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ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný správny orgán podľa 
ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnerú zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znerú neskorších predpisov, v znení zákona č. 345/2012 Z. z. 
o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnerú niektorých zákonov a zákona 
č. 180120 I3 Z. z . o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnerú niektorých zákonov, ktorý si 
opatrerúm č. OU-BA-OVBP2-2016/54894/KAZ zo dňa 11. 07. 2016 v súlade s ustanoverúm § 123 
stavebného zákona v súčinnosti s ustanoveniami § 3 správneho poriadku vyhradil právomoc vecne 
a miestne príslušného stavebného úradu vo veci stavebného konania pre stavbu „Polyfunkčný objekt 
AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY" po preskúmam žiadosti o stavebné povolenie a 
predloženej projektovej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o„ 
Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, zodpovedný projektant: Ing. arch. Matej Siebert, PhD. a na podklade 
vykonaného konania rozhodol takto: :..,., 

Podľa ustanovenia §§ 60 - 66 stavebného zákona v spojerú s § 10 Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konarú 
(správny poriadok ) v znerú neskorších predpisov vy d á v a 

pre stavbu : 

stavebníkovi: 

projektant : 

stavebné povolenie 

„Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY" 

Twin City a.s., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 
872 217, v zastúperú Ing. Margitou Fischerovou, 900 68 Plavecký Štvrtok 431 

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava 
Zodp. projektant: Ing.arch. Matej Siebert, autorizovaný architekt (SKA0688AA) 

objektová skladba: 
ST A VEBNÉ OBJEKTY STAVBY 
B.1 - AUTOBUSOVÁ STANICA 
SO B 1 O 1 Príprava územia 
SO B 1 02 Stavebná jama - stuženie a výkop 



miesto stavby: 

SO Bl lOHlavný stavebný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA 
SO Bl 52Prípojky inžinierskych sieti - Slaboprúd / oznamovacie káble 
SO Bl 53Prípojky inžinierskych sietí - Plynofikácia 
SO B 1 54 Vonkajšie silnoprúdové rozvody 
SO Bl 55Prípojky inžinierskych sietí - Horúcovod 
SO Bl 80Sadové úpravy-výsadba a výruby 
SO B 1 85Drobná architektúra 

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY STAVBY 
B.1 - AUTOBUSOVÁ STANICA 
PS Bl 01 Výťahy, travelátory a eskalátory 
PS B l lOTechnológia výmenníkovej stanice 
PS Bl 20Záložný zdroj - dieselagregáty 
PS Bl 30Technológia trafostanice 
PS B 1 40Technológia strojovne SHZ 
PS B 1 ?O Technológia čerpacej stanice pohonných hmôt 
PS B 1 71 Technológia čistiacej linky autobusov 

HProjekt organizácie výstavby B. l 

STAVEBNÉ OBJEKTY STAVBY 
B. 2 - ADJvflNISTRATÍVNA BUDOVA 
SO B2 O !Príprava územia 
SO B2 02Stavebnájama- stuženie a výkop 
SO B2 lOHlavný stavebný objekt ADMINISTRATÍVNA BUDOV A 
SO B2 52Prípojky inžinierskych sieti - Slaboprúd / oznamovacie káble 
SO B2 53Prípojky inžinierskych sietí - Plynofikácia - rezerva 
SO B2 540svetleníe vonkajšie 
SO B2 80Sadové úpravy-výsadba a výruby 

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY STAVBY 
B. 2 - ADJvflNISTRATÍVNA B VDOVA 
PS B2 01 Výťahy 
PS B2 lOTechnológia kotolní 
PS B2 20Záložný zdroj - dieselagregát 
PS B2 30Technológia trafostanice 
PS B2 40Technológia strojovne SHZ 

HProjekt organizácie výstavby B.2 

Mlynské nivy / Páričkova / Svätoplukova / Šagátova ulica, Bratislava 

-Autobusová stanica - parc.č. 9751, 9764, 9753/ l , 9753/2, 9753/3, 9753/4, 9753/5, 9765/1 , 9765/26, 
21842, 975711, 9749/2, 9749/31, 9749/7, 9749/ 8, 9749/9, 9749/10, 9749/29, 9749/30, 9749/32, 
9749/23, 9749/4, 974915, 9749/6, 9749/1, 9749/12, 9749/13 , 9749114, 9749115, 9749/ 16, 
9749/17, 9749/18, 9749119, 9749/20, 9749/35, 9749/36, 9749/38, 9749/39, 9749/40, 9749/41 , 
9749/42, 9749/43, 9749/44, 9749/45 , všetko v katastrálnom území Nivy, Mestská časť Bratislava 
- Ružinov 

-Administratívny objekt - pare. č. 9749/10, 9749/31, 9749/2, 9749/35, všetko v katastrálnom území 
N ivy, Mestská časť Bratislava - Ružinov 

-Prípojky JS - parc . č. reg. „C"- 21847/1 katastrálne územie Nivy; 21844117, 2184411 (parc.č . reg. 
„E" 21844/2), katastrálne územie Staré Mesto. 

druh stavby : nebytová budova - novostavba polyfunkčného objektu 
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účel stavby : - budova pre dopravu - autobusová stanica 
- parkovanie, garážovanie (podzemné, nadzemné) 
- obchod, služby, stravovacie a reštauračné zariadenia 
- administratíva 

popis stavby : 

Prestavba autobusovej stanice je zefektívnením celkového plošného a priestorového využitia 
objektu (predovšetkým premiestnením parkovacích a servisných prevádzok do suterénu), ponúka možnosť 
polyfunkčného využitia areálu nielen pre funkciu dopravnú, ale aj pre funkcie zariadení prevádzok 
obchodu, služieb a gastronómie. 

B.l AUTOBUSOVÁ STANICA: 
Objekt prevádzkového celku B.1 autobusovej stanice Je funkčne priestorovo rozdelený do 

niekoľkých prevádzkových častí, s prevládajúcim účelom: 
2.PP - podzemné parkovanie osobných automobilov - návštevníci 
1.PP - parkovanie autobusov, nástupiská, výstupiská prístupné z 1.N.P„ čiastočne stojiská 

osobných automobilov, doplnkové služby a zázemie, obchodné prevádzky 
Medzipodlažie PP - stojiská pre osobné automobily 
l.NP - vstupy cestujúci, návštevníci, obchodné prevádzky, čerpacia stanica pre autobusy 
2.NP, 3.NP - obchodné prevádzky, gastronómia, tržnica, parking osobných áut 
4.NP - parking osobné automóbily 
5.NP - parking osobné automobily, technologické vybavenie 
Na prízemí (v úrovni terénu) sa nachádzajú tri hlavné vstupy do stanice a priestorov nadväzujúcich 

obchodných prevádzok pre návštevníkov a cestujúcu verejnosť. V úrovni l.N.P. sa v jeho východnej časti 
nachádzajú vstupné priestory (hala) pre cestujúcu verejnosť s pohyblivým chodníkom, eskalátormi a 
výťahmi na zabezpečenie pohodlného prístupu k nástupiskám a výstupiskám. Priestor je prevýšený, 
olvon::ný lit::ž do nižšieho podlažia - výpravnej haly, s galériamí po stranách a presvetlený prirodzeným 
osvetlením prostredníctvom veľkoryso koncipovaného centrálneho svetlíka. Navrhované plochy v úrovni 
hlavných vstupov umožnia cestujúcim možnosť strávenia potrebného času pred odchodom svojho spoja v 
kultivovanom prostredí. Integrálnou súčasťou komplexu autobusovej stanice sú polyfunkčné plochy, 
dopÍňajúce funkčnú skladbu celého areálu. Pasáže, z ktorých budú prístupné jednotlivé obchodné prevádzky 
a služby rôznych veľkostí sú svetlíkmi presvetlené prirodzeným denným svetlom, jednotlivé podlažia sú 
navzájom pospájané vloženými eskalátormi. Centrálne átriá sú v komplexe tri, každé stvárnené iným 
spôsobom, čím sa oživujú a zatraktívňujú vnútorné priestory. 

Na prízemí sa nachádzajú aj vjazdy do areálu pre autobusy (zo strany VÚB) a kumulovaný vjazd 
autobusov a zásobovania (zo strany Svätoplukovej) . V exteriéri sa nachádza čerpacia stanica PHM pre 
autobusovú prevádzku čiastočne prístupná pre verejnosť. 

Na 2. nadzémnom podlaží sa nachádzajú ďalšie obchodné prevádzky a služby. V 3. nadzemnom 
podlaží sú umiestnené služby stravovania, priestory pre oddych a voľnočasové aktivity a podobne a 
centrálne situovaná plocha tržnice prístupná z oboch bočných galérií. Na 4.NP a 5.NP sa nachádzajú najmä 
parkovania osobných vozidiel a miestnosti technológií objektu. 

V ! .podzemnom podlaží sú navrhované priestory bezbariérových nástupísk a výstupísk autobusov, 
odstavné plochy autobusových státí ako aj priestory pre údržbu, čistenie a opravu autobusov a 
technologického zázemía. V kontakte s výpravnou halou - otvoreným priestorom vstupnej haly je situovaná 
veľkoobchodná prevádzka super/hypermarketu. Na tomto podlaží sú navrhnuté i priestory predaja 
cestovných lístkov, úschovňa batožiny a sociálne priestory slúžiace potrebám návštevníkov. Prepravný 
priestor spája priestory čakáme, nadväzujúcich menších obchodných prevádzok a komunikácií. 

V 2. podzemnom podlaží a vloženom medzipodlaží je umiestnený parking pre osobné automobily 
návštevníkov komplexu, administratívy ako i parkovacie státia pre zamestnancov prevádzkovateľa stanice 
Slovak Lines . 

B.2 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 
Objekt administratívy je umiestnený v juhovýchodnej pozícii riešeného územia. Objekt je doplnený 

0 predpolie - námestie, slúžiace ako jeden z hlavných nástupných priestorov do autobusovej stanice a 
samotného administratívneho objektu. Veľkoryso koncipovaná plocha je verejným priestorom, ktorý je 
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možno doplniť o mestský mobiliár, zeleň či využiť ho na umiestnenie výtvarného diela- skuJptúry, ako 
jedného z benefitov pre návštevníkov stanice. 

Administratívny objekt má flexibilné kancelárske priestory na 5.NP-29.NP, 30.NP je technologické 
podlažie, na 3. a čiastočne 2.NP sa nachádza ďalšie technologické zázemie a na 4.NP sa nachádzajú 
administratívne priestory prevádzky objektu, l.NP a 2.NP zo strany ulice tvorí vstupná hala, zo severnej 
strany sa tu nachádzajú doplnkové obchodné prevádzky. Dieselgenerátor je umiestnený v úro-vni l .NP a 
prístupný z exteriéru. 

Suterénne priestory 2 .PP-0 l .MP slúžia pre parkovacie účely a tiež sa tu nachádzajú technické, 
skladové a sociálne priestory ako pre zamestnancov, tak aj pre návštevníkov administratívnej budovy. 

Podmienky pre uskutočnenie a užívanie stavby : 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval SIEBERT + TALAŠ, 
spol. s r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, zodp. projektant: Ing.arch. Matej Siebert, autorizovaný 
architekt (SKA0688AA), 5/2016. Projektová dokumentácia overená tunajším úradom je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia. 

2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší 
úrad. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď 
nadobudlo právoplatnosť. 

3. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. 
4. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na t akúto 

činnosť. 

5. Stavba musí byt' úplne ukončená do 48 mesiacov odo dňa jej začatia. Termín začatia stavebných prác 
oznámi stavebník listom tunajšiemu úradu. 

6. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označiť štítkom „Stavba 
povolená" s týmito údajmi: 

- označenie stavby, 
- označenie stavebníka, 
- kto a kedy stavbu povolil, 
- termín začatia a ukončenia stavby, 
- meno zhotoviteľa 

a ponechať ho tam až do ukončenia stavebných prác. 

7 . Stavba sa povoľuje ako trvalá. 

8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky . Stavbu bude realizovať spoločnosť HB REA VIS 
MANAGEMENT s.r.o ., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO : 31 381 120 

9. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude 
minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. 

10. Počas stavebných prác musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmysle SÚBP č. 59/ 1982 Zb. , ktorou sa 
určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v platnom znení 
a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

11 . Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na 
cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných 
pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po 
skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné 
alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade 
škody. 

12. Stavebník je povinný pri realizácii stavby počas stavebnej činnosti dodržiavať požiadavky vyhl . MZ 
SR č. 549/2007 Z . z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí. 

13 . Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o stavebných prácach stavebný 
deru1ík. 
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14. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich 
presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných 
predpisov a noriem. 

15. V zmysle zákona č. 135/61 Z.b. o pozemných komunikáciách ( Cestný zákon) a v znení neskorších 
predpisov je stavebník povinný počas stavebných prác udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách, a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti 
a plynulosti cestnej a pešej premávky. 

16. Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať stavebné 
výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie na stavbe na zamýšľaný účel. 

17. Týmto rozhodnutím sa pre realizáciu a užívanie stavby predpisujú tieto osobitné podmienky 
a podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

17.1. Podľa stanoviska Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bratislave, 
č. KRHZ-BA-OPP-1018-002/2016 zo dňa 9.12.2016 : 

Upozorňujeme, že pre celú administratívnu časť stavby s požiarnou výškou nad 60 metrov, 
platí požiadavka požiarnej odolnosti 120 minút na všetky nosné konštrukcie zabezpečujúce 
stabilitu stavby, alebo jej časti a to v súlade s § 38 ods. 2 písm. c) vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z.z. 
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Bratislave pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

17.2. Podľa súhlasu Hlavného mesta SR Bratislavy, č. MAGS OZP 56828/2016-384361/Ri zo 
Dňa 21.10.2016 - povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

Podmienky súhlasu: 
Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohl'ad) odvádzanie 
znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu z 2 ks plynových parných vyvíjačov dvomi 
samostatnými dymovodmi, každý s ústím vo výške 125,000 m nad úrovňou ±0,000, 
s prevýšením 1,500 m nad atikou strechy. Odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania 
paliva z dieselového čerpadla samostatným komínom, s ústím vo výške 125, OOO m nad 
úrovňou ±0,000, s prevýšením 1,500 nad atikou strechy. 
V kolaudačnom konaní preukázať vetranie hromadných garáží v súlade s projektovou 
dokumentáciou a preukázať množstvo odvádzaného vzduchu na jedno parkovacie miesto 
podľa normy STN 73 60 5 8 - Hromadné garáže. 
Obmedziť pri realizácií stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa 
manipuluje s prašnými látkami zakapotovať. 
Zohl'adniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických 
vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) vzdialenosť komínov od 
hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods. 2 a § 6 ods. 1,2 vyhlášky Mžp SR č . 
532/2002 Z.z. 
Dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť 
povrchov na zabránenie alebo obmedzenie rozprašovania. 

17.3. Podľa vyjadrenia Slovenského zväzu telesne postihnutých, č. 214/2016 

Účel stavby: 
•Stavba alebo jej časť určená pre verejnosť, 

•Stavba v ktorej sa predpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu 
•Inžinierska stavba užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

Na uvedenú stavbu 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 z hľadiska prístupnosti spÍňa všeobecné technické požiadavky na stavby 
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užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. Mžp SR č. j32/2002 
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. 
Navrhovaná stavba spÍňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobanú 
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 teclmické požiadavky zabezpečujúce 
užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
Doporučujeme vydanie stavebného povolenia. 

17.4. Podľa vyjadrenia spoločnosti Dopravoprojekt a.s., č. 6026/16-2310/8600-04 zo dňa 
12.10.2016 

Posudzovaný polyfunkčný objekt autobusovej stanice je v kontakte so stavbou „ŽSR, 
Bratislava Predmestie - Bratislava Filiálka - Bratislava Petržalka (prepojenie koridorov), 2. 
etapa" (projekt TEN-T). V súčasnej dobe je na stavby železničného prepojenia spracovaná 
dokumentácia pre stavebné povolenie a investorom stavby sú Železnice Slovenskej republiky. 
V rámci stavby ŽSR sa v dotknutom území vybuduje podzemná železničná trať vedená 
približne severojužným smerom v dvoch jednokoľajových razených tuneloch. Vybuduje sa 
podzemná železničná zastávka Bratislava Nivy, ktorá je situovaná medzi navrhovaným 
objektom autobusovej stanice a budovou VÚB banky a bude realizovaná aj v stavebnej jame. 
Niveleta koľaje v tomto úseku klesá smerom k Dunaju v sklone 3%o, má výšku približne 104,2 
m.n.m. vo výškovom systéme Bpv aje cca 32m pod povrchom terénu . Pre prístup do 
vestibulu zastávky zo strany autobusovej stanice sú navrhnuté dva vstupy/ výstupy (výstup 
Mlynské Nivy a výstup Páričkova) , oba vybavené schodiskom a eskalátornú. 
V predchádzajúcom našom vyjadrení zo dňa 30.5.2016 k dokumentácií pre územné konanie 
sme konštatovali, že objekt autobusovej stanice zasahuje do severného výstupu (výstup 
Páričkova) navrhovanej železničnej zástavky a pre ďalší stupeň dokumentácie sme požadovali 
podrobné stavebno-technické riešenie severného vstupu do vestibulu zastávky, ktoréh o polohu 
projektant autobusovej stanice posunul o cca 30 m severovýchodným smerom (pozdÍžny 
profil, priečne rezy posunutého vstupu), ktorý musí byť dodatočne realizovateľný bez 
náročných stavebných zásahov a musí umožňovať bezkonfliktnú prevádzku stanice (napr. 
vjazdy/výjazdy autobusov). Ďalej sme upozornili, že v prípade realizácie stavby TEN-T, ktorá 
bude nasledovať po výstavbe objektu autobusovej stanice, bude nutné aktualizovať túto 
projektovú dokumentáciu pre zapracovanie vyvolaných znúen stavebno-technického riešenia 
(posun vstupu/ výstupu do vestibulu zastávky, úpravy komunikácií a plôch). To vyvoláva 
náklady navyše pre projektovú prípravu a môže mať vplyv aj na investičné náklady stavby 
a k tomu musia zauj ať stanovisko Železnice Slovenskej republiky. 

Na základe dodatočne predloženej prílohy „Napojenie stanice TEN-T" so situáciou, 
pozdÍžnynú a priečnynú rezmi riešenia severovýchodného vstupu do vestibulu zastávky v jeho 
novej polohe konštatujeme, že tento vstup je realizovateľný ako aj ostatné stavebné objekty 
projektu TEN-T po výstavbe posudzovaného objektu autobusovej stanice. 
Toto stanovisko je stanovisko projektanta z hľadiska posúdenia možných kolízií vzájonmého 
umiestnenia oboch uvádzaných stavieb a v žiadnom prípade nenahrádza vyjadrenie Železníc 
Slovenskej republiky. 

17.5. Podľa stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., č. CS SVP OZ BA 
1575/2016/15062 zo dňa 5.10.2016 

Po oboznámení sa s PD dáva SYP, š .p., OZ Bratislava nasledovné pripomienky, ktoré požadujeme 
dodržať: 

Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd (k 
ich znečisteniu). 

Pri realizácií stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 
zákona SNR č. 372/1990 Z .z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 
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Podľa § 21, ods. 1, písm. d„ zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je na vypúšťanie vôd 
z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné 
užívanie vôd, ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy. 

O odbere podzemných vôd je potrebné viesť osobitnú evidenciu so sledovaním odberu 
podzemných vôd ku koncu mesiaca. 

V prípade odberov podzemných vôd v množstve väčšom ako 15000 m3 ročne alebo 1250 m3 

mesačne ste podľa § 6 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách povinní údaje o odberoch oznamovať 
poverenej osobe a správcovi vodných rokov, t.j . SVP, š.p., OZ Bratislava a za takýto odber 
podľa § 79 zákona č. 364/2004 Z.z. platiť poplatky stanovené v nariadení vlády SR č. 

755/2001 Z.z. 

Vlastník (správca, užívateľ) objektu musí umožniť pracovníkom SVP, š.p., OZ Bratislava 
prístup na pozemok k vodomerným zariadeniam z dôvodu kontroly odobratého množstva 
podzemných vôd. 

Na odber podzemných vôd zo studne je podľa § 21 zákona č . 364/2004 Z.z. o vodách potrebné 
povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy. 

17.6. Podľa stanoviska - súhlasu na umiestnenie a povolenie zdrojov znečisťovania ovzdušia 
Okresného úradu Bratislava, č. OU-BA-OSZP3-2016/95231/GIB/ll zo dňa 24.10.2016 

Podmienky súhlasu - K žiadosti o súhlas na užívanie zdroja predložiť: 
Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vrátane rezu resp. výškopisu, 
preukazujúceho skutočnú výšku výduchu, 
Certifikáty nainštalovaného zariadenia, 

Preukázať optimálne nastavenie účinnosti rekuperácie zariadení s cieľom dosiahnuť parametre 
v zmysle vyhlášky č. 361/2010 Z.z„ ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné 
podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich 
zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na 
zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní. 

Povinnosti stavebníka: 
Stavba predmetného zdroja musí byť realizovaná v súlade s predloženou projektovou 
dokumentáciou . 
Každá technologická zmena oproti predloženej projektovej dokumentácií s dopadom na 
ovzdušie musí byť prerokovaná a schválená tunajším úradom ako príslušným orgánom ochrany 
ovzdušia. 

Na užívanie zdroja je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 17 ods . 1 písm. a) 
zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a predložiť splnenie podmienok 
tohto súhlasu. 

Súčasne v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov predložiť tunaj šiemu úradu žiadosť o schválenie postupu zisťovania vypusteného 
množstva emisií z predmetného zdroja. 

K žiadosti o vyššie uvedený súhlas je potrebné predložiť správu o diskontinuálnom oprávnenom 
meraní, preukazujúcu dodržanie emisných limitov ako aj podmienok vyplývajúcich pre zdroj 
znečisťovania ovzdušia z vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o ovzduší. 
Vyššie uvedené meranie bude vykonané v čase ostatných skúšok zariadenia nezávislými, 
oprávnenými osobami v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo 
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. 

Podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 
oznámiť plánovaný termín oprávneného merania Slovenskej inšpekcií životného prostredia, 

Inšpektorátu ochrany ovzdušia Bratislava a Okresnému úradu Bratislava. 
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17.7. Podľa stanoviska Ministerstva vnútra SR, Krajského dopravného inšpektorátu, č. KRPZ
BA-KDI3-6-561/2016 zo dňa 21.11.2016 

S vydaním stavebného povolenia súhlasí, pričom si uplati1uje nasledovné podmienky: 
Zabezpečením počtu 2150 pa rkovacích miest považujeme potreby statickej dopravy p re 
navrhovaný objekt v zmysle STN 736 11 O/Z2 za dostatočne uspokojené. 
Dopravné riešenie areálu a infraštruktúru požadujeme riešiť v zmysle stanoviska KRPZ-BA
KDB-28-105/2015 zo dňa 29.6.20 15 - Komunikácie a Rekonštrukcia inžinierskych sietí 
a komunikácií - Mlynské Nivy. 
Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných v garážových priestoroch, rovnako aj 
prístupovej rampy vedúcej do hromadnej garáže (šírkové usporiadanie a pozdÍžny sklon), 
požadujeme navrlmúť v súlade s STN 73 6058 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd 
vozidiel, pričom ich šírkové parametre požadujeme navrhnúť pre vozidlá skupiny 1, podskupina 
02 (šírka vozidla 1,80 m) 
Upozorňujeme, že Vami navrhnuté dopravné značenie v garážových priestoroch je navrlmuté 
v rozpore s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požadujeme najskôr 30 dní pred 
začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie a odsúhlasenie 
Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného 
značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) . 
Trvalé dopravné značenie žiadame predložiť na definitívne odsúhlasenie Krajskému 
dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre pot reby určenia dopravného značenia 
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) najskôr 30 dní 
pred kolaudačným konaním stavby. 
Požadujeme prizvanie zástupcu KDI KR PZ Bratislava ku kolaudačnému konaniu stavby. 
K predloženej proj . dokumentácií pre potreby stavebného konania nemáme iné pripomienky. 

KDI KR PZ BA v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o PZ v znení neskorších predpisov, si 
vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanovať dodatočné podmienky alebo uložené 
zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, ako aj v prípade verejného záujmu. 

17.8. Podľa vyjadrenia Dopravného podniku Bratislava, č. 17228/17899/2000/2016 zo dňa 
12.09.2016 

S projektom „Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy (stavebník Twin City a .s.)" pre 
stavebné konanie súhlasíme s pripomienkami a podmienkami: 

Verejne prístupné miesta (okná, balkóny, lešenia atď.) musia byť vzdialené od živých častí 
trakčného vedenia minimálne 3 metre! 
V prípade, že dôjde ku stavebným úpravám na majetku mesta, ktorého prevádzkovateľom je 
DPB, a.s., je nutné, aby medzi stavebníkom a DPB, a.s . bola uzatvorená zmluva o poskytnutí 
dlhodobého hmotného majetku a prevode novovybudovaných trakčných zariadení. Táto musí 
byt' uzatvorená ešte pred vydaním stavebného povolenia! Samostatné objekty úprav pevných 
trakčných zariadení vyvolaných stavbou, naprojektované oprávneným projektantom, musia byt' 
odovzdané v dvoch vyhotoveniach správcovi sietí DPB, a.s. Taktiež je nutné, aby tieto úpravy 
boli vykonané v súlade s technologickými postupmi a podmienkami pre jednotlivé druhy 
pevných trakčných zariadeni (PTZ). 
Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky na 
trolejbusovej dráhe a v autobusovej mestskej hromadnej doprave na komunikáciách 
Svätoplukova, Mlynské Nivy, Páričkova, Šagátova, Karadžičova, ako aj nesmú obmedzovať 
plynulosť premávky trolejbusov a autobusov nad rámec osobitne spracovaných prierezových 
opatrení pre organizáciu výstavby a prevádzku MI-ID, ktoré budú súčasťou realizačnej 
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projektovej dokumentácie predmetnej stavby a spracované s presnou špecifikáciou podmienok 
pre povolenie prípadnej nevyhnutnej, krátkodobej napäťovej výluky na trolejbusovej dráhe. 

Počas realizácie povoľovanej stavby akákoľvek, aj dočasná úprava prevádzky mestskej 
hromadnej dopravy na stavbou dotknutých trolejbusových tratiach a autobusových trasách či 

ich zastávkacti musí byť vopred prerokovaná s dopravcom a ním potvrdená. Komisionálne 
prerokovanie projektu dočasnej organizácie dopravy a dopravného značenia nie je smerodajné 
pre zavedenie zmeny v prevádzke mestskej hromadnej dopravy. 

V rámci novostavby Autobusovej stanice Mlynské Nivy, za účelom vytvorenia inte,grovaného 
prestupného dopravného uzla dôrazne žiadame venovať osobitnú pozornosť informačno

orientačným a navigačným systémom pre cestujúcich vo vzťahu autobusová stanica - mestská 
hromadná doprava. Vybavenosť stanice, resp. zastávok ľv1HD zákaznícky orientovanými 
technickými prvkami a zariadeniami treba v rámci realizačnej projektovej dokumentácie stavby 
spresniť, doplniť, prerokovať a potvrdiť. Zároveň treba riešiť smerovanie peších medzi stanicou 
a zástavkami ľv1HD v logických a čo najkratš ích trasách. 

Poznamenávame, že v rámci polyfunkčného objektu autobusovej stanice treba pri navrhovaní 
napojení na sieť verejnej dopravy aplikovať prvky a technické riešenie vyplývajúce zo 
záväzného dokumentu Hlavného mesta SR Bratislava „ Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej 
dopravy v Bratislave na roky 2013 - 2015". Popritom ide o zvládnutie zvýšených prepravných 
nárokov kladených na mestskú hromadnú dopravu, generovaných umiestňovanou stavbou. 

Žiadame predložiť na prerokovanie realizačnú projektovú dokumentáciu stavby Autobusovej 
stanice a Administratívnej budovy. 

17.9. Podľa stanoviska Okresného úradu Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej 
ochrany a krízového plánovania, č. OU-BA-OKRl-2016/078479 zo dňa 7.11.2016 

Po posúdení projektovej dokumentácie stavby Okresný úrad Bratislava dospel k závern, že 
zariadenie civilnej ochrany je navrhnuté v súlade so stavebnotechnickýrni požiadavkami na 
zariadenia civilnej ochrany a s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu s ú h 1 a s í. 
Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť: 
• naše záväzné stanoviská 
• dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť CO) 
• podrobne dopracované dispozičné riešenie, technické riešenie a vetranie úkrytu v súlade 

s prílohou č. l , tretia časť - jednoduché úkryty, ods. I pre kapacitu 50 ukrývaných osôb 
a viac k vyhláške č. 532/2006 pre každý úkryt jednotlivo 

• vyplnené určovacie listy JÚBS č. 1-8 vo dvoch výtlačkoch v súlade _s § 12 ods. 4 
vyhlášky č . 532/2006 s pridelenými poradovými číslami úkrytov od Mestskej časti 

Bratislava- Ružinov 

17.10. Podľa stanoviska Dopravného úradu č. 12407/2016/ROP- 004-P/26916 zo dňa 
18.10.2016 

Stavebník je povinný: 

Minimálne 60 dní pred umiestnením vežových žeriavov na stavenisko predložiť Dopravnému 
úradu podklady leteckého prekážkového značenia (ďalej len „LPZ") stavby a stavebných 
mechanizmov použitých pri jej realizácií v zmysle podmienky č. 3 písm. c), t. j. technickú 
správu s výkresovou časťou LPZ s presným riešením podmienok č. 1-8 ods . II. výnimky DÚ 
a spôsob zaistenia nepretržitej prevádzky osvetlenia svetelnými LPZ aj v prípade výpadku 

elektrickej energie, resp. nefunkčnosti prekážkového svetelného návestidla; LPZ stavby môže 
byť v ďalšom stupni upravené/doplnené na základe riešenia technologických konštrukcii 
umiestnených na streche objektu SO B2, preto umiestnenie prekážkových svetelných 

návestidiel odporúčame vopred konzultovať s Dopravným úradom 

V kolaudačnom konaní stavby predložiť Dopravnému úradu aj dokumentáciu skutočného 

zrealizovania LPZ stavby spolu s popisom spôsobu zaistenia nepretržitej prevádzky LPZ 
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v prípade výpadku elektrickej energie, resp. nefunkčnosti návestidiel (papierová aj elektronická 
forma) 
Geodetické práce požadujeme vykonať podľa „Postupu Dopravného úradu pre vykonávanie 
geodetických prác v civilnom letectve, číslo: 11/2016", ktorý je zverejnený na internetovej 
stránke Dopravného úradu (viď linl< - http ://le~ectvo.nsat.sk/letiska-a-stavby/geodeticke-prace-
2/) a použiť formulár údajov/metaúdajov: Formular_OBST. 

Ostatné podmienky (okrem podmienky č. 3 ods. 1. písm. a/ a bD yýnimky DÚ ostávajú v platnosti: 

[. Stavebník je povinný pri umiestnení a realizácii stavby plniť nasledovné podmienky: 

Najvyšší bod stavby vrátane všetkých zariadení umiestnených na streche objektov/ komín, 
vzduchotechnika, technické zariadenie, antény, prekážkové svetelné návestidlo (ďalej len 
„návestidlo") a pod./, ostatných objektov a zariadení umiestnených v riešenom území, nesmie 
prekročiť nadmorskú výšku 262,5 m n.m.Bpv, t . j. výšku cca 125,0 mod úrovne ±0,0 (najvyšší 
bod stavby - technologické konštrukcie umiestnené na streche objektu SO B2). 
Najvyšší bod stavebných mechanizmov (vrátane mobilného žeriava použitého na montáž 
a demontáž vežového žeriava) použitých pri realizácií stavby svojou najvyššou časťou (veža, 
tiahlo, maximálny zdvih), nesmie prekročiť nadmorskú výšku 287,5 m n.m.Bpv, tj.j výšku cca 
150,0 mod úrovne ±0,0. 
Stavebné mechanizmy s nadmorskou výškou nad 211~0 m n.m.Bpv budú umiestnené na 
stavenisku maximálne 3 roky od začatia výstavby. 
Písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred začatie stavby, s termínom 
umiestnenia žeriavov na stavenisko a ich montáže/ v prípade použitia mobilného žeriava aj jeho 
výšky/, harmonogram navyšovania žeriavov s výškami, polohy a doby ich použitia (túto 
informáciu postačí zaslať elektronickou po.'ftou na adresu ochranne.pasma(@nsat.sk a v kópií 
na Marek.Jzarik@nsat.sk 
Ihneď po dosiahnutí nadmorskej výšky 211,0 m n.m.Bpv žeriavom/žeriavmi predložiť 
Dopravnému úradu písomne správu (v.prípade možnosti zaslať aj elektronickou formou na 
adresu pasma@nsat.sk a v kópií na adresu Marek.Izarik(ci),nsat.sk), ktorá bude obsahovať 
fotodokumentáciu zachytávajúcu žeriav/žeriavy spolu so záberom na realizovanú stavbu 
a dokladujúcu splnenie podmienok č. 2-5 a 7-8 ods. II výnimky DÚ a nasledujúce údaje žeriava, 
spracované a overené autorizovaným geodetom: 
o rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (geometrický stred najvyššieho žeriava); 
o zemepisné súradnice B,L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy 

(geometrický stred najvyššieho žeriava); 
o pätu a maximálnu výšku najvyššieho žeriava; 
o metaúdaje najvyššieho žeriava podľa prílohy výnimky DÚ 
• Údaje podľa bodov c) ad) žiadame ihneď doručiť po každom navýšení jednotlivých 
žeriavov. 
• Údaje podľa bodov a)-d) žiadame ihneď doručiť aj v prípade použitia mobilných žeriavov na 
montáž a demontáž vežových žeriavov, spolu s fotodokumentáciou dokladajúcou splnenie 
podmienok č. 2-5 a 7-8 ods. II. výnimky DÚ (postačí zaslať elektronickou formou na adresu 
ochranne.pasma@nsat.sk a v kópií na adresu Marek.Izarik(éi),nsat.sk) 
Písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred termín demontáže žeriavov 
presahujúcich nadmorskú výšku 211,00 m n.m.Bpv zo stavenísk/ v prípade použitia mobilného 
žeriava aj jeho výšky/ (túto informáciu postačí zaslať elektronickou poštou na adresu 
ochranne.P-asma@nsat.sk a v kópii na Marek.Izarik@nsat.sk) 
Predložiť Dopravnému úradu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa dosiahnutia konečnej 
výšky objektu SO B2 písomnú správu (aj elektronickou formou na adresu 
ochranne.pasma@nsat.sk a v kópií na adresu !11arek. Izarik@nsat.sk), ktorá bude obsahovať 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia LPZ stavby, dokladujúcu splnenie podmienok výnimky 
DÚ; fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na objekt, jeho strechu a okolitú zástavbu 
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a nasledujúce údaj e stavby, spracované a overené autorizovaným geodetom, dokladajúce 
splnenie podmienky č. l ods. 1. výnimky DÚ: 

a) rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (rohy a geometrický stred objektu vrátane jeho 
technologickej konštrukcie); 

b) zemepisné súradnice B,L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy (rohy a 
geometrický stred objektu vrátane jeho technologickej konštrukcie); 

c) skutočne zamerané nadmorské výšky (Bpv) päty, atiky, najvyššieho bodu objektu 
(vrátane všetkých zariadení umiestnených na streche), spodnej hrany návestidiel a 
najvyššieho bodu bleskozvodu; 

d) podklady v elektronickej forme (formát *dwg, resp. *dgn a *.pdf); 
e) metaúdaje stavby podľa prílohy výnimky DÚ. 

Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia stavby a stavebných 
mechanizmov musia byt' s Dopravným úradom vopred prerokované. 
V prípade zmeny stavebníka, resp. zmeny názvu stavby, je nový stavebník, resp. stavebník 
povinný túto skutočnosť písomne oznámiť v lehote 7 dní Dopravnému úradu odo dňa, kedy 

k zmene došlo. 

II. Podľa ustanovenia § 29 ods. 4 leteckého zákona je stavebník povinný umiestniť a udržať LPZ na 
stavbe a stavebných mechanizmoch použitých pri jej realizácií v zmysle ustanovení predpisu Ll4 
LETISKÁ, 1. zväzok, Navrhovanie a prevádzka letísk, vydaného Úpravou č. 21/2006 
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 24.10.2006 (ďalej Jen 
„Ll4 LETISKÁ, I." ), Hlava 6 a plniť nasledovné podmienky: 
zrealizovať osvetlenie svetelným LPZ stavby na objekte SO B2 (30 NP), a to nasledovne: 
a) v úrovni najvyššieho bodu technologickej konštrukcie umiestnenej na streche objektu bude 

umiestnené jedno návestidlo strednej svietivosti typu B (červené, zábleskové); v prípade, že 
konštrukcia nebude na strechu umiestnená, prípadm; budt: odslránená, toto návestidlo bude 
umiestnené v úrovni najvyššieho bodu zariadení umiestnených na streche objektu (komín, 
reklamné zariadenia, vzduchotechnika a pod.), a to približne v mieste geometrického stredu 
objektu; 

b) v úrovni okrajových rohov objektu (cca 115,0 m - atika) budú umiestnené štyri návestidlá 
malej svietivosti typu B (červené, stále) a to, tak, aby vystihovali celkový obrys objektu 
a boli viditeľné z daného smeru; 

c) frekvencia zábleskov návestidla strednej svietivosti typu B bude synchronizovaná so 
zábleskami okolitej výškovej zástavby, ktorá je označená návestidlom rovnakej svietivosti. 

Umiestnenie návestidiel odporúčame vopred konzultovať s Dopravným úradom. 

Zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy/vrátane mobilných žeriavov použitých na montáž 
a demontáž vežových žeriavov/, ktoré-dosiahnu nadmorskú výšku 211,0 m n.m.Bpv a viac boli 
označené a osvetlené svetelným LPZ, prostredníctvom kombinácie návestidiel strednej 
svietivosti typu B (červené, zábleskové) a návestidiel strednej svietivosti typu A (biele, 
zábleskové) a návestidiel malej svietivosti typu B (červené, stále) . 
Presné podmienky LPZ budú upresnené v ďalšom stupni PD. 
Zabezpečiť zapínanie návestidiel stanovených v podmienke č. a 2 ods. II výnimky DÚ 
prostredníctvom súmrakového spínača nastaveného tak, aby boli návestidlá zapnuté ihneď, ako 
klesne hodnota osvetlenia pod 1000 cd/m2

• Na splnenie tejto povinnosti je možné ponechať 
návestidlá v nepretržitej prevádzke. 
Prívod elektrickej energie k návestidlám musí byť riešený tak, aby v prípade poruchy 
primárneho zdroja elektrickej energie došlo k automatickému prepnutiu na náhradný zdroj 
v časovom intervale max. 15 sekúnd. Kapacita náhradného zdroja musí postačovať minimálne 
na 16 hodín prevádzky. 
Počas LPZ na žeriave/žeriavoch, je stavebník povinný zabezpečiť zapínanie návestidiel tak, aby 

boli 
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d) Návestidlá strednej svietivosti typu B(červené, zábleskové) a návestidlá malej s vietivosti 
typu B (červené, stále) zapnuté ilmeď, ako hodnota osvetlenia klesne pod 50 cd/m2 

a vypnuté, ak osvetlenie dosialme hodnotu 50 cd/m2
; 

e) Návestidlá strednej svietivosti typu A (biele, zábleskové) zapnuté ilmeď ako hodnota 
osvetlenia dosiahne 50 cd/m2 a vypnuté pri poklese pod 50cd/m2

. 

Použiť návestidlá spÍňajúce požiadavky predpisu Ll4 LETISKÁ, 1., Hlava 6. 
Zaistiť, aby frekvencia zábleskov návest idla strednej svietivosti typu B, resp. typu A na žeriave 
bola synchronizovaná so zábleskami okolitej výškovej zástavby, ktorá je označená návestidlami 
rovnakej svietivosti. V prípade použitia viac ako jedného žeriava zabezpečiť, aby frekvencia 
zábleskov bola aj medzi nimi nastavená na rovnakú hodnotu a záblesky budú vydávať súčasne. 
Zabezpečiť stavbu LPZ podľa vyššie uvedených podmienok ešte pred odstránením stavebných 
mechanizmov s LPZ zo staveniska, resp. ešte pred znížením výšky najvyššieho bodu stavebných 
mechanizmov pod úroveň najvyššieho bodu stavby. 
Zaistiť bezpečný prístup k návestidlám pre prípad výmeny zdrojov svetla a čistenia farebných 
filtrov návestidiel. 
Zaistiť aby bola zabezpečená plynulá prevádzka, údržba, pripadne okamžitá obnova osvetlenia 
svetelným LPZ žeriava/ žeriavov. 

IIL Pre užívanie stavby sa určujú nasledovné podmienky: 

Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť výškové riešenie stavby a umiestňovať na strechu 
objektu SO B2 ďalšie zariadenia (konštrukcie, antény, zariadenia a pod.) nad úroveň 
maximálnej povolenej nadmorskej výšky pre danú stavbu a umiestňovať ďalšie zariadenia na 
objekt tak, že by mohlo dôjsť k tieneniu návestidiel. 
Vlastník stavby je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku, údržbu a obnovu LPZ stavby tak, 
aby bola zaistená plynulá prevádzkyschopnosť osvetlenia svetelným LPZ. V prípade 
nefunkčnosti alebo výpadku osvetlenia svetelným LPZ je vlastník povinný okamžite túto 
skutočnosť ohlásiť na Dopravnom úrade s predpokladaným termínom odstránenia závady. 
Návestidlá musia byť zapnuté v súlade s podmienkou č. 3 ods. II výnimky DÚ a frekvenciu 
zábleskov návestidla strednej svietivosti typu B (červen~~á~íesl.<óvé) je vlastník povilll1ý 
udržiavať v synchronizácií so zábleskami okolitej výškovej zástavby, ktorá je označená 
návestidlom rovnakej svietivosti. 
Dopravnému úradu oznámiť údaje o správcovi objektu SO B2 do 7 dní od termínu, kedy bude 
správca určený. Následne každú zmenu správcu objektu, pripadne odstránenie zariadení 
umiestnených na jeho streche je vlastník, resp. nový správca povinný oznámiť Dopravnému 
úradu do 7 dní odo dňa, kedy došlo k zmene, resp. k vzniku správcovského práva. 
V prípade, že dôjde k zmene umiestnenia stavby, resp. k zmene jej výškových parametrov 
a použitou stavebných mechanizmov nad nadmorské výšky určené vo výnimke DÚ, je nutné 
požiadať Dopravný úrad o opätovné posúdenie stavby. 

17.11. Podľa stanoviska Mestskej časti Bratislava - Ružinov, č. CS 15248/2016/2/ÚP2 zo dňa 
05.12.2016 

Z hl'adiska dopravy: 
rozmery stojísk, šírky komunikácií a rampy a polomery nájazdových oblúkov žiadame navrhnúť 
v súlade s STN 73 6056 pre vozidlá skupiny 1, podskupina 0 2 

Z hľadiska životného prostredia: 
Dreviny v blízkosti stavby chrániť v súlade s normou STN 83 70 10 Ochrana drevín. 
Výkopové práce sa nesmú vykonávať bližšie ako 2,5 m od päty stromu. 
Minimalizovať státie a prejazdy motorových vozidiel na vegetačných plochách pod korunami 
stromov. 

12 



Chrániť životné prostredie počas stavby v súlade s VZN m.č. Bratislava - Ružino--v č. 1/2003 
o dodržiavaní čistoty a poriadku. 

V prípade poškodenia verejnej plochy (chodník, komunikácia, trávnik) stavebnou činnosťou sa 
požaduje ich obnova v termíne do kolaudácie stavby. 

17.12. Podľa stanoviska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 122/SK/2016/Ko zo dňa 
10.10.2016 

Žiadame aby boli v objektoch k objektoch SO Bl Autobusová stanica a SO B2 Administratívna 
budova urobené nasledovné úpravy v zmysle vyhlášky č. 532/2001 Z.z. z hľadiska osôb so 
zrakovým postihnutím: 

• zabezpečené presklené dvere a sklené plochy, ktoré musia byť označené kontrastným 
pásom širokým najmenej 50 mm vo výške 1400 až 1600 mm. 

• schodiská riešiť podľa článku č. 1. 3. Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške 
• Výťah aj jeho ovládanie je potrebné zrealizovať z aspektu nevidiacich a s labozrakých 

v súlade s článkom č. 1.7 prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z.z. 
Na objekte SO B 1 Autobusová stanica žiadame zrealizovať všetky reliéfne úpravy (vodiace 
línie, varovné a signálne pásy) akustické (zvukové) majáky navrhnuté vo verzií PD predloženej 
a nami opečiatkovanej dňa 10.10.2016. 
Ďalšie aktívne prvky uľahčujúce pohyb a orientáciu osôb so zrakovým postihnutím, vrátane 
nahrávok do akustických majákov žiadame prekonzultovať s našim pracoviskom. 

17.13. Podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., č. 2466/1/2016 

Z hl'adiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 
technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť 
a odstrániť v procese výstavby: 
Zistenia: 

Použitá vyhláška č. 74/1996 Z.zje v rozpore s §29 vyhl. č. 508/2009 Z.z. /PZ/ 
Vykonávať plynové revízie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky č. 86/1978 Zb. 
je v rozpore s §29 vyhl. č. 508/2009 Z.:_: /PZ/ 

Pripomienky a upozornenia: 
Norma STN 33 3201:2004 platila do 1. 11.2013 a bola nahradená normou STN EN 61936-1 
(33 3201): 2013 /EZ/ 
V projektovej dokumentácií sú uvedené neplatné !1.ormy STN 33 2000-3:2000, STN 33 2000-
6-61:2004, STN 33 2310:1988, STN 34 2710:1974. /EZ/ 
Výťah musí zodpovedať požiadavkám STN EN 81-l+A3, STN EN 81-20, vyhl . č. 534/2007 
Z.z., pohyblivé schody a chodníky STN EN 115./ZZ/ 

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb 
a ich súčastí , pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu 
ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - elektrická inštalácia 
v priestoroch na zhromažďovanie viac ako 250 osôb vrátane ochrany pred účinkami 

atmosférickej elektriny, elektrická sieť striedavého napätia nad 1 OOO V vrátane ochrany pred 
účinkami atmosférickej elektriny, elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom 
výbuchu vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, elektrická inšta lácia 
v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8, vrátane ochrany pred účinkami 
atmosférickej elektriny a Pripojovacie plynovody, Vnútorný rozvod plynu, Plynová kotolňa je 
potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 
písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, 
Technickou inšpekciou, a.s. 
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Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení - e lektrická 
inštalácia v priestoroch na zhromažďovanie viac ako 250 osôb vrátane ochrany pred účinkami 
atmosférickej elektriny, elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V vrátane ochrany pred 
účinkami atmosférickej elektriny, elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpe-čenstvom 
výbuchu vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, elektrická i nštalácia 
v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8, vrátane ochrany pred účinkami 
atmosférickej elektriny a Pripojovacie plynovody, Plynová kotolňa vykonať úradnú skúšku 
v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) ad) zákona č. 124/2 006 Z. z. 
v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s. 
Pracovné prostriedky - SO B 1 Autobusová stanica - strojnotechnologické zariadenie cerpacích 
staníc s odberom vody (2 ks čerpadiel Qm=5 l/s, Qm= 10 l/s), strojnotechnologické z ariadenia 
úpravne vody, strojnotechnologické zariadenia umývacej linky vozidiel (čerpadlá, kompresorová 
stanica, strojná kefová urnyvárka, dúchadlo), strojnotechnologické zariadenia čistenia 
odpadových vôd, zdroje chladu - kompresorové chladiace jednotky ( chiller o výkone 2000kW 
a 3 ks chillerov o výkone ä 1381 kW), strojnotechnologické zariadenia vzduchotechniky -
vzduchotechnické centrálne jednotky s rekuperáciou tepla, dieselgenerátor s menovitým 
výkonom 1088 kW, strojnotechnologické zariadenia strojovne SHZ (hlavné a doplňovacie 
čerpadlo}, SO B2 Administratívna budova- strojnotechnologické zariadenia čerpacích staníc 
úžitkovej vody (odstredivý čerpací agregát Qm = 51/s}, strojnotechnologické zariadenia úpravne 
vody, zdroje chladu - kompresorové chladiace jednotky (2 ks chiller o výkone ä 1403 kW a 1 ks 
chiller o výkone 1 140 kW}, strojnotechnologické zariadenia vzduchotechniky 
vzduchotechnické centrálne jednotky s rekuperáciou tepla je možné uviesť do prevádzky podľa 
§ 13 ods . 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ""§5 ods. 1 nariadenia 
vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa 
zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie . 
Pred uvedením - expanzných nádob (OST, kotolňa), vzdušníka kompresora (čistiaca linka 
autobusov), tlakových nádob v systéme chladenía (skupiny A, písm. b) podľa príl.l vyhl. č. 
508/2009 Z.z. v platnom znení}, tlakových nádob s membránou (ATS - technológia studní, 
zosilňovacia stanica pitnej vody a SO B 1 Autobusová stanica - strojnotechnologické zariadenia 
čerpacích staníc s odberom vody (2ks čerpadiel Qm = 51, Qm= 10 l/s), strojnotechnologické 
zariad~nia úpravne vody, strojnotechnologické zariadenia umývacej linky vozidiel (čerpadlá, 
kompresorová stanica, strojná kefová umyvárka, dúchadlo), strojnotechnologické zariadenia 
čistenia odpadových vôd, zdroje chladu - kompresorové chladiace jednotky (chiller o vý\5:one 
2000 kW a 3 ks chillerov o výkone a 1 38 1 kW}, strojnotechnologické zariadenia 
vzduchotechniky - vzduchotechnické centrálne jednotky s rekuperáciou tepla, dieselgenerátor 
s menovitým výkonom 1088 kW, strojnotechnologické zariadenia strojovne SHZ (hlavné 
a doplňovacie čerpadlo}, SO B2 Administratívna budova- strojnotechnologické zariadenia 
čerpacích staníc úžitkovej vody (odstredivý čerpací agregát Qm = 51/s}, strojnotechnologické 
zariadenia úpravne vody, zdroje chladu - kompresorové chladiace jednotky (2 ks chiller 
o výkone ä 1403 kW a 1 ks chiller o výkone 1 140 kW), strojnotechnologické zariadenia 
vzduchotechniky - vzduchotechnické centrálne jednotky s rekuperáciou tepla do prevádzky po 
ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, 
Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia 
vlády SR č. 392/2006 Z.z. 
Technické zariadenia - expanzné nádoby, doskové výmenníky tepla (OST, kotolňa}, 
horúcovodná prípojka, tlakové nádoby v systéme chladenia (doskové výmenníky, akumulačné 
nádoby) prípadne OST ako zostava, blokové chladiace jednotky a expanzné automaty ako 
zostava, tlakové nádoby s membránou (ATS - technológia studní, zosilňovacia stanica pitnej 
vody), tlakové stanice, blokové chladiace jednotky a expanzné automaty ako zostava a poistné 
ventily sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z .z. SO Bl Autobusová 
stanica - strojnotechnologické zariadenie čerpacích staníc s odberom vody (2 ks čerpadiel Qm = 
51, Qm= 10 l/s), strojnotechnologické zariadenia úpravne vody, strojnotechnologické zariadenia 
umývacej linky vozidiel (čerpadlá, kompresorová stanica, strojná kefová umyvárka, dúchadlo), 
strojnoteclmologické zariadenia čistenia odpadových vôd, zdroje chladu - kompresorové 
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chladiace jednotky (chiller o výkone 2000 kW a 3 ks chillerov o výkone ä l 381 kW), 
strojnotechnologické zariadenia vzduchotechniky - vzduchotechnické centrálne jednotky 
s rekuperáciou tepla, dieselgenerátor s menovitým výkonom 1088 kW, strojnoteclmologické 
zariadenia strojovne SHZ (hlavné a doplňovacie čerpadlo), SO B2 Administratívna budova
strojnotechnologické zariadenia čerpacích staníc úžitkovej vody (odstredivý čerpací agregát Qm 
= 51/s), strojnotechnologické zariadenia úpravne vody, zdroje chladu - kompresorové chladiace 
jednotky (2 ks chiller o výkone ä 1 403 kW a 1 ks chiller o výkone 1 140 kW), 
strojnotechnologické zariadenia vzduchotechniky - vzduchotechnické centrálne jednotky 
s rekuperáciou tepla, pohyblivé schody a chodníky, zvislo posuvné brány s motorovým 
pohonom sú určenými výrobkami podľa NV SR č . 436/2008 Z.z., výťahy sú určenými 
výrobkami podľa NV SR č. 235/2015 Z.z., vzdušník kompresora (čistiaca linka autobusov) je 
určeným výrobkom podľa NV SR č . 234/2015 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je 
potrebné splniť požiadavky týchto predpisov. 
Na kanalizáciu, technológiu čistiacej linky a ČS PHM je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 
zákona 364/2004 Z.z. a§ 3 vyhl. č. 100/2005 Z.z. vykonať skúšky tesnosti. 

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania. Uvedené zistenia, pripomienky 
a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 

17.14. Podľa stanoviska Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. č. 44521/4020/2016/Ing. La 
Zo dňa 21.11.2016 

Z hľadiska situovania navrhovanej stavby 

V území navrhovanej stavby sa nenachádzajú zariadenia BVS. V komunikáciách Páričková, 

Svätoplukova, Mlynské Nivy sa nachádzajú verejné vodohospodárske siete BVS, ktoré žiadame 
rešpektovať vrátane ich pásma ochrany v súlade so zákonom č. 442/2002 Z .z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
Pásmo ochrany existujúcich VH sietí je: 
„.vodovod DNl00,300- 1,50 mod okraja potrubia vodorovne na obidve strany 
„.kanalizácia DN300/400 - 1,50 mod okraja potrubia voderovne na obidve strany 
„.kanalizácia DN800. 6001900, 1600/1800 - 2,50 mod okraja potrubia vodorovne na obidve 
strany 
Objednávku na vytýčenie presnej polohy vodovodu a kanalizácie je možné podať cestou 
podateľne na odbor priamych služieb zákazníkom (ďalej OPSZ) našej spoločnosti . 
K objednávke treba priložiť orientačný zákres zariadenia, ktorý je možné získať v technickej 
miestnosti OPSZ počas stránkových hodín. 
V trase vodovodu a kanalizácie vrátane ochranného pásma je zakázané vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, 
umiestňovať reklamné tabule a billboardy, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy 
a podobne. 
Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je 
potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej 
zmien a dodatkov. 
Je nutná časová a vecná koordinácia so stavbou „Rekonštrukcia IS a komunikácie Mlynské 
Nivy". 
Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byt' v súlade so 
zákonom 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 BVS, a.s.", ktoré sú dostupné 
v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk 

Z hľadiska zásobovania pitnou vodou 
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Z bilančného hľadiska je zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného -vodovodu 
BYS možné. Pre podlažia nad I. tlakovým pásmom bratislavského vodovodného systému je 
nutné tlak vody zabezpečiť A TS na vnútornom rozvode za fakturačným vodomerom. 
Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov uvádzame, že existujúce verejné vodovody sú 
v majetku BYS. 
K navrhovanému technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na verejný vodoyod BYS 
máme nasledovné pripomienky : 

• 

• 

Vodovodnú prípojku z tvárnej liatiny s uzáverom žiadame realizovať v súlade s STN 
736005, ON 75 5411. -
Vodomerná miestn9sť v sut~réné navrho~~~ého objektu musí byť suchá a vetrateľná, 
uzamykateľná , situovaná najďalej 2000 mm od prestupu múrom, minimálne pôdorysné 
rozmery vodomernej miestnosti dÍ. 3200 x š. 1500 mm s výškou 1800 mm. Potrubie 
prípojky musí byť voľné a viditeľné od prestupu múrom až po vodomernú zostavu. 
Vzdialenosť vodomernej zostavy od podlahy má byť minimálne 200 mm a maximálne 
1200 mm, vzdialenosť od bočného múra min. 200 mm. Pred vodomernou zostavou má 
ostať voľný priestor potrebný pre manipuláciu s vodomerom (montáž, demontáž, údržba, 
odčítanie). Potrebné je zabezpečiť podopretie vodomernej zostavy. 

• Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím vodovodu 
s úžitkovou vodou čerpanej zo studne alebo retenčnej nádrže so zrážkovou vodou. 
Navrhované riešenie úžitkového vodovodu zo studne a retenčnej nádrže zvyšuje riziko 
kontaminácie pitnej vody v prípade prepojenia vodovodu s pitnou vodou z verejného 
vodovodu s úžitkovým vodovodom. Rozvod vnútorného vodovodu pre pitné účely nesmie 
byt' prepojený s rozvodmi úžitkovej vody. Za splnenie tejto podmienky je zodpovedný 
projektant vnútornej zdravotechniky a dodávateľ stavby. 

• V prípade prípojky s veľkou dimenziou pre zabezpečenie požiarnej potreby, na meranie 
širok6ho rozsahu kolísavých prietokov žiadame navrhnúť združený vodomer. 

• Pripomíname, že nárok na samostatné fakturačné meradlo má podľa obchodných 
a technických podmienok našej spoločnosti nehnuteľnosť, pokiaľ tvorí samostatnú parcelu 
preukázateľnú kópiou katastrálnej mapy a listu vlastníctva. So samostatnými prípojkami 
s fakturačným meradlom pre jednotlivé objekty polyfunkčného komplexu je možné 
uvažovať v prípade, že vnútorné rozvody vody budú oddelené a vodomerné zostavy budú 
opatrené spätnou klapkou. (zabezpečovacie zariadenie typu EA podľa STN EN 1717) 
inštalovanou medzi hlavným vodomerom a hlavným uzáverom vnútorného vodovodu. 
Kontrolovateľný spätný ventil musí byť inštalovaný vo vodorovnej polohe tak, aby otvory 
pre kontrolu a vypúšťanie smerovali dole. Tento spätný ventil musí mať rovnakú svetlQsť 
ako má vodovodná prípojka. 

• Montáž prípojky č. 2 (pre administratívnu budovu) a vodomeru BVS zabezpečí na základe 
„Žiadosti o preverenie technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod" (tlačivo 
na webe BVS) podanej na odbore priamych služieb zákazníkom (ďalej OPSZ) BVS . 
Uvedenú žiadosť predkladá vlastník nehnuteľnosti . Súčasťou žiadosti musí byt' aj presná 
špecifikácia nehnuteľnosti s uvedením parcelných čísiel, listy vlastníctva, aktuálna 
katastrálna mapa. 

• Žiadateľ o. pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na 
základe zmluvy o dodávke pitnej vody uzatvorenej s BYS . 

• Montáž vodomeru na prípojku č. l (pre polyfunkčný objekt) z pripravovanej rekonštrukcie 
verejného vodovodu DN300 bude možná až po kolaudácií a sprevádzkovani 
rekonštruovaného vodovodu . V predstihu vybudovanú prípojku v rámci rekonštrukcie 
verejného vodovodu je nutné ukončiť v dočasnej VŠ, pričom ukončenie potrubia prípojky 
bude opatrené ventilom so zátkou a zabezpečovacou plombou ukončenia potrubia prípojky 
bude opatrené ventilom so zátkou a zabezpečovacou plombou so značkou montážnika pred 
kolaudáciou verejného vodovodu (vykoná BVS). Montáži zabezpečovacej plomby musí 
predchádzať podanie „Žiadosti o prevereme technických podmienok na pripojenie na 
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verejný vodovod" (tlačivo na webe BYS) podanej na OPSZ BYS. Uvedenú žiadosť 
predkladá investor verejného vodovodu. Súčasťou žiadosti musí byť aj presná špecifikácia 
nehnuteľností s uvedením parcelných čísiel, listy vlastníctva, aktuálna katastrálna mapa, 
zmluva o budúcej zmluve o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby a toto vyjadrenie_ 

• Pri podaní žiadosti o montáž vodomeru (po uzatvorení zmluvy o odovzdaní vodnej stavby) 
bude s vlastníkom nehnuteľnosti uzatvorená „Zmluva o dodávke vody z: verejného 
vodovodu" a zabezpečená montáž vodomeru vo vodomernej miestnosti . 

Z hľadiska odkanalizovania 
Z bilančného hľadiska je od.kanalizovanie navrhovaného zámeru do verejnej kanalizácie BYS 
možné v obmedzenom rozsahu tak, že vypúšťanie vôd z povrchovéhô odtoku z územia 
predmetného zámeru do verejnej kanalizácie BYS je limitované maximálne 242,82 I.s-1 čo 
zodpovedá odtoku z plochy s koeficientom 0,4. 
Z hľadiska majetkoprávnych vzťahov uvádzame, že existujúca verejná kanalizácia, na ktorú sa 
navrhované prípojky pripájajú, je v majetku BYS. 
K navrhovanému technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na verejnú kanalizáciu 
BYS máme nasledovné pripomienky: 
• Návrh retenčných nádrží riešiť v zmysle STN EN 752 a STN756101 
• Kanalizácia DN300 v ul. Mlynské Nivy je dažďová s odtokom do existujúcej dažďovej 

kanalizácie DN400 v komunikácií Mlynské Nivy. Napojenie navrhovanej jednotnej 
kanalizačnej prípojky č. 4 (SO B2 61) do dažďovej kanalizácie nie je vhodné bez 
stanoviska jej správcu. Doporučujeme v realizačnom projekte preriešiť miesto zaústenia 
napr. do kanalizačnej prípojky č. 5 (SO Bl 62). 

• Kanalizačné prípojky žiadame realizovať v súlade s STN 756101, STN736005. 
• Na splachovanie nebude využívaná voda z verejného vodovodu, a nebude možné 

fakturovať stočné na základe odpočtu fakturačného vodomeru. Z dôvodu fakturácie 
stočného je nutné osadiť fakturačné meradlo na prívode úžitkovej vody zo studní do 
stupačiek k sociálnym zariadeniam (WC, pisoáre) . V opačnom prípade žiadame na 
kanalizačných prípojkách osadiť merač odpadových vôd. 

Podmienkou pripojenia prípojok na verejnú kanalizáciu BYS je: 
Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky navrhovanej 
verejnej kanalizácie našou spoločnosťou (príp,étdne zmluvy o budúcej darovacej zmluve). 
Vybudovanie prípojok vrátane kanalizačných šácht na základe žiadosti · O preverenie 
technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu (tlačivo na web BYS) podanej na 
OPSZBVS. 
Vypúšťanie odpadových vôd z nehnuteľností do verejnej kanalizácie bude možné na základe 
Zmluvy na vypúšťanie odpadových vôd s vlastníkom nehnuteľnosti . 

Kvalita odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s najvyššou 
prípustnou mierou znečistenia podľa Prílohy č.3 k vyhláške MŽP SR č. 55/2004 Z.z. Za 
účelom spoľahlivého zabezpečenia uvedenej požiadavky je potrebné na vnútornom rozvode 
navrlmúť a následne umiestniť lapač tukov. S použitím drvičov rozložiteľného kuchynského 
a reštauračného odpadu na odtoku do verejnej kanalizácie nesúhlasíme. Upozorňujeme 
zároveň, že po realizácií stavby, je stavebník povinný uzavrieť na DOOV Zmluvu o výkone 
kontroly znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov odvádzaných verejnou 
kanalizáciou . 

Stavenisková prípojka vody a kanalizácie pre zariadenia staveniska je predmetom stavby 
„Rekonštrukcia IS a komunikácií" (SO X2.400, SO X2.401). K Zmene DUR s návrhom 
uvedených stavebných objektov POV spoločného zariadenia staveniska pre účely stavby Twin 
City sme sa vyjadrili listom č. 24863/2016/4020/Ing.La zo dňa 11.7.2016, ktorého podmienky 
ostávajú v platnosti. 
Toto vyjadrenie nahrádza vyjadrenie č. 32950/2016/4020/Ing.La zo dňa 6.9 .2016. 
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky. 
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17.15. Podľa vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., č. 6611623386 zo dňa 5.09.2016, k existe111cií 
telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. 

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
a/alebo DIGI SLOV AK.IA, s.r.o. 
Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s. r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným 
úradom pre vydanie rozhodnutia o urniestneni stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné 
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je :stavebník 
povinný rešpektovať nasledovné: 

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2001 Z.z.) 
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2001 Z.z. o ochrane proti 
rušeniu. 
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadreni, "prípade 
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplni povinnosť 
podľa bodu 3. 
Stavebník alebo ním poverené osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telekom, a.s./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 sietí: Iveta Jankovičová, iveta.jankovicova(á),telekom.sk , +421 903 
909625 
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 35 1/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant. 
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. 
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 zariadeni . 
V prípade ak na Vami definovanom úzerni 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. 
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa§ 
68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom zneni. 
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. Vzhl'adom 

. 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 zariadeni. 
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu 
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od 
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jej doručenie na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Daniel Talacko, 

daniel.talacko(a),telekom.sk +42 1 2 58829342, +42 19027 19605. 

o V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať 

pri svojej činnosti aj Všeobecné podnúenky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 

vyjadrenia. 

Žiadateľ môže vyjadrenia použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrern 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. 

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verej nú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pr e územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Prílohy k vyjadreniu : 

Všeobecné podnúenky ochrany SEK 

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízií so SEK Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je 

stavebník po konzultácií 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 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, 

hraclil@suptel.sk,0907 777 474. 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, j e 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 podnúenkami, 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 bezpodnúenečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace 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. 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 
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toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si 
podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk). 
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 
rozsahu. 

17.16. Podľa vyjadrenia Bratislavskej teplárenskej, a.s. č. 01842/2016/3410-2 zo dňa 13. 9.2016 
Do projektovej dokumentácie (situácie) žiadame doplniť nefunkčný parovod, ktorý je v majetku 
BAT, a.s. V prílohe Vám posielame situáciu so zakresleným parovodom. 
Upozorňujeme, že okrem horúcovodnej prípojky 2xDN 100 a 2x DN 80 pre O ST 8029 
Autobusová stanica (vrátane oznamovacieho kábla) sa v blízkosti záujmového územia nachádza 
na ulici Svätoplukova - Mlynské Nivy aj horúcovodná prípojka 2 x DN 80 pre OST 8034 
a oznamovací kábel, ktoré sú v majetku BAT, a.s. V prílohe Vám posielame situáciu so 
zakreslenou horúcovodnou prípojkou a dispečerským káblom. 
Žiadame doplniť projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy. 
Žiadame dodržať ustanovenia § 36 - ochranné pásmo, bod 7,8 a 9 zákona č. 657/2004 Z.z. 
o tepelnej energetike a to najmä: 
Pri súbehu inžinierskych sietí dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to lm od vonkajšieho 
obvodu potrubia horúcovodu na obe strany, 
Dodržať ochranné pásmo horúcovodných šachtíc a to 1 m od vonkajšej hrany šachtíc na všetky 
strany, 

Pri križovaní inžinierskych sietí s horúcovodom dodržať normu STN 73 6005/1993 -
Priestorová úprava vedení technického vybavenie. Ďalej žiadame inžinierske siete uložiť do 
chráničky s presahom 1 m od vonkajšieho obvodu potrubia horúcovodu na obe strany. 
Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad novovybudovaným a jestvujúcim horúcovodom. 
Bez nášho predchádzajúceho súhlasu umiestňoval' prostriedky zariadenia staveniska nad 
horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzuj~ceho na jeho 
ochranné pásmo. 
Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprístupný 
Pri sadových úpravách nevysádzať trvalé porasty, ktorých koreňový systém by mohol ohroziť 
sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby. 
Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod a dispečerský kábel vytýčiť. Kontaktnou 
osobou pre vytýčenie horúcovodu bude p. Mišovič tel: 0907 703 085 Dispečerské káble pre 
BAT, a.s. vytyčuje spol. Energotel, a.s. (kontakt p. Tibor Štvrtecký tel.: 0911 775 244) 
Pri križovaniach a súbehu inžinierskych sietí s horúcovodom žiadame prizvať pracovníkov 
BA T na kontrolu križovania ešte pred zasypaním. 
Nad BTV potrubie pod cestnými komunikáciami žiadan1e navrhnúť roznášacie dosky 
s presahom l m na každú stranu potmbia 
V projektovej dokumentácií skapacitňovania horúcovodu bude vypracovaná schéma alarm 
systému BTV potrubia, ktorá musí byť zosúladená s projektovou dokumentáciou horúcovodnej 
prípojky riešenou v dokumentácií polyfunkčného objektu. Alarm systém BTV bude prerobený 
pri skapacitňovaní horúcovodu od OŠ na križovatke Velehradská - Pavlovova, kde existujúci 
alarm systém bude odpojený od skapacitňovaného horúcovodu. Kontrolné vodiče pôvodného 
alarm systému budú prepojené na sledovanie pôvodnej trasy HV po Velehradskej. Nová 
prípojka na Pavlovovej v smere na Autobusovú stanicu Mlynské nivy bude v mieste prípoja 
zoslučkovaná, druhý koniec alarm systému BTV bude pri prestupe cez stenu objektu do 
autobusovej stanice opäť zoslučkovaný. Vyhodnocovací prístroj alarm systému BTV - BD 42 
požadujeme umiestniť do OST 701 Páričková 19. Kontaktnou osobou pri navrhovaní alarm 
systém BTV bude p. Konýček tel.: 573 72 416 alebo 0908 703 098. 
Žiadame doplniť prekládku existujúceho oznamovacieho kábla vo vlastrúctve BAT, a.s. 
v súčasnosti privedeného do OST 8029 SAD Mlynské Nivy. Existujúci oznamovací kábel 
žiadame preložiť do priestoru novonavrhovanej OST v polyfunkčnom objekte Autobusovej 
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stanice. Kábel je potrebné ukončiť v káblovej skrini na káblovom závere Ge moŽilé použiť 
existujúcu káblovú skriňu z OST 8029).0znamovací kábel typ TCEKEZE 4x2xl vo 
vlastníctve BAT, a.s. bude pred zahájením búracích prác demontovaný a vytiahnutý z objektu 
OST. Kábel bude ukončený zmršťovacou koncovkou a v stočenom stave uložený do zeme 
v mieste ukončenia horúcovodnej prípojky v hÍbke podľa pôvodného uloženia kábla. 20 cm nad 
miestom uloženia kábla bude položená výstražná fólia červenej farby. Kontaktnou osobou pri 
navrhovaní oznamovacieho kábla bude Ing. Mikla tel.: 573 72 273 alebo 0907 703 055. 
V prípade, že horúcovodná prípojka bude spádovaná do priestoru OST (do priestoru 
polyfunkčného objektu), žiadame v miestnosti OST (polyfunkčného objektu ) navrhnúť 

vypúšťanie horúcovodnej prípojky so schladzovacou súpravou, ktorá bude napojená na rozvod 
studenej vody (vrátane vodomera) . 
Odvzdušnenia a vypúšťania horúcovodnej prípojky v priestoroch polyfunkčného objektu 
žiadame zviesť do kanalizácie a zabezpečit' proti neoprávnenej manipulácií. 

Potrubia v priestore OST a polyfunkčného objektu žiadame označiť podľa normy STN 130072. 

Potrubie horúcovodnej prípojky v priestore OST a polyfunkčného objektu žiadame navrhnúť 
z čiernej rúry. 
V projektovej dokumentácií je použitá neplatná norma STN 13020. 
V technickej správe horúcovodnej prípojky žiadame opraviť objektovú odovzdávaciu stanicu na 
odovzdávaciu stanicu tepla OST. 
Do technickej správy doplniť tlakovú a tesnostnú skúšku horúcovodnej prípojky, ktorú žiadame 
vykonať podľa bezpečnostno - technického pravidla 032/BTP/TI. Žiadame byť prizvaný na 
tlakovú skúšku. 
Na strane- horúcovodnej prípojky pred hlavnými uzatváracími armatúrami OST žiadame 
navrhnúť ukazovacie tlakomery v zostave: prírubová uzatváracia armatúra DN 15, PN 25, 
tlakomerová slučka, trojcestný tlakomerový skúšobný kohút, tlakomer s rozsahom O - 2,5 MPa, 
značka max. prevádzkového tlaku na 2,0 MPa. 
Na primárnej spiatočke okolo hlavnej uzatváracej armatúry žiadame navrhnúť obtok. 

Taktiež na primárnej spiatočke okolo spätnej klapky žiadame navrhnúť obtok. 
Doplňovanie sekundárnej strany ÚK žiadame navrhnúť vysadením z primárnej spiatočky a nie 

z centrálnej úpravne. 
Celkové meranie DN 150 PN 25 žiadame navrhnúť do stúpajúceho potrubia vratnej vetvy 
medzi zberač a výmenník ÚK. Ďalej žiadame dodržať nábehové dÍžky min. 5 x DN pred a 3x 
DN za prietokomerom. 
Kontaktné osoba pre meranie bude Ing. Lenhartovič, tel.: 573 72 169 alebo 0908 703 236 
Upozorňujeme, že cez priestor OST môžu byť vedené len inžinierskej siete, ktoré súvisia 

s technológiou OST. 
Sekundárne rozvody ÚK žiadame navrhnúť na tlak min. PNlO. 
V prípade potreby je možné technické riešenie konzultovať na odbore technickej podpory 
(kontaktná osoba p. Dzamová, tel. 573 72 415 alebo 0907 703 099). 

Počas výstavby žiadame byť prizvaný na kontrolné dni. 
Horúcovodná prípojka a OST budú po vybudovaní majetkom BAT a.s. Z toho dôvodu 
realizačný projekt musí obsahovať stavebnú časť OST (do dverí OST, pod technológiu OST, 
pred rozvádzače elektro a SKR navrhnúť betónové sokle - výška 1 O cm vrátane žltočierneho 

šrafovania), (podlahu OST, bet6nové sokle žiadame natrieť protiprašným náterom a taktiež 
vytvoriť sokel - náter na obvodových stenách), elektro časť (silnoprúd), elektro časť (SKR), 
prenos dát na tepelný dispečing, odvetranie priestoru OST, projekt protipožiarnej ochrany (do 
priestoru k dverám žiadame umiestniť práškový hasiaci prístroj, ktorý bude zabezpečený 

retiazkou) a zdravotechniku. Projektová dokumentácia horúcovodnej prípojky a OST pre 
realizáciu musí byť vypracovaná podľa pripojovacích podmienok BA T, a.s . ktoré nájdete na 
stránke: http://wm;v.batas .sk/wp-content/u.Qloads/2015/08/PP-BAT-2015 fínal.pdf . Projektová 
dokumentácia musí byt' v realizačnom projekte doplnená podľa pripojovacích pripomienok časť 

6. Projektovanie (6.8 - 6. 14) . 
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Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia zariadenia sústavy CZT (so všetkými 
súvisiacimi profesiami) musí byť spracovaná a spoločnosti BA T odovzdaná v tlačenej 
papierovej a digitálnej forme: formát * .dgn. Geodetické zameranie skutkového stavu musí byt' 
taktiež spracované a odovzdané v tlačenej papierovej a digitálnej forme v súlade so značkovým 
kľúčom referenčného súborn DTM č. 008 - tepelné siete, formát Microstation*.dgn, 
v súradnicovom systéme S-JTSK (systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej). Schémy 
technológií tepelných zariadení musia byť spracované v digitálnej forme vo formáte *.dgn 
a vypracované v súlade so značkovým kľúčom referenčného súborn DTM č. 008 - Tepelné 
siete. Značkový kľúč spolu s návodom na inštaláciu poskytne bezplatne odbor GIS. Jednotlivé 
obálky a výkresy projektovej dokumentácie v papierovej forme budú označené :pečiatkou 
a podpisom autora projektu, zhotoviteľa a nápisom „Projekt skutočného vyhotovenia". Pred 
odovzdaním diela bude digitálne spracovanie geodetického zamerania a schém technológií 
tepelných zariadení poskytnuté na pripomienkovanie odborn GIS. 

S projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie súhlasíme s uvedenými pripomienkami, ktoré 
žiadame zapracovať do projektu. Stupeň pre realizáciu žiadame doničiť s dostatočným predstihom. Za 
technické riešenie zodpovedá projektant. 

. . _.;.. ~-=~-- :. . 
17.17. Podľa stanoviska SPP- Distribúcia, a.s., č. TDba/2895/2016/Pr zo dňa 5.9.2016 
Všeobecné podmienky: 

Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 
Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby 
nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Pornšenie tejto podmienky môže mať za 
následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, 
pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným 
správnym orgánom., 
Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcími nadzemnými a podzemnými 
objektami a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 O 1, 
Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 
činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení. 
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 
povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich 
plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s. 
Mlynské Nivy 44/2, 825 11 Bratislava (p. Ingrid Vitakyová, tel.č . +421 02 6262 5559, emial 
ingrid.vitakyova@spp-distibucia.sk), 
V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti lOOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. 
Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 
EN 1775, STN EN 12327, STN 73 6005, TPP 702 01 , TPP 702 02, 
Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Marian Heršel, tel. č. +421 02 62625 129) 
vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených 
predpisov a noriem, 
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Stavebník je povinný pri realizácií dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom 
vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete 
číslo 1000260316, 

Stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť 
SPP-D na adresu: SPP- distribúcia, a.s. Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 852 11 
Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod. 

Stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom 
povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné ukončiť 

preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby 

Technické podmienky: 
Stavební.k je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú 
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov, 
Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník: povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého 
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi 

je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu, 

Stavební.k nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia 
a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terén, 

Stavební.k nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona 
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727 

Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala 
iné vedenia s ohl'adom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp . aby pri prevádzkovaní 
nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim 
distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená 
osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby 
v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovní.kom SPP-D, 

Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase 
mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D, 

Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku 
tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku 
skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis, 

Staveb1úk je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 
pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky 
doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh. 

Osobitné podmienky: 
S výstavbou Polyfunkčného objektu Autobusová stanica mlynské Nivy súhlasíme 
Plynofikácia objektov SO B 1 - Autobusová stanica a SO B2 - Administratívna budova je 
podmienená rekonštrukciou a prekládkou inžinierskych sietí vrátane plynárenskej distribučnej 

siete v uliciach Mlynské Nivy a Páričkova. 

z tohto dôvodu Technické a obchodné podmienky pripojenia budú môcť byť určené až po ich 

majetkovo-právnom vysporiadaní. 
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Upozornenie: 
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenie stavby, ku ktorej dôjde po vydani tohto stant0viska, je 
stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej ..zmene. 
Stanovisko a podmienky v 11.om stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 
stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 9.8.20 18, ak stavebník túto lehotu z:mešká, je 
povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť 
v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 
tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, 
na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

17.18. Podľa vyjadrenia SWAN, a.s., č. SW-10464/2016 zo dňa 07.12.2016 
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené a lebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí : 

Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SW AN, a.s. V súvislosti 
s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre 
priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300, 
realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a 

zariadení /ochranné pásmo je 0,5 ml požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez 
používania strojných mechanizmov v zmysle §66 a §67 a §68 Zákona č. 351120 11 Z.z. o 
elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov 
je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble je nutné zabezpečiť proti poškodeniu a 
prípadnému odcudzeniu, 
jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na 
adresu Heizer Optik, s.r.o. , prevádzka Hraničná 18, 82 1 05 Bratislava, kontakt: p.M. Pulc -
0908 948 800, 
nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred 
mechanickým poškodením, nad vytýčenou trasou je zakázané realizovať skládky materiálov a 
stavebnej sute, 
vytýčené, zemnými prácami odokryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodáveteľ 

stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času 
(uložením do drvených žľabov, resp. vyviazaním na trám) a tým zabezpečiť ich plynulú 
prevádzkyschopnosť, 

oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú 
polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 
terénu, 
stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), 
bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SW AN, a.s. 

18. Ostatné podmienky : 

Navrhovateľ je povinný dodržať všetky vydané rozhodnutia a podmienky vyplývajúce zo 
stanovísk a vyjadrení dotlmutých orgánov a organizácií vydaných v súvislosti s predmetnou 
stavbou najmä, nie však výlučne, podmienky tu výslovne uvedené. 
Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník 
požiada tunajší úrad v zmysle§ 76 stavebného zákona 15 dní pred dokončením stavby. 
Ďalej je staveb1úk povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť najmä: 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní, 
•_ doklad o vytýčení stavby, 
• doklad o zamera1ú stavby, 
• potvrdenie správcu digitálnej mapy o prevzatí porealizačnej geodetickej 

dokumentácie, 
• doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, 
• doklady o preukázaní vhodnosti stavebných výrobkov, 
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• stavebný denník, 
• doklad o nakladaní so stavebným odpadom, 
• predložiť kolaudačné rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov, 
• energetický certifikát stavby. 

Stavba „Polyfunkčný objekt AUT OBUSOVÁ ST ANI CA MLYNSKÉ NIVY" bola 
umiestnená územným rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, č. 

OU-BA-OVBP2-2016/54894/KAZ zo dňa 21.09.20 16, právoplatné dňa 04. 11 .2016. 
Pre stavbu „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ ST ANI CA MLYNSKÉ NIVY" bolo 

Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní V}Jlyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané 
Záverečné stanovisko č. : 2685/201 5-3.4/pl zo dňa 15. 12. 2015. 

Na žiadosť tunajšieho úradu v zmysle ustanovenia § 140c ods. 2 stavebného zákona vydalo 
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzné 
stanovisko č . 6433/2016-1.7/pl zo dňa 08. 12.2016, v ktorom MŽP SR konštatuje, že po preštudovaní 
predložených podkladov nezistilo také skutočnosti v predloženom návrhu na vydanie st avebného 
povolenia podľa stavebného zákona v danej veci, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní 
vplyvov, so záverečným stanoviskom č. 2685/20 15-3.4/pl, zo dňa 15. 12.20 15 ajeho relevantnými 
podmienkami. 

Pre stavbu „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY" boli ďalej 
vydané rozhodnutia : 
- Rozhodnutie Dopravného úradu SR č . 15115/2015/ROP-007-V/44099-lz, zo dňa: 17.12.2015 
- Rozhodnutie Kraj ského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2015/15434-3/50517/PRA zo 

dňa 24.7.2015 
- Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín vydané Mestskou časťou Bratislava - Ružinov č. ZP/CS 

4969/2016/6/LGA zo dňa 18. 07. 2016 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania 

V stavebnom konaní v rámci koncentrácie konaiúa bolo dňa 06. 12. 2016 tunajším stavebným úradom 
k oznámeniu o začatí stavebného konania pre stavbu „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ 
ST ANI CA MLYNSKÉ NIVY" zaevidované vyjadrenie účastníka konania Marcela Slávika - predseda 
Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, Bratislava. Následne listom zo dňa 7. 12.2016 
(tunajším úradom zaevidované 13. 12.2016) uvedený účastník konania oznámil tunajšiemu úradu, že 
všetky uplatnené pripomienky pokladá za splnené. 
V rámci koncentrácie, v lehote stanovenej v oznámení o začatí stavebného konania, listom zo dňa 
21.12.201 6 podali námietky účastníčky konania - vlastníčky bytov a nebytových priestorov na ulici 
Páričkova 3, Budovateľská 1 - 7 v Bratislave, Gabriela Funcíková, Herlianska 32, 821 02 Bratislava; 
Mária Žilinková, Bazová 14, 821 08 Bratislava; Dagmar Kočiová, Budovateľská 1, 82 1 08 
Bratislava. Účastníčky konania v podstate namietajú nedostatočný počet parkovacích miest pre 
cestujúcich, návštevníkov a zamestnancov (námietka č. l); žiadajú preukázať emisnou štúdiou 
zaťaženie ovzdušia a smerovanie vývodov vzduchotechniky do ulice Mlynské nivy (nám. č. 2); taktiež 
požadujú vymedzenie času výstavby vzhľadom na dodržiavanie nočného kľudu, dni odpočinku (nám. 
č. 3) a situovanie zásobovania (vjazdy a výjazdy zásobovacích vozidiel) z ulice Mlynské nivy, resp . 
Svätoplukovej (nám. č. 4). 
Tunajší úrad námietke č. 1 nevyhovel, námietke č. 2 čiastočne vyhovel, námietke č. 3 čiastočne 
vyhovel a námietke č. 4 vyhovel s odôvodnením tak, ako je uvedené v dôvodovej časti tohto 
rozhodnutia. 
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky a pripomienky ďalších účastníkov konania. 

Platnosť stavebného povolenia: 

Podľa ustanovenia § 67 ods . 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so 
stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť . P latnosť stavebného 
povolenia je možné predÍžiť v súlade s ustanovením § 69 ods. 1 stavebného zákona na základe 

25 



odôvodnenej žiadosti podanej vopred v lehote, ktorá umožní ešte počas platnosti stavebného povolenia 
ukončiť konanie o jeho predÍžení. 

V súlade s ustanovením § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie a rozhodnutie o preclÍžení jeho 
platnosti záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

Odôvodnenie 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky si v súlade s ustanovením § 123 
stavebného zákona opatrením zo dňa 11. 07. 2016 vyhradil právomoc stavebného úradu vo veci 
stavebného konania pre stavbu „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY" 
iniciovaného žiadosťou stavebníka, spoločnosti Twin City, a.s., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 
Bratislava, v zastúpení Ing. Margitou Fischerovou, 900 68 Plavecký Štvrtok 431, o vydanie 
stavebného povolenia uvedenej stavby spolu s doloženými prílohami a dokumentáciou pre stavebné 
povolenie spracovanou oprávnenou osobou: SIEBERT + T ALAŠ, spol. s r.o„ Prievozská 4/D, 821 09 
Bratislava, v zmysle vykonávacích predpisov. 

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť o vydanie stavebného povolenia poskytovala 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 
1, 4 stavebného zákona oznámil všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým 
orgánom osobitne začatie stavebného konania pre uvedenú stavbu a zároveň podľa ustanovenia § 61 
ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. V oznámení boli 
všetci účastníci konania upozornení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť 
v stanovenej lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a že na neskoršie podané 
námietky sa neprihliadne. Rovnako s dôsledkom na ich prezumovaný súhlas boli upozornené aj 
dotknuté orgány. Účastníci konania boli taktiež upozornení, že podľa ustanovenia § 61 ods. l 
stavebného zákona sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré boli a lebo mohli byť uplatnené 
v územnom konaní. 

Tunajší úrad súčasne na podklade ustanovenia § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovenia § l 40c 
ods. 2 stavebného zákona požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu environmentálneho 
hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania o vydanie záväzného stanoviska vo 
vzťahu k stavebnému konaniu pre predmetnú stavbu. Dňa 19.12.2016 tunajší úrad obdržal záväzné 
stanovisko MŽP SR č. 6433/2016-1.7/pl zo dňa 08.12.2016, v ktorom MŽP SR konštatuje, že po 
preštudovaní predložených podkladov nezistilo také skutočnosti v predloženom návrhu na vydanie 
stavebného povolenia podľa stavebného zákona v danej veci, ktoré by boli v rozpore so zákonom 
o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom č. 2685/2015-3.4/pl, zo dňa 15.12.20 15 ajeho 
relevantnými podmienkami. 

Tunajší úrad v oznámení, ktoré bolo doručované _verejnou vyhláškou a zverejnené zákonným 
spôsobom umožnil všetkým, ktorí prejavili záujem, nahliadnuť do spisového materiálu a oboznámiť sa 
tak s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a to po celý čas až do rydania rozhodnutia. Toto svoje právo 
účastníci konania do vydania stavebného povolenia nevyužili. V konaní tunajší stavebný úrad 
zaznamenal podanie účastníka konania Marcela Slávika - predseda Združenia domových samospráv, 
Námestie SNP 13, Bratislava. Následne však listom zo dňa 7.12. 2016 oznámil tunajšiemu úradu, že 
všetky uplatnené pripomienky boli vysporiadané v rámci územného konania buď preukázaním 
vyjadreniami dotknutých orgánov alebo zapracovaním do projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie. Preto považuje všetky uplatnené pripomienky za splnené a jeho práva a právom chránené 
záujmy ako účastníka stavebného konania za plne uspokojené. 

Listom zo dňa 21.12.2016 podali námietky účastníčky konania Gabriela Funcíková, 
Herlianska 32, 82 1 02 Bratislava; Mária Žilinková, Bazová 14, 82 1 08 Bratislava; Dagmar Kočiová, 
Budovateľská 1, 821 08 Bratislava - vlastníčky bytov a nebytových priestorov Páričkova 3, 
Budovateľskí 1-7 v Bratislave. V uvedenom liste účastníčky konania v podstate namietajú a žiadajú: 
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1. Vytvorenie parkovacích miest - učastníčky konania považujú počet parkovacích miest pre 
cestujúcich, návštevníkov a zamestnancov za poddimenzovaný, žiadajú upraviť počet parkovacích 
miest a ich dostatočnosť preukázať korektným výpočtom požiadaviek statickej dopravy pre všetky 
zložky v hlavnom objekte, ako aj návštevníkov a zamestnancov celej autobusovej stanice 
a administratívnej budovy. 

2. Vývody vzduchotechniky na streche - účastničky konania požadujú preukázať emisnou štúdiou, 
resp. posudkom zaťaženie ovzdušia a taktiež žiadajú, aby boli vývody vzduchotechniky umiestnené 
a smerované do ulice Mlynské nivy a nie smerom na Páričkovú ulicu, kde je zástavba bytových 
domov. 

3.Vykonávanie stavebných prác - nakoľko sa jedná o stavbu v lokalite husto zastavanej bytovými 
domami, účastníčky konania požadujú, aby stavebný úrad vzhl'adom na dodržiavanie nočného 
kľudu a dtú odpočinku vymedzil stavebníkovi čas výstavby od 7 hodiny do 22. h od. večer 
v pracovný deň, sobotu do 12 hodiny a v nedeľu bez výkonu stavebných prác. 

4.Zásobovanie objektov - vzhl'adom k skutočnosti , že zásobovanie sa uskutočňuje v skorých ranných 
a neskorých večerných hodinách, účastničky konania požadujú, aby bol vjazd a výjazd zásobvacích 
vozidiel na Páričkovú ulicu zmenený a presmerovaný na ulicu Mlynské nivy a Svätoplukovú. 

K uvedeným námietkam tunajší úrad uvádza nasledovné : 

1. K námietke ohľadom statickej dopravy : Jedná sa o námietku, ktorá mohla byt' uplatnená 
v územnom konaní. Podľa ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona sa neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konaní. 
K problematike statickej dopravy tunajší úrad uvádza, že súčasťou dokumentácie pre územné 
rozhodnutie bol aj prepočet statickej dopravy, odsúhlasený Krajským riaditeľstvom PZ, 
Krajským dopravným inšpektorátom, stanoviskom č. KRPZ-BA-KDB-24-378/2015 zo dňa 
23.1 1.2015 v ktorom sa o.i. uvádza : „ Zabezpečením počtu 2150 parkovacích miest považujem 
potreby statickej dopravy pre navrhovaný objekt v zmysle STN 736110/Z2 za dostatočne 
uspokojené." Rovnako v stavebnom konaní bolo predložené stanovisko KDI č. KRPZ-BA
KDB-6-56 1/2016 zo dňa 21.1 1.20 16 , v ktorom je opäť uvedené, že zabezpečením počtu 2150 
parkovacích miest sú potreby statickej dopravy pre navrhovaný objekt v zmysle STN 
736l 10/Z2 dostatočne uspokojené. 

2.K námietke ohľadom záťaže ovzdušia tunajší úrad uvádza, že v stavebnom konaní bol predložený 
súhlas na umiestnenie a povolenie zdrojov znečisťovania ovzdušia Okresného úradu Bratislava, 
odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BA-OSZP3-2016/95231/GIB/II zo dňa 

24.10.2016 ako aj súhlas Hlavného mesta SR Bratislavy, č. MAGS OZP 56828/2016-
384361/Ri zo dňa 2 1. 10.2016 - povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia -
s podmienkami, ktoré boli zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia (časť Podmienky 
pre uskutočnenie a užívanie stavby). Navyše, pokiaľ ide o námietky týkajúce sa ochrany 
životného prostredia, tunajší úrad uvádza, že pre uvedenú stavbu bolo Ministerstvom životného 
prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané Záverečné 
stanovisko č.: 2685/2015-3.4/pl zo dňa 15. 12. 2015. V územnom konaní bolo následne na 
základe žiadosti tunajšieho úradu o vydanie záväzného stanoviska vo vzťahu k územnému 
konaniu o umiestnení predmetnej stavby podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovenia 
§ 140c ods. 2 stavebného zákona, Ministerstvom životného prostredia SR vydané záväzné 
stanovisko 6433/2016-1.7/pl zo dňa 09. 08. 2016, podľa ktorého návrh na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ ST ANI CA MLYNSKÉ NIVY" je 
z koncepčného W'adiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami 
vydanými MŽP SR podľa tohto zákona a ich relevantnými podn1ienkami. Rovnako v stavebnom 
konaní, na žiadosť tunaj šieho úradu v zmysle ustanovenia § 140c ods . 2 stavebného zákona 
vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na ~ivotné 
prostredie, záväzné stanovisko č. 6433/20 16-1.7/pl zo dňa 08. 12.2016, v ktorom MZP SR 
konštatuje, že po preštudovaní predložených podkladov nezistilo také skutočnosti 
v predloženom návrhu na vydanie stavebného povolenia podľa stavebného zákona v danej veci, 
ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom č. 
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2685/2015-3.4/pl, zo dňa 15.12.2015 ajeho relevantnými podmienkami. Týmito podkladmi 
považuje tunajší úrad zabezpečenie záujmov starostlivosti o životné prostredie a ostatných 
osobitných záujmov v zmysle zákona za dostatočne preukázané. Z predloženej p::rojektovej 
dokumentácie vyplýva, že vývody vzduchoteclmiky sa nenachádzajú na hrane objektu 
v blízkosti bytových domov a ich smerovanie tak isto nie je orientované smerom na zástavbu 
bytových domov na Páričkovej ulici . 

3.K námietke týkajúcej sa úpravy času na vykonávanie stavebnej činnosti tunajší úrad u-vádza, že 
stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vydanom právoplatnom úzenmom 
rozhodnutí - podmienka č. 4 .1 O. podľa stanoviska Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, Bratislava, hlavné mesto, č.: HŽP/11945/2015, zo dňa: 29.07.2015 v ktorom sa 
uvádza „Pri realizácii prestavby počas stavebnej činnosti dodržiavať požiadavky vyhl. MZ SR 
č. 549/2007 Z. z." Túto podmienku zapracoval tunajší úrad aj do podmienok pre realizáciu 
a užívanie stavby vo výrokovej časti tohto rozhodnutia (podmienka č. 12). Správny orgán 
nemôže rozhodovať nad rámec svojich kompetencií a platných právnych predpisov a z toho 
dôvodu nevyhovel námietke účastníčok konania (resp. vyhovel len čiastočne). 

4.K námietke ohľadom zásobovania predmetného objektu tunajší úrad uvádza, že z predloženej 
projektovej dokumentácie vyplýva, že zásobovanie (vjazdy a výjazdy zásobovacích vozidiel) je 
situované zo Svätoplukovej ulice, tak ako je uvedené v popise stavby vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Ďalšie námietky alebo pripomienky účastníkov konania v stavebnom konaní uplatnené neboli . 

Na základe oznámenia o začatí stavebného konania, v stanovenej lehote, oznámili svoje 
stanoviská dotknuté orgány a správcovia IS : Dopravný úrad (listom č. 12407/2016/ROP-006-
P/39049 zo dňa 06.12.2016), Bratislavská teplárenská a.s . (listom č. 03034/Ba/2016/3410-2, zo dňa 
07.12.2016), SW AN, a.s. (listom č. SW-10464/2016 zo dňa 07.12.2016) a Letové prevádzkové 
služby SR (listom č. 01419/2016/DTZL-ll zo dňa 05.12.2016). V uvedených stanoviskách je 
vyjadrený súhlas s vydaním stavebného povolenia s prípadnými podmienkarní, ktoré tunajší úrad 
zapracoval do podmienok vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a 
ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo 
spoľahlivého zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 

Podľa ustanovenia § 62 ods. 1 a 3 stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úrad 
preskúma najmä: a) či dokumentácia spÍňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny 
alebo podmienky územného rozhodnutia, b) či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných 
záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá 
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými 
predpismi, c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné 
vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, d) či 
bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude 
uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným 
dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, 
stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dni po skončení výberového 
konania. Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi 
vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. 

Podľa ustanovenia § 66 ods. 1 stavebného zákona v stavebnom povolení určí stavebný úrad 
záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. 
Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a 
pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na 
výstavbu, pripadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených 
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dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej 

užívania na životné prostredie. 

Podľa ustanovenia § 66 ods. 2 stavebného zákona ak sa stavebné povolenie týka stavby, vo 

vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného 

predpisu,1.!.:J. musí obsahovať informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom 
stanovisku, ak boli vydané. To neplatí, ak po právoplatnosti územného rozhodnutia nedoši o k zmene 
v posudzovaní navrhovanej činnosti. 

Podľa ustanovenia § 66 ods. 3 stavebného zákona záväznými podmienkami uskutočňovania 
stavby sa zabezpečí, prípadne určí a) umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného 

konania o umiestnení stavby so stavebným konaním, b) ochrana verejných záujmov, predovšetkým 

zdravia ľudí a životného prostredia, c) dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a 
užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, d) lehotu na dokončenie 

stavby, e) plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140b dotknutými 

orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a 

zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, j) stavebný 

dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou, g) použitie vhodných 
stavebných výrobkov, h) povinnosť oznámiť začatie stavby. 

Podľa ustanovenia § 140b ods. 1 stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní 
podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, 

uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v 

osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona 
záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť 
vo veci. 

Stavebrúk preukázal vlastnícke právo k pozemkom uvedeným vo výrokovej časti rozhodnutia, 
v k.ú. Nivy výpismi z LV č . 3872, 3150, 1377, 3146, 40 10. 

K uloženiu inžinierskych sietí na pozemkoch reg. „C" parc. č . 21847/1 kat. úz. Nivy; 21844/1 
(reg. „E" parc.č. 21844/2), kat. úz. Staré Mesto, predložil navrhovateľ súhlas vlastrúka pozemkov, 

Hlavného mesta SR Bratislava, listom č. MAGS OSK 48045/2016/2-301872 zo dňa 20.06.2015. 

K uloženiu prípojky IS na pozemku parc.č. 21844/17, kat. úz. Staré Mesto navrhovateľ 
predložil Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretú medzi vlastníkom 

nehnuteľnosti spoločnosťou METRO Bratislava a.s. na jednej strane a navrhovateľom na strane 

druhej. 
Podľa ustanovenie § 139 od. 1 stavebného zákona pod pojmom „ iné právo k pozemkom 

a stavbám" použitým v spojení „ vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich " sa 

podľa povahy prípadu rozumie a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, 
dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých 

vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, b) právo vyplývajúce z vecného bremena 

spojeného s pozemkom alebo stavbou, c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, d) užívanie 

pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo 

jej zmenu 

K žiadosti stavebrúk doložil projektovú dokumentáciu stavby, ktorú vypracoval SIEBERT + TALAŠ, 

spol. s r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, zodp. projektant: Ing.arch. Matej Siebert, 

autorizovaný architekt (SKA0688AA), ku ktorej sa vyjadrili kladne, resp. za splnenia stanovených 

podmienok dotknuté orgány a organizácie : Hlavné mesto SR Bratislava - odd. životného prostredia 

a mestskej zelene; Mestská časť Bratislava - Ružinov; Ministerstvo ŽP SR, odbor posudzovania 

vplyvov na životné prostredie; Okresný úrad Bratislava - odbor krízového riad~nia, odd. civilnej 

ochrany a krízového riadenia; Okresný úrad Bratislava - odbor starostl ivosti o ZP, odd. ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia; Krajské riaditeľstvo Has ičského a záchranného 
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zboru v Bratislave; Dopravný úrad, divízia civilného letectva; Letové prevádzkové služby SR; 
Dopravný podnik Bratislava a.s. ; Technická inšpekcia, a.s. - odborné stanovisko; Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska; Krajské riaditeľstvo policajného zbor v Bratislave - krajský dopravný 
inšpektorát; Slovenský zväz telesne postihnutých; Slovenský vodohospodársky podnik š.p„ OZ 
Bratislava; Železnice SR; Dopravoprojekt a.s. a správcovia inžinierskych sietí, ktorých prípadné 
podmienky sú zapracované vo výroku tohto rozhodnutia. 

Predložené stanoviská svedčia o tom, že povoľovaná stavba je v súlade s verejnými záujmami. 

Pri vydávarú stavebného povolenia tunajší úrad vychádzal z právoplatného územného 
rozhodnutia, z predložených súhlasných stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, z projektovej 
dokumentácie vypracovanej odborne spôsobilou osobou a predmetnú stavbu posudzoval vo vzťahu 
k stavebno-právnym predpisom. 

Na základe všetkých horeuvedených dôvodov tunajší úrad konštatuje, že boli splnené zákonné 
podmienky pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ 
ST ANI CA MLYNSKÉ NIVY" a preto tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

Po u čen ie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku, podať 
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (domčenia) podarúm doručeným na Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. Odvolacím 
orgánom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerparú riadnych opravných prostriedkov. 

Príloha 

~~~ 
/ Mgr. Tomáš Mateička 

vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 
Okresného úradu Bratislava 

1 x overená projektová dokumentácia pre stavebníka (stavebník ju prevezme osobne) 
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Doručí sa: 
Účastníkom konania verejnou vvhlášlwu: 

l.Ing. Margita Fischerová, 900 68 Plavecký Štvrtok 43 1, 
2.Twin City a.s„ Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
3.Projektant : SIEBERT + T ALAŠ, spol. s r.o„ Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava 

4.Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 O 1 Bratislava, 

S.METRO Bratislava a.s„ Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, 

6.Slovenská republika- Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, 

Šagátova 1, 813 04 Bratislava, 

7.Železnice SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

8.Property Danube, s.r.o„ Pribinova 10, 811 09 Bratislava 

9. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24-27 zákona MŽP SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, podľa Záverečného stanoviska č. 2685/20 15-3.4/pl zo dňa 15. 12. 2015 vydaného 

Ministerstvom životného prostredia SR : 
-Cyklokoalícia, občianske združenie, Karadžičova 6, 82 1 08 Bratislava 

-Združenie domových samospráv, Marcel Slávik, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava 

-Ing. Martin Fundárek, občianska iniciatíva Lepšia doprava, Školská 26, 900 84 Báhon 

-Ing. Katarína Šimončičová, Dulovo nám. 4, 82 1 08 Bratislava 

1 O. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva 

k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté. 

Dotknutým orgánom a právnickým osobám: 
1. Ministerstvo životného prostredia SR Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

2. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

4. Hlavné mesto SR Bratislava, ORM, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

5. Hlavné mesto SR Bratislava, OCH, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
6. Hlavné mesto SR Bratislava (odd. správy komunikácii, odd. územ. generdov a GIS, odd. dopravn6hu 

inžinierstva, odd. dopravného plánovania a riadenia dopravy), Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

7. Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21 , 827 05 Bratislava 

8. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

9. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o živ. prostredie, Ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 

46, 832 05 Bratislava 
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostl ivosti o živ. prostredie, Štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 

05, 810 05 Bratislava 
11. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o živ. prostredie, Odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 

832 05 Bratislava 
12. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o živ. prostredie, Ochrana ovzdušia, Tomášikova 46, 832 

05 Bratislava 
13. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

14. Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

15. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 
16. Slovenský vodohospodársky podnik š.p„ odšt. závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

17. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Ba 

18. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopr. inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

19. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

21. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 

22. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 

23. Dopravný podnik Bratislava a.s„ Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 

24. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

25. Železnice SR, GR Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
26. Bts.aero, Bratislava airport, Letisko M.R.Štefánika, a.s. (BTS), P.O.Box 160, 823 11 Ba 216 

27. Letové prevádzkové služby SR š.p„ Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216 

28. Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

29. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

30. Západoslovenská distribučná a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

31. ZSE a.s„ Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 

31 



32. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
33. Bratislavská teplárenská, a.s„ Bajkalská 21 /A, 829 05 Bratislava 
34. Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
35. Slovak lelekom a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
36. Siemens s.r.o„ Verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
37. SITEL s.r.o. Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava 
38. UPC - BROAD Slovakia s.r.o„ Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
39. OCAM s.r.o„ Nám. Hraničiarov 31, 851 03 Bratislava 
40. SWAN a.s„ Borská 6, 841 04 Bratislava 
41. MICHLOVSKÝ s.r.o„ splnomocnenec pre siete ORANGE, Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
42. Bratislavský samosprávny kraj , Sabinovská 16, P.0.Box 106, 820 05 Bratislava 
43 . Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 

Na vedomie: 
1. Ing. Margita Fischerová, 900 68 Plavecký Štvrtok 431, 
2. Twin City a.s„ Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie na 

úradnej tabuli a následné vrátenie tunajšiemu úradu 
4. Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie na 

úradnej tabuli a následné vrátenie tunajšiemu úradu 
5. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie na úradnej tabuli a následné vrátenie tunajšiemu úradu 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 

- 4. 01. 2017 
Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 
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