rozvody vykurovania,zrušilsa objekt teplovodnej prípojky,
 V 2.PP je doplnený nebytový priestor rozdelený na 23 pivničných kobiek,
 V 1 .PP súdoplnenédve pivničnékobky,
 Na 11.NP sapövodnébyty Č. 01102a0 1103 spojili Čímvznikol byt 01108,
 Na 11. NP sa nebytový priestor — ateliér G1 101 spojil s priestorom na 12. NPa vznikol mezonetový byt č. 1109,



 Na 12. NP sa priestor póvodnéhomezonetovéhobytu (Ji 108 rozdelil pre byty 01109aGlilO.

Podmienky pre uskutočneniezmeny stavby pred jej dokončením:Zmena stavby pred jej dokončenímbude uskutočnenápodľaprojektovej dokumentácie,ktorú vypracoval v máji2020 Ing. arch. Matej Grébert, autorizovaný architekt (reg. č.* 1774AA*), ktoráje overenáv konanío zmene stavby pred jej dokončenímaje súčast‘outohto rozhodnutia. Prípadnézmeny nesmú byt‘urobenébez predchádzajúcehopovoleniastavebnéhoúradu.2. Počas realizácie zostávajú v platnosti ostatné ustanovenia a podmienky uvedenév stavebnom povolení, ktoré vydala mestská čast‘ BratislavaNové Mesto podč. 8547/201 8a393/20 1 9/ÚKSP/HAVK4 zo dňa 14.01.2019, právoplatnom dňa22.02.2019.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrenídotknutých orgánov:Technickáinšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č.1650/1/2020 zo dňa04.06.2020:2. Z hl‘adiskapožiadaviekbezpečnosti a ochrany zdravia pri prácia požiadaviekbezpečnostitechnických zariadeníuvádzamezistenia, pripomienky a upozornenia, ktoréje potrebnédoriešit‘a odstránit‘v procese výstavby:Zistenia:2.1. Pódorys 1.PP — otváranie dverído strojovne vzduchotechniky (C.01.009 a C.01.010) je navrhnutév rozpore s 17 ods. 2 vyhl. č. 59/1982 Zb. v zneníneskoršíchpredpisov.2.2. Elektroinštalácianapájania pre výt‘ah — dokumentácia neobsahuje informáciuo riešenípožiadaviek na špecifické napájanie výt‘ahov, ochranné pospájaniea pripojenie vodidiel výt‘ahu na hlavnú uzemňovaciu prípojnicu v zmyslepožiadavky SYN 33 2000554:20 12, údaje o požiadavkena intenzitu a ovládanieosvetlenia nástupísk— rozpor s príl.2 bod A písm.d) vyhl. 508/2009 Z.z. a SYN EN60 4391 (35 7107):2002. JEZ!Pripomienky a upozornenia:2.3. V projekte čast‘výťah nie je uvedenásúhrnnáinformáciao určenívýt‘ahu na režimpre dopravu osób s obmedzenou schopnosťoupohybu a orientáciea režimv prípadepožiaru a evakuáciezo záložnéhozdroja. Nie sú uvedené požiadavkyna kontrolya skúšaniepred uvedením do prevádzky a počas prevádzky. Nie sú uvedenépožiadavky na skúšobný postup evakuačného a požiarneho režimu zo záložnéhozdroja. /ZZ/2.4. V zozname predpisov a noriem nie sú uvedenépredpisy z hl‘adiskapožiadavieknaevakuačné,požiarnevýt‘ahy. /ZZ/2.5. Výt‘ahy určenépre dopravu osób s obmedzenou schopnost‘oupohybu a orientáciemusia pine zodpovedat‘požiadavkámvyhláškyč. 532/2002 Z.z. a STN EN 8170:2004. /ZZ/2.6. Výt‘ahy určenéna evakuáciuosóbmusia plne zodpovedat‘požiadavkám33, 34,46, 48 vyhláškyč. 532/2002 Z.z., 58 vyhl. č. 94/2004 Z.z. a SYN EN 8173 :2017. !ZZ/2.7. Výt‘ahy špecifikovanéako Požiarne výt‘ahy musia pine zodpovedat‘požiadavkám85 vyhl. č. 94/2004 Z.z. a čl. 16 SYN 92 020 13. /ZZ/
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2.8. Pri realizáciimusíel. inštaláciavýt‘ahu a ich napájaniazodpovedat‘požiadavkámvyplývajúcich z protokolu o určenívorikajšíchvplyvov v zmysle STN 33 2000551./zz/2.9. Projekt výt‘ahu nerieši spósob, ako bude zabezpečený trvalý prístuppre obsluhua núdzový režim, nakol‘ko rozvádzača stroj výťahu nic je vol‘ne prístupný, jeprístupný len cez súkromný priestor — byt. /ZZ/2.10. Nie sú uvedené Podmienky bezpečnej prevádzky: Počas prevádzky zabezpečit‘pracovné prostredie s vonkajšímivplyvmi zodpovedajúcimi technickému predpisuvýrobcu a voľný pracovný priestor pre všetkypracovněpozíciezdvíhadlav zmyslepožiadaviek sprievodnej technickej dokumentácie, priestory vybavit‘bezpečnostnými informáciami podl‘a TPV a miestneho prevádzkovéhopredpisuv zmysle 6, 10, 13 a 18 zákona124/2006 Z.z. Dodržiavat‘ustanovenia vyhlášky508/2009 Z.z. a technickéhopredpisu výrobcu. /ZZ/2.11. K sprievodnej dokumentácii musíprevádzkovatel‘pred uvedenímzariadenia dotrvalej prevádzkyv súčinnostiso servisnou a núdzovouslužbou,doložit‘organizačněopatrenia a požiadavkypre umožnenietrvaléhoprístupuodbornej obsluhy (servisu)a vyprost‘ovacej služby k častiam výt‘ahu (nástupištiam)vedúcim cez súkromnépriestory bytov, v zmysle technickéhopredpisu výrobcu, Čl. 7 a Čl. 5.2.2.3 STN EN8120 a 6 NV Č. 235/2015 Z.z. Systémpre núdzovéhlasové volanie musíbyt‘osadené aktívnousim kartou na telefonické spojenie s vyprost‘ovacouslužbou —v zmysle čl. 5.2.1.6, 5.12.3 — STN EN 8120 a Čl. 4.5 prílohy1 NV Č. 235/2015 Z.z./zz/
Súčasneupozorňujemena plnenie požiadaviekbezpečnostných predpisov, ktorépri užívanístavieb a ich súčastí,pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení
móžuovplyvnit‘stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:Technické zariadenie — výt‘ahy sú určenými výrobkami podl‘a nariadenia vlády SR Č.
235/2015 Z.z. Pri uvedenína trh alebo do prevádzkyje potrebné splnit‘požiadavky tohtopredpisu.
3. Poznámka:Technickáinšpekcia,a.s. ako oprávnenáprávnickáosoba vykonávaposúdeniepodrobnejšejprojektovej dokumentácie(napr. realizačný projekt), ak je o to požiadaná,alebo ak to určil v záväznýchpodmienkach stavebný úrad podl‘a 66 stavebnéhozákona,o čomvydáodbornéstanovisko.

Nedodržaniepodmienok rozhodnutia je v zmysle 106 ods. 3 písm.b) stavebného zákonasprávnym deliktom, ktorého sa stavebníkdopustítým, že menístavbu bez stavebnéhopovolenia alebo v rozpore s níma móžemu byt‘uloženápokuta v zmysle vyššieuvedenéhoparagrafu.
Po ukončeníprácstavebníkpredložfstavebnémuúradunávrhna kolaudáciu,nakoľkostavbu nemožnoužívat‘bez právoplatnéhokolaudaČného rozhodnutia.
Stavebné povolenie strácaplatnost‘, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudloprávoplatnost‘,nebola stavba začatá.Platnost‘stavebného povolenia je možnépredlžit‘nazákladežiadosti.Vo veci musíbyt‘rozhodnutépred uplynutímplatnosti tohto rozhodnutia.
V konaníneboli uplatnenénámietkyúčastníkovkonania.
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Odóvodnenie
Dňa 26.06.2020, s doplnením dňa 23.09.2020, podal stavebník, v zastúpenísplnomocnenou spoločnost‘ouMading s.r.o., Drieňová111/16940, 821 01 Bratislava, ICO35938226, žiadost‘o vydanie stavebnéhopovolenia na zmenu stavby pred jej dokončenímnastavbu “Obytný súborURBAN RESIDENCE — Polyfunkčný bytový dom C“(SO 14) naRačianskej ulici v Bratislave, na pozernkoch parc. č. 11486/8, 11486/80, 11486/81, 11486/82v katastrálnom územíNové Mesto v Bratislave. Stavba bola povolená rozhodnutímČ. 8547/2018a393/2O19ÍIJKSP/HAVK4 zo dňa 14.01.2019, právoplatným dňa 22.02.2019.K žiadosti stavebníkpredložil projektovú dokumentáciu, ktorú vypracoval v máji 2020Ing. arch. Matej Grébert, autorizovaný architekt (reg. Č. *1 774AA*), ktoráje súčast‘outohtorozhodnutia, a doklady.
Stavebný úrad predloženúžiadost‘preskúmal z hl‘adfskuvedených v ustanovení 62v spojitosti s 68 stavebnéhozákonaa v súlade s ustanovením 61 ods. 1 stavebnéhozákonaoznámilúčastníkomkonania a dotknutým orgánomlistom Č. 770 1/2020/UKSPfVOREozn.zo dňa23.09.2020 začatie stavebného konania, pričom v súlade s ustanovením 61 ods. 2stavebnéhozákonaupustil od ústneho poj ednávaniaa miestneho zist‘ovania,nakol‘komu bolidobre známepodmienky staveniska a žiadost‘s prílohamiposkytovala dostatočný podklad preposúdenie stavby.
Účastnícikonania mohli uplatnit‘svoje námietkya pripomienky do 7 pracovných dníodo dňa doručenia oznámenia. Do podkladov rozhodnutia nenahliadol žiaden účastníkkonania a neboli vznesené námietkyúčastníkovkonania voči vydaniu tohto rozhodnutia.Ziaden z dotknutých orgánovnepožiadalpodl‘austanovenia 61 ods. 6 o predlženielehoty naposúdeniezmeny stavby pred dokončením.
V konanísa súhlasnevyj adrili dotknutéorgány:

 Technickáinšpekcia,a.s., odborným stanoviskom k projektovej dokumentáciistavby č.1650/1/2020 zo dňa 04.06.2020, podmienky sú zahrnuté do podmienok tohtorozhodnutia,
 Hasičský a záchranný útvar hlavnéhomesta SR Bratislavy, súhlasným stanoviskom bezpripomienok Č. HZUBA32020/001341002 zo dňa25.06.2020.

Stavebný úrad listom Č. 7701/2020/UKSPĺVOREozn.EIAzo dňa 23.09.2020 zaslalMinisterstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnehoposudzovania, písomnévyhodnotenie pripomienok k návrhuna začatie konania o povolenízmeny stavby pred dokončenímso žiadost‘ouo vydanie stanoviska. Ministerstvo životnéhoprostredia Slovenskej republiky záväznýmstanoviskom č. 12390/20201.7/ak 58735/2020 zodňa 13.11.2020, stavebnému úradu doručenédňa 18.11.2020, potvrdilo súlad návrhunazačatie konania o zmene stavby pred jej dokončenímso zákonom Č. 24/2006 Z. z.o posudzovaní vplyvov na životnéprostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonovv zneníneskoršíchpredpisov, s vydaným záverečným stanoviskom Ministerstva životnéhoprostredia Slovenskej republiky č. 10 123/073.4 zo dňa 06.02.2008 v znení zmenytechnického a technologického riešenianavrhovanej činnosti v zmysle rozhodnutia vydanéhov zisťovacomkonaníMinisterstva životnéhoprostredia Slovenskej republiky č. 6419/20153.4/ak zo dňa30.09.2015.
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K pozemkom parc. č. 11486/8, 11486/80, 11486/81, 11486/82 v katastrálnomúzemíNovéMesto v Bratislave mástavebníkpodl‘alistu vlastníctvaČ. 5022 vlastníckeprávo.
Stavebný úrad v uskutočnenom konanízistil, že povolenímzmeny stavby pred jejdokončenímnie sú obrozenéverejnézáujmyani neprimerane obmedzenéoprávnenézáujmyúčastníkovkonania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možnopodl‘a 54 správnehoporiadku podat‘odvolanie do15 dníodo dňajeho oznámeniana Mestskú čast‘BratislavaNovéMesto, pričom odvolacímorgánomje Okresný úradBratislava. Toto rozhodnutie je preskúmatel‘nésúdompo vyčerpaníriadnych opravných prostriedkov.

Správnypoplatok 200, eur bol uhradený bankovým prevodom.
DoručujeSa:Učastníkomkonania:

Mgr. Rudolf K u s ýstarosta mestskej častiBratislavaNovéMestov z. podl‘apoverenia Č. 5 0/2020zo dňa3.10.2020Ing. Stanislav Winklerzástupcastarostu mestskej Časti

1. Urban Residence BD4, s.r.o., Legionárska10, 811 07 Bratislava, s doručenímnaadresu MADING s.r.o., Drieňová1 H/16940, 821 01 Bratislava2. Ing. arch. Matej Grébert— COMPASS s.r.o., Miletičova5/B, 821 08 Bratislava3. Združeniedomových samospráv,P.O.Box 218, 850 00 Bratislava
Na vedomie:Dotknutým oránom:4. Hasičský a zácbrarmý útvarhl. m. SR Bratislavy, Radlinského6, 811 07 Bratislava5. Tecbnickáinšpekcia,a.s., Trnavskácesta 56, 821 01 Bratislava6. Ministerstvo životnéhoprostredia Slovenskej republiky, odbor envirorimentálnehoposudzovania, NámestieĽudovítaStúra 1, 812 35 Bratislava
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