
M.ESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Vybavuje: 
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Ing. Helena Zubčáková, m. č. 225 
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helena.zubcakova@staremesto.sk 
5679/15198/2017/STA/Zub 

ROZHODNUTIE 

Bratislava 06. 04. 2017 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre 
pozemné komunikácie - miestne komunikácie III., IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len 
„stavebný úrad") podľa§ 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komuni káciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") 
a čl. 74 písm. b štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v nadväznosti na § 2 písm. a) zákona č. 
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostom mestskej časti v zmysle§ 17 ods. 
3 zákona o hlavnom meste (ďalej len „stavebný úrad") v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 
stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie doručenú dňa 24. 10. 2016. 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad zastúpená starostom 
mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste na základe tohto preskúmania podľa 
§ 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 1 O vyhlášky č. 453/2000 Z. z„ ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s § 46 a podľa § 4 7 zákona č. 71 /1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") vydáva 

stavebné povolenie 

pre stavbu: „Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., 
Bratislava, objekty: 
S0-502 Úprava komunikácie Blumentálska v napojení na Legionársku - pare. č. 21904/1 k. ú. 
Staré Mesto, 
S0-504 Rekonštrukcia chodníka a parkovacieho pruhu Bernolákova 

S0-504.1 Stavebné úpravy- pare. č. 10370/1, 21909 k. ú. Staré Mesto, 
S0-504.2 Úprava prepojenia Krížna - Bernolákova - pare . č. 21916/1, 21910 a 21904/1 k. 
ú. Staré Mesto, 

S0-505 Rekonštrukcia chodníka a parkovacieho pruhu - Blumentálska - pare. č. 2190411 a 21909 
k. ú. Staré Mesto, 

S0-507 Vjazd/výjazd do podzemného parkingu AB a dopravné značenie v napojení na 
vjazd/výjazd - pare. č. 21904/1a10370111 k. ú. Staré Mesto, 

S0-508 Vjazd/výjazd do podzemného parkingu BYTY 1 a dopravné značenie v napojení na 
vjazd/výjazd - pare. č. 103 70/8 a 21904/1 k. ú. Staré Mesto, 

S0-509 Výjazd z podzemného parkingu BYTY II a dopravné značenie v napojení na 
výjazd - pare . č. 103 70/25, 103 70/1 a 21909 k. ú. Staré Mesto, 

stavebník: „YIT Reding a. s., Račianska ul. č. 153/A, 831 54 Bratislava 
miesto: ulica Blumentálska, Legionárska, Bernolákova, 
druh stavby: komunikácie, 
podľa projektovej dokumentácie z februára 2015 (spracovateľom je DS-projekt, s. r. o„ Bosákova ul. č. 
7, 851 04 Bratislava, zodpovedným projektantom je Ing. Soňa Ridillová), ktorú overil stavebný úrad v 
stavebnom konaní a je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. 



Stavba sa povo ľuj e ako trvalá. 
Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto vydala na stavbu: 
- rozhodnutie o umiestnení stavby č. 13 18 zo dňa 28 . 10. 2014 pod č. 5 194/45914/20 14/STA/Stf, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 12. 2014, 
- overen ie podmienok územného rozhodnutia a sú hlas v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona 
diia IO. 07. 2015 pod č. 8151/29767/2015/STA/Ham. 

Majetkovo právne pomery: 

Stavba: „Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., 
Bratislava, objekty: 
S0-502 Úprava komunikácie Blumentálska v napojení na Legionársku - pare. č. 21904/ 1 k. ú . 
Staré Mesto, 
S0-504 Rekonštrukcia chodníka a parkovac ieho pruhu Bernolákova 

S0-504. I Stavebné úpravy - pare. č. 103 70/1, 21909 k. ú. Staré Mesto, 
S0-504.2 Úprava prepojenia Krížna - Bernolákova - pare. č. 21916/1, 219 10 a 2190411 k. 
ú. Staré Mesto, 

S0-505 Rekonštrukcia chodníka a parkovacieho pruhu - Blumentálska - pare. č. 2190411 a 21909 
k. ú. Staré Mesto, 

S0-507 Vjazd/výjazd do podzemného parkingu AB a dopravné značenie v napoj ení na 
vjazd/výjazd - pare. č. 21904/ 1 a1 0370111 k. ú. Staré Mesto, 

S0-508 Vjazd/výjazd do podzemného parkingu BYTY I a dopravné značenie v napojení na 
vjazd/výjazd - pare. č. 103 70/8 a 21904/1 k. ú . Staré Mesto, 

S0-509 Výjazd z podzemného parkingu BYTY II a dopravné značeni e v napojení na 
výjazd - pare. č. 10370/25, 10370/1a 2 1909 k . ú. Staré Mesto. 

je umiestnená: 
- na pozemkoch pare. č. 2 1904/ 1, 2 1909, 219 10, v katastrá lnom území Staré Mesto, register "C" 
vo vlastn íctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratis lava. Stavebník má z v lastn íkom 
uzavretú Dohodu č. 409/2016 o podmienkach úpravy časti miestnych komunikácií na uliciach 
B lumentá lska a Bernolákova zo dňa 23 . 08. 2016. 

Týmto rozhodnutím sa povoľujú obj ekty: 
S0-502 Úprava komunikácie Blumentálska v napojení na Legionársku, 
S0-504 Rekonštrukcia chodníka a parkovacieho pruhu Bernolákova 

S0-504. 1 Stavebné úpravy, 
S0-504.2 Úprava prepojenia Krížna - Bernolákova, 

S0-505 Rekonštrukcia chodníka a parkovac ieho pruhu - Blumentálska, 
S0-507 Vjazd/výjazd do podzemného parkingu AB a dopravné značenie v napojení na vjazd/ 
výjazd, 
S0-508 Vjazd/výjazd do podzemného parkingu BYTY 1 a dopravné značenie v napojení na vjazd/ 
výjazd, 
S0-509 Výj azd z podzemného parkingu BYTY II a dopravné značenie v napojení na výjazd. 
Z áväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby: 

Podmienky podľa§ 66 ods. 1 a 2 stavebného zákona: 
Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické č innosti podľa podmienok určených v 
rozhodnutí o umiestnení stavby č. 1318 zo dňa 28. 10. 201 4 pod č. 5194/45914/2014/STA/Stf, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 12. 2014, v sú lade s prílohou „Kópia z katastrálnej mapy" 
v mierke 1:1000 (dátum 06. 06. 20 14), ktorá je súčasťou overenej projektovej dokumentácie 
stavby prerokovanej v tomto konaní. 

Doklady o vytýčení priestorovej polohy pred loží stavebník stavebnému úradu pri ko laudácii . 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentác ie z februára 201 5 (spracovateľom je 

OS-projekt, s. r. o ., Bosákova ul. č. 7, 851 04 Bratis lava, zodpoved ným projektantom je Ing. 
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Soiía Ridillová), overenej v stavebnom konaní, ktorá j e súčasťou tohto rozhodnutia. 
Prípadné zme ny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povo lenia stavebného úradu . 

2 . Stavebník oznámi meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby (§ 62 ods. 1 písm. d 
stavebného zákona) do 5 dní od ukončen ia výberového konania písomne alebo e-mailom na 
adres u uvedenú v záhlaví rozhodnutia. 

3. Stavebník je zodpovedný za to, že od začiatku výstavby až do kolaudácie bude na viditeľnom 
mieste pri vstupe na stavenisko umiestnená viditeľná a čitateľná tabuľa primeranej veľkosti 
zhotovená technikou zabezpečujúcou trvanlivosť označenia voči poveternostným vplyvom 
s týmito údajmi: a) označenie stavby (druh a účel) , b) označenie stavebníka, c) názov 
zhotoviteľa , d) meno zodpovedného vedúceho stavby, e) označenie projektanta stavby, t) 
kto a kedy stavbu povo lil, číslo rozhodnutia a dátum právoplatnosti, g) termín začatia 
a ukončenia stavby. 

4. Pred začatím stavebných prác je potrebné zabezpečiť v spolupráci so správcami 
inžinierskych s ietí ich vytýčenie v teréne; pri súbehoch a križovaniach jestvujúcich 
inžinierskych sietí s navrhovanou stavbou rešpektovať STN 73 6005, 73 6701 
a STN 75 5401; rešpektovať všetky silové aj oznamovacie energetické zariadenia a dodržať 
ich ochranné pásma podľa § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších 
predpisov, 

5. termín začatia stavebných prác oznámi stavebník stavebnému úradu do 5 dní písomne alebo 
e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví rozhodnutia, 

6. pri výstavbe sa musia dodržiavať platné a účinné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č . 3 74/1990 Zb. o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na 
stavenisku, a platné a účinné predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, 

7. stavba sa musí zhotoviť v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu 
pod ľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickým i požiadavkami na 
u skutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými 
technickými normami, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými; 

• neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č. 549/2007 Z. z. MZ SR, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o pož iadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ž ivotnom prostredí, 

• pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku. 

8. Stavenisko (podľa§ 43i stavebného zákona): 
• musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kd e môže dôjsť k ohrozeniu 

ž ivota alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením, 
• musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na 

prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel 
zdravotníckej pomoc i a požiarnej ochrany, ktorý sa musí č isti ť, 

• musí umož11ovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov 
a umiestnenie zariadenia staveniska, 

• musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
• musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu , 
• musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce, 
• musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľud í na 

stavenisku a v jeho oko lí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predp isov, 
• na stavenisku musí byť po celý čas výstavby (od začat i a stavebných prác po vydan ie 

právoplatného kolaudačného rozhod nutia) projektová dokumentácia stavby overená 
stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného 
dohľadu, 

Súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku musí byť stavebný denník; do stavebného 
d enníka sa zap isujú všetky dôležité údaje o stave bných prácach, o vykonávaní štátneho 
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stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby 
a autorského dozoru a o iných činnostiach ovp lyvňujúcich stavebné práce a priebeh 
výstavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných 
prác až do skončenia stavebných prác. 

9. Stavba bude dokončená v lehote najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť 
stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov požiadať 
o predÍženie lehoty na ukončenie stavby. 

1 O. Na uskutočnenie stavby možno podľa § 43 ods. f) stavebného zákona navrhnúť a použiť iba 
stavebný výrobok, ktorý je podľa zákona č . 133/2013 Z. z o stavebných výrobkoch vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností 
stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 

11 . Stavebník je zodpovedný za to, že počas výstavby budú dodržané ustanovenia VZN hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 8/1993 z 9. septembra 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území 
hlavného mesta SR Bratislavy a VZN hlavného mesta SR Bratislavy č . 12/2001 z 
08. 11. 2001 v znení zmien a doplnkov, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

12. Stavebník je zodpovedný za splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej a verejnej 
správy a ďalších právnických osôb, ktorým to vyplýva z osobitných predpisov: 

13 .1 Hlavné mesto SR Bratislava - záväzné stanovisko: č. MAGS ORM-48167 /14-260095 zo 
dňa 23. 06. 2014, najmä: 

vytvoriť nízke op lotenia v poloverejných priestoroch so záhradkami pri bytoch na prízemí s 
regulovaným vstupom; 

minimalizovať veľkosť polomerov vjazdov a výjazdov do súboru a delenie prechodu pre 
peších na vjazde resp. výjazde na Blumentálsku ul.; 

vjazdy a výjazdy riešiť v jednej úrovni s chodníkom bez obrubníkov (iba v materiálovom 
rozlíšení); 
• odstránenie resp. prerušenie bloku parkovacích miest pri komunikácii pred vyústením a 
prepojením novovznikajúcich verejných priestorov a Kmeťovho námestia, tak aby vznikla 
možnosť prepojenia týchto verejných priestorov; 

overenie dopravných scenárov vzhľadom na vznik novej integrovanej zastávky Radlinského; 
• parkovanie pre bicykle a elektrobicykle situovať v budovách, neriešiť ho ako hromadné vo 

verejnom priestore; 
v architektonickom riešení je potrebné k objektu Spilky pristúpiť ako k pamiatkovej adaptácii, 
ktorá sa bude riadiť pamiatkovým výskumom, závery ktorého budú zapracované do 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie; 
počas výstavby ochrániť v riešenom území jestvujúce stromy nachádzajúce sa mimo záber 

stavby; 

13 .2 Hlavné mesto SR Bratislava - záväzné stanovisko: č. MAGS OKDS 40129/15/51570 zo 
dňa 12. 05. 2015, najmä: 

1. V správe Hlavného mesta SR Bratislavy sú komunikácie Legionárska, Krížna, verejné 
osvetlenie (VO) všetkých dotknutých komunikácií, cestná dopravná signalizácia (CDS) a 
optický kábel kamerového dohľadu. 

2. Pred realizáciou rozkopávkových prác na komunikáciách v správe hlavného mesta (mimo 
hranice stavby) požiadajte Hlavné mesto (OKOS) o rozkopávkové povolenie s platným 
POD na dotknutej komunikácii a chodníku a práce si naplánovať tak, aby rozkopávka 
mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom 
možnom technologickom časovom rozsahu. 

3. V prípade potreby požiadajte Hlavné mesto (OKOS) o povolenie na uzávierku miestnej 
komunikác ie. 
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4. V prípade potreby požiadajte Hlavné mesto (OKOS) o povolenie na zvláštne užívanie 
miestnej komunikácie. 

5. Pri zásahu do komunikácií s prevádzkou liniek verejnej hromadnej dopravy žiadame práce 
realizovať bez obmedzenia prevádzky verejnej hromadnej dopravy, resp. v nevyhnutných 
prípadoch vykonať také opatrenia, ktoré budú minimalizovať prípadné riziko obmedzenia 
prevádzky verejnej hromadnej dopravy. 

6. Prvkami trvalého dopravného značenia jednoznačne zamedziť prípadnému 
prejazdu/tranzitu vozidiel od Krížnej cez obnovené prepojenie Bernolákova - Krížna v 
smere na Radlinského. 

7. Podmienky riadenia bude nutné tesne pred začatím realizácie aktualizovať, resp. preveriť 
rozdiel medzi realizovanými stavebnými úpravami a projektom. 

8. Preveriť rozdiel medzi projektovaným riadením a aktuálnym riadením platným v čase 
realizácie . 

9. Vypracovať dočasné signálne plány počas výstavby pre riadenie križovatky Krížna -
Legionárska jestvujúcou CDS. 

1 O. Vypracovať signálne plány pre riadenie dočasnej CDS počas odstavenia jestvujúcej CDS. 
11 . Vypracované upravené signálne plány pre existujúcu i dočasnú CDS musia byť súčasťou 

projektov dopravného značenia počas výstavby pre danú etapu výstavby a musia byť 
predložené na určenie operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných 
zariadení. 

12. Spracovať realizačný projekt, ktorý žiadame zaslať aj na oddelenie dopravného inžinierstva 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

13. Spracovať projekt skutočného vyhotovenia, v ktorom budú geodeticky zamerané okrem 
iného aj polohy stopčiar, priechodov pre chodcov a cyklistov, stožiarov CDS a VO a zaslať 
ho aj na oddelenie dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

14. Celkovú dÍžku stavebnej úpravy radiaceho priestoru na ramene Legionárskej ulice žiadame 
pn:dÍžiť z 30 m na 40 m v smere Račianske mýto - Karadžičova (cementobetónový kryt). 

15. Po ukončení stavby žiadame obnoviť kryt chodníka Legionárskej ulice v celej dÍžke stavby 
na celú šírku chodníka zmesou ACo8 hr. 4 cm a doplniť chýbajúce obrubníky. 

16. Definitívne vodorovné dopravné značenie žiadame vyznačiť dvojzložkovou farbou (teplý 
alebo studený plast). 

17. V predmetnej oblasti sa nachádza podzemné káblové vedenie VO, CDS a optický kábel 
kamerového dohľadu. 

18. Žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením zariadenia CDS a VO a pred začatím 
stavby podzemné káblové vedenia VO a CDS vytýčiť odbornou firmou. Pri prácach 
žiadame dodržať STN 73 6005 a STN 34 1050. Ak dôjde k poškodeniu kábla VO /CDS/ 
žiadame vymeniť celé káblové polia, bez použitia spojok. Poruchu VO žiadame oznámiť na 
tel. č. 02/6381O151, poruchu CDS žiadame oznámiť na tel. č. 02/593 56 771. Pri prekládke 
VO, CDS žiadame vymeniť celé káblové polia a v celej dÍžke uložiť do chráničky . Pred 
začatím prác a pred zásypom rýh žiadame prizvať správcu VO a CDS k odovzdaniu 
staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez 
prerušenia funkčnosti VO a CDS. 

19. Pri realizácii CDS žiadame použiť štandardné prvky CDS a zariadenia, ktoré umožňuje 
spoluprácu s jestvujúcimi zariadeniami CDS na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

20. Všetky nové a obnažené staré káble VO aj CDS žiadame v rozsahu stavby uložiť do 
chráničky . 

21. Demontovaný materiál žiadame odovzdať správcovi VO a CDS, resp. vopred dohodnúť 
spôsob likvidácie materiálu. 

22. K montáži a k prekládke zariadení VO a CDS žiadame použiť nový materiál, t.j . nové 
káble, stožiare, výložníky, výzbroj atď. 

23. PO stavebných objektov, ktoré investor uvažuje odovzdať do správy a majetku hlavného 
mesta, žiadame spracovať ako samostatné stavebné objekty vo všetkých náležitostiach PO 
príslušného stupňa. 

24. Pred realizáciou stavby PO realizačnú žiadame predložiť na vyjadrenie nám aj 
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prevádzkovateľovi VO a CDS f. Siemens, s. '" o„ divízia VO, Lamačská cesta 31 A, 841 04 
Bratislava. 

25. Ku kolaudáci i stavby žiadame prizvať správcu komunikácií, verejného osvetlenia, CDS a 
dopra vného značen i a. 

26. Najneskôr 5 dní pred kolaudačným konaním žiadame predložiť správcom na preštudovanie 
originál PD skutočnéh o vyhotovenia - nie fotokópiu. 

27. Ku kolaudácii stavby žiadame zabezpeč iť polievac ie auto ku kontrole vykonaného diela a 
spádových pomerov. 

28. Ku kolaudačnému konan iu žiadame vyč is tiť vpusty dažďovej kanalizácie v mieste stavby a 
oprav iť všetky škody vzniknuté na komunikáciách a chodníkoch v správe hlavného mesta 
spôsobených stavebnou činnosťou . 

29. Pri ko laudačnom konaní pred ložiť a odovzdať správcovi komunikácií, verejného 
osvetlen ia, CDS a dopravného značenia 2 x projekt skutočného vyhotovenia - farebný 
originál (pôvodný stav, pred reali záciou zakreslený čierne a nový stav červene) s presnými 
výmerami (d Ížky, šírky, a j ednotlivé plochy - bezbariérové úpravy, ostrovčeky a pod.) 
overený stavebným úradom, lx porealizačné geodetické zameranie a lx geometrický plán, 
správcovi komunikácií odovzdať lx PD skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme na 
CD vo formáte dwg (AutoCAD) a technickú správu vo Worde a Exceli, majetkovoprávne 
usporiadanie pôvodného a nového stavu Uednotlivých objektov aj dotknutých pozemkov), 
atesty a certifikáty použitých materiálov, živičných zmesí, dažďovej kanalizácie, fotokópie 
dokladov súvisiacich s jednotlivými objektmi stavby - stavebné povolenie, užívacie 
povo lenie a záznam z obhliadky stavby medzi investorom a budúcim správcom. 

13.3 Krajský pamia tkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2015/8241-
3/19733/BAL zo dňa 25. 03. 2015, najmä: 

- Spresniť materiálové a farebné riešenie objektov novostavby na základe predloženého 
vzorkovníka. Materiálové a farebné riešenie bude vychádzať z pôvodného konceptu zástavby, 
budú použité prírodné materiály a farebnosť bez kontrastných akcentov, s opätovným použitím 
sňatého pôvodného kamenného obkladu z objektu varne so si lom zo strany Blumentálskej ulice . 
- Podľa podmienky č. l tohto záväzného stanoviska rozpracovať v rea lizačnom projekte 
materiálové a farebné riešen ie objektu, vrátane opätovného použitia sňatého pôvodného 
kamenného obkladu z objektu varne so silom zo strany Blumentálskej ulice. 
- Realizačný projekt bude spracovaný pod ľa § 32 ods. 8 pamiatkového zákona, podľa § 32 ods. 9 
pamiatkového zákona v štádiu spracovania prerokovaný s KPÚ BA a následne predložený na 
schválenie KPÚ BA. 
- Každú závažnú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a 
zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanov iska je nutné prerokovať a schvá liť 
správnym orgánom. 

13.4 Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, vyjadrenie č. 01167/2015-045 zo dňa 
20. 03. 2015 najmä: 

• stavebná čin n osť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na trolejbusovej 
dráhe, t. zn. že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú výluku, 

• pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné dodržať 
S TN 3 4 3 l l 2, naj m ä č 1. 1 12, 11 7 a l 2 O, 

• stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zari adenia . 

13 .5 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. : vyjadrenie č. 4618-210/2015-Na zo dňa 
08. 04. 2015, najmä: 

stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršen iu kvality povrchových vôd a podzemných vôd 
(k ich znečisteniu), 

upozorňujeme na skutočnosť, že na vodné stavby (§ 52) v zmysle § 26 zákona č . 364/2004 Z. 
z. o vodách je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. 
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13.6 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska: stanovisko č. 46/SK/2015/Ho zo dňa 
30. 03. 2015, najmä:: 

Schodisko riešiť podľa článku č. 1.3 Prílohy vyhlášky. Prvý a posledný stupeň každého 
schodiskového ramena musí byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia, 
Držadlo zábradlia musí presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena min. o 150 mm. 

13 . 7 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.: vyjadrenie č. 10839/4020/2015/Hz zo dňa 
30. 03. 2015, najmä: 

1. V dotyku s riešeným územím sa nachádzajú zariadenia (vodovod DN 200 a DN 400, 
kanalizácia DN 500 - v Legionárskej ulici, vodovod DN 200 a DN 80, kanalizácia DN 
6001900 - v Blumentálskej ulici, kanalizácia 300/450 - v Bernolákovej ulici, kanalizácia DN 
3 00 - na severozápadnej strane riešeného územia) BYS, ktoré žiadame rešpektovať 
vrátane ich pásma ochrany v súlade so zákonom č . 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách 
- vodovod DN 100, DN 200 -1,5. mod vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve 

strany 
- vodovod DN 400 - 3,0 m od vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve strany 
- kanalizácia do priemeru DN 500 mm -1,5 mod vonkajšieho okraja potrubia vodorovne 

na obidve strany 
- kanalizácia nad priemer DN 500 mm -2,5 mod vonkajšieho okraja potrubia vodorovne 

na obidve strany 

2. Objednávku na vytýčenie presnej polohy verejných vodohospodárskych sietí je možné podať 
cestou podateľne na odbor priamych služieb zákazníkom našej spoločnosti. K objednávke 
treba priložiť orientačný zákres zariadenia, ktorý je možné získať v technickej miestnosti 
odboru priamych služieb zákazníkom počas stránkových hodín . 

3. Vytýčenie existujúcich rozvodov vody a kanalizácie v riešenom území, ktoré nie sú v 
prevádzke BYS., je potrebné dohodnúť s ich vlastníkom. 

4. V trase verejného vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany 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 kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický 
stav, vysádzať trvalé porasty, vykonávať terénne úpravy, umiestňovať počas výstavby 
skládky materiálu, objektov zariadenia staveniska a pod. nad zariadeniami BYS, resp. v ich 
pásmach ochrany. 

5. Existujúce prípojky, ktoré v súvislosti s navrhovanou stavbou sú určené na asanovanie, 
žiadame zrušiť za odbornej asistencie zástupcov divízie distribúcie vody a divízie 
odvádzania odpadových vôd našej spoločnosti v mieste pripojenia na zariadenia BYS. 

13 .8 Západoslovenská distribučná, a. s., vyjadrenie zo dňa 30. 07. 2015, najmä: 
1. Ziadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a. s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma 
podľa § 43 zákona 25112012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné 
vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN 
Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme 
správy sietí VVN Čulenova č. 3. 

2. Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať o 
vytýčenie podzemných elektrických vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a. s. Vo vytyčovacom protokole budú stanovené podmienky prác v blízkosti 
našich zariadení. 

3. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a. s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach 
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. 
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13.9 Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových 
zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a. s., č. 
1114000554, zo dňa 14. 07. 2014, najmä: 
• dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej SEK) spoločnosti Slovak 

Telekom, a. s. 
• zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení 

stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK (neoddeliteľná súčasť 
stanoviska), 
1) existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zák. č. 351/2011 Z. z.) 

a zárovet'í je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu, 

2) vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného 
polygónu, dôvodu ž iadosti , účelu žiadosti, v prípade ak uvedené pare. č. nezodpovedá 
vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3, 

3) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistí že jeho zámer pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby) vyzvať spoločnosť 
Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mária Sedláková, 

4) v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant, 

5) zárovei1 upozon1ujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 1 O zák. č. 35112011 Z. z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať 
prekládku SEK, 

6) upozon'íujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločnost i Slovak Telekom, a. s. o zákaze zriaďovania skládok materiálu 
a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch 
a projektových trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení, 

7) v prípade ak na vami definovanom území v ž iadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. je potrebné zo strany 
ž iadateľa zabezpeč iť nadzemnú s ieť proti poškoden iu alebo narušeniu ochranného pásma, 

8) nedod ržan ie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 
§ 68 zák . č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, 

9) v prípade, že žiadateľ bude zo 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa 
môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a. s. týmto upozon'íuje 
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 
zariadení, 

1 O) vytýčenie polohy TKZ vykoná Slovak Telekom, a. s . na základe samostatnej objednávky, 
do 3 týžd1'íov od j ej doručenia na adresu spoločnost i (resp. po odovzdaní technikovi Daniel 
Talacko, daniel.talacko@ telekom.sk, + 421258829342,+421902719605) 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uviesť č. vyjadrenia a dátum vyjadrenia, 

11) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať 
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, spoločnosti Slovak Telekom, a. 
s. 

12) žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať, alebo využívať bez 
súh lasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s„ 

13 )poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát 
v e lektronickej fo rme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
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13.1 O SIEMENS s. r. o., vyjadrenie: č. PD/BA/056/15 zo dňa 10. 04. 2015, najmä: 
• pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 
• všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť 

do chrán ičiek, 
• pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s. r. o.: p. 

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

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

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

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

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

• práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia VO. 

13 .11 Bratislavská teplárenská, a. s., vyjadrenie: č. 03155/Ba/2016/3410-2 zo dňa 15. 12. 2016, 
najmä: 
dodržať ustanovenia§ 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. a 656/2 004 Z. z. 
o tepelnej energetike a to najmä: 

• ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe 
strany, 

• dodržať normu STN 736005/1993 - priestorová úprava vedení technického vybavenia, 
• nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie 

horúcovodu, 
• zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad našim horúcovodom, 
• bez nášho predchádzajúceho súhlasu umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska 

nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho 
ochranné pásmo, 

• akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je 
neprípustný, 

• pred začatím stavebných prác horúcovod vytýčiť. 

13 .12 Dopravný podnik Bratislava, a. s., vyjadrenie: č. 5458/6404/2000/2015 zo dňa 30. 03. 2015, 
najmä: 

1. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať 
bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe Legionárska a tamtiež v autobusovej MHD, nesmú 
obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov a autobusov nad rámec riadne schváleného projektu 
dočasnej organizácie dopravy a dopravného značenia (operatívna komisia oddelenia prevádzky 
dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy), ako aj v žiadnom prípade nesmú spôsobiť 
zastavenie prevádzky na električkovej a trolejbusovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť 
napäťovú a dopravnú výluku na ňou dotknutých električkových a trolejbusových tratiach. 

2. Dočasné zábery dopravných plôch na Legionárskej ulici, a najmä križovatka Krížna, sa 
musia vykonávať tak, aby bol trvalé zabezpečený dosah zberačov trolejbusov na trolejové vedenie. 

3. Verejne prístupné miesta (okná, balkóny, lešenia atď.) musia byť vzdialené od živých častí 
trakčného vedenia minimálne 3 metre! 

4. Nakoľko 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 byť 
uzatvorená ešte pred vydaním stavebného povolenia ! Samostatné objekty úprav pevných trakčných 
zariadení vyvolaných stavbou, naprojektované oprávneným projektantom, musia byť odovzdané v 
dvoch vyhotoveniach správcovi sietí DPB, a. s. Taktiež je nutné, aby tieto úpravy boli vykonávané 
v súlade s technologickými postupmi a podmienkami pre jednotlivé druhy pevných trakčných 
zariadení (PTZ). 
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5. Práce na trakčných zariadeniach smie vykonávať iba organizácia s príslušným oprávnením. 
6. Káblové siete DPB, a. s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené. 

Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne. Kríženia a 
súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005. Odkryté káble musia byť 
pred zasypaním skontrolované správcom [tf. 5950 1491]. Zápis z tejto kontroly je nutnou 
podmienkou ku kolaudácii stavby a stavba nesmie byť bez uvedeného dokladu skolaudovaná. 

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

8. Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť 

pevné trakčné zariadenia. 

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

1 O. Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112, 
117 a 120. 
11. Po dokončení stavebných úprav na vstupe Legionárska do križovatky smerom od Račianskeho 
mýta, na základe vykonania jazdných skúšok s trolejbusom, pri preukázaní potreby vykonať 
smerovú úpravu polohy trolejovej stopy v primeranom rozsahu a bez zasahovania do konštrukcie 
trolejovej križovatky električkovej trate Krížna. 

Podmienky podľa § 66 ods. 3 stavebného zákona: 
14. Zhotoviteľ stavby pred začatím výkopových prác zrealizuje všetky dostupné opatrenia pre 

odvodnenie plôch navrhovaného staveniska (plošné drenáže, drenážne ryhy, drenážne rebrá, 
trativody, vsakovacie studne a pod.), aby sa zabránilo výronu povrchovej a podpovrchovej 
vody na plochu staveniska alebo na priľahlé verejné priestranstvá. 

15. v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a 
verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, 

16. v prípade záberu verejného priestranstva je potrebné požiadať o povolenie na zvláštne 
užívanie komunikácie na Legionárskej ulici hlavné mesto SR Bratislava a na uliciach 
Blumentálska a Bernolákova mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, na ostatných plochách 
požiadať o súhlas ich vlastníkov. Toto rozhodnutie nenahrád za povolenie na rozkopanie 
komunikácií, ktoré v prípade potreby vydá príslušný správca komunikácie, 

17. riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej 
komisii na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

18. za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant(§ 46 stavebného zákona), 
19. prípadné nároky zo škody spôsobenej stavebnou činnosťou na susedných alebo výstavbou 

dotknutých nehnuteľnostiach reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/ 1964 Zb. 
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

20. vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnoten ie, 
alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov. 

21. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť 
stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby 
vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia 
(§ 76 ods. 1 stavebného zákona). 
Stavebný úrad môže s kolaudačným konaním spojiť konanie o zmene stavby (§ 81 ods . 41 
v nadväznosti na § 68 stavebného zákona), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne 
neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Ak zmena 
stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní - ak sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničen i e stavby, 
účel, konštrukčné ani di spozičné riešenie, možno zmenu po dohode so stavebným úradom 
vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby 
a prerokovať v kolaudačnom konaní (§ 11 ods. 31 vyh lášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa 
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vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona). Podstatné odchýlky (iné ako 
nepodstatné, uvedené vyššie) vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu 
budú predmetom konania o dodatočnom povolení stavby v zmysle § 88a stavebného zákona, 
ak dôjde k zákonným predpokladom na začatie konania o d odatočnom povolení stavby. 

22 . Výstavbu možno začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti (§ 52 zákona 
č . 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) tohto rozhodnutia 
stavebným úradom, ktorý rozhodnutie vydal. 

23. Platn osť stavebného povolenia: 
• V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so 

stavbou nezačalo do dvoch rokov odo di1a, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný 
úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu . 

• Stave bné povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 
stavebníka a ostatných účastníkov konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

K povoleniu predmetnej stavby uplatnil námietky ú častníci konania : 

1. Združenie domových samospráv, Námestie SNP č. 13, 850 00 Bratislava 

K predmetnej stavbe „Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, 
Bernolákova ul„ Bratislava" bolo vykonané zisťovacie konanie, v ktorom si Združenie 
domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa § 24 ods. 2 posledná veta zákona EIA 
č. 24/2006 Z. z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a 
oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa § 140c ods. 1 Stavebného zákona 
je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovac ie konanie, teda aj 
predmetné stavebné konan ie. 
Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že 
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní 
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. 

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR) ako 
aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie j e 
dostatočné. 

Žiadame, aby okolie stavby „Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, 
Bernolákova ulica, Bratislava" bolo upravené ako lokálny verejne prístupn ý parčík v 
zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní. 
Povrchové státia ako aj ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme 
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou, ktoré 
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 
81 vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území 
(www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf) . 

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravuj ú a 
udržiavajú v sú lade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja 
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných 
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických 
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na 
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/20 16 
schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, 
projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. 
Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle 
Slovenskej správy ciest -
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http://www.ssc.sk/s k/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné 
prvky d ažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto 
technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadn iť a to najmä s 
ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie 
poskytne konzultácie v tejto oblasti . 
Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 
nezohľadi1ujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v 
dôsledku čoho sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného 
konania d oložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanali zác ie 
a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia napadnutého 
rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľad is ka vypovedaciu 
hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie. 

Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s 
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle§ 3 ods. 4 až 5 zákona OPK 
č. 543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného 
prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri predchádzajúce 
body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spÍi1ať isté kvalitatívne aj technické parametre 
pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich podmienkach, 

2. Patrik Križanský, Kmeťovo námestie č. 3, 811 07 Bratislava 
- žiada v situácii trvalého dopravného značenia doplniť dopravnú značku C4b v mieste výjazdu 
z prepojenia na ulicu Blumentálska. 

Vznesené námietky a pripomienky, ktoré sú podrobnejšie špecifikované a vyhodnotené v čast i 
„Odôvodnenie" tohto rozhodnutia sú predmetom iných konaní. 

Iné stanoviská účastníkov konania nebo li v konaní uplatnené. Stanoviská dotknutých orgánov 
neboli záporné, ani protichodné. 

ODÔVODNENIE 

Stavebník: „YIT Reding a. s., Račianska ul. č. 153/A, 831 54 Bratislava v konaní na základe 
splnomocnenia zastúpený ateliérom Ivan Kubík, s . r. o., Bezručova ul. č. 6, 811 09 Bratislava, dňa 
24. 1 O. 2016 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu uvedenú vo výroku tohto 
rozhodnutia. Dňom podania žiadosti sa zača l o stavebné konanie. Dokumentácia konania bola 
úplná. 
Pre umiestnenie predmetnej stavby bolo Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto vydané 
rozhodnutie o umiestnení stavby č. 131 8 zo dňa 28. 10. 2014 pod č. 5194/45914/2014/STA/Stf, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 12. 2014. 
Na základe zistení a po posúdení predložených dokladov stavebný úrad zistil, že pre riadne 
posúdenie stavby, je potrebné doplniť ďalš i e chýbajúce doklady. 
Stavebný úrad následne v zmys le citovaného ustanovenia zaslal listom č. 11142/53497/ 
2016/STA/Zub zo difa 05. 12. 2016 MŽP SR, Sekcii environmentá lneho hodnotenia a riadenia, 
odbor environmentálneho posud zovania, ako príslušnému orgánu, ž i adosť stavebníka o vydanie 
stavebného povolenia, vrátane projektovej dokumentácie, písomného vyhodnotenia podmienok 
záverečného stanoviska so zákonom č . 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v znení neskorších predpisov a rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona k navrhovanej 
činnosti a súčasne požiadal o vydanie záväzného stanoviska dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 
4 zákona o EIA, kde príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania 
k navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom o EIA, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona 
o EIA a ich podmienkami. 
V zmys le žiadosti bolo požadované záväzné stanovisko doplnené dňa 27. 02. 2017. 

Stavebný úrad (v zmysle§ 61 ods. 1 stavebného zákona) oznámil začatie stavebného konania 
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom písomne, listom zn. 
11142/53565/2016/STA/Zub zo d11a 06. 12. 2016. Vzhľadom na to, že stavebnému úradu sú dobre 
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známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 
stavby, upusti l v súlade s ustanovením § 61 ods. 2) stavebného zákona od miestneho zisťovania 
a ústneho pojednávania. 

Stavebník predložil v konaní tieto doklady o inom než vlastníckom práve (§ 139 ods. 1 
stavebného zákona) k pozemkom pre trvalé alebo dočasné zabratie stavbou alebo k stavbám 
dotknutým výstavbou: 

• Dohoda č. 409/2016 o podmienkach úpravy časti miestnych komunikácií na uliciach 
Blumentálska a Bernolákova zo dňa 23. 08. 2016. 

V konaní boli predložené tieto stanoviská dotknutých orgánov: 
• Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia enviromentálneho posudzovania: záväzné 

stanovisko č. 7923/2017 zo dňa 27. 02. 2017; 
• Hlavné mesto SR Bratislava: stanovisko č. MAGS ORM-48167/14-260095 zo 

dňa 23. 06. 2014; 
• Hlavné mesto SR Bratislava: súhlas č. MAGS OZP 44085/2015/269516 zo 

d11a 20. 05. 2015; 
•Hlavné mesto SR Bratislava: stanovisko č. MAGS OKDS-40129/15/51570 zo 

di'ía 12. 05. 2015; 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava: záväzné stanovisko č . KPUBA-2015/8241 -

3119733/BAL zo dňa 25. 03. 2015 ; 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie: súhlas č. OU-BA-OSZP3-

2014/01828-BLM zo diía 24. 02. 2014; 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie: vyjadrenie č. OU-BA

OSZP3-20l4/1920-2/ROP zo di'ía 05. 03. 2014; 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie: vyjadrenie č. OU-BA

OSZP3-2014/038289/SVE/I zo dňa 23. 05. 2014; 
• Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia: stanovisko č. OU-BA-OKRl-

2015/31057/2 zo dňa 17. 03. 2015; 
• Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave: stanovisko KRHZ-BA

OPP-303/2015 zo dňa 13. 04. 2015; 
• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI: stanovisko pod č. KRPZ-BA

KDB-28-051/2015 zo dňa 18. 03. 2015; 
• Bratislavský samosprávny kraj: stanovisko č. 01167/20 15-045 zo d ňa 20. 03. 2015; 
• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska: stanovisko č. 46/SK/2015/Ho zo dňa 

30.03.2015; 
• Slovenský vodohospodársky podnik, š . p.: vyjadrenie č . 4618-210/2015-Na zo di'ía 

08. 04. 2015; 
• Bratislavská teplárenská, a. s.: vyjadrenie č. 03155/Ba/2016/3410-2 zo dňa 15. 12. 2016; 
• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.: vyjadrenie č. 10839/4020/2015/Hz zo dňa 

30. 03. 2015; 
• Západoslovenská distribučná, a. s.: vyjadrenie zo dňa 30. 07. 2015; 
• Slovak Telekom, a. s.: vyjadrenie č. 1114000554 zo dňa 14. 07. 2014; 
• Siemens s. r. o., vyjadrenie č. PD/BA/056/15 zo dňa 1 O. 04. 2015; 
• Dopravný podnik Bratislava: vyjadrenie č. 5458/6404/2000/2015 zo dňa 30. 03. 2015; 
• Slovenská technická certifikácia: odborné stanovisko č. 0320/50/J 5/BT/OS/DOK zo dň a 

o 1. 04. 2015. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov 
a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov 
a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do 
podmienok tohto rozhodnutia. 

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi 
a organizáciami, a zistil, že dokumentácia spÍňa zastavovacie podmienky rozhodnutia o umiestnení 
stavby č. 1318 zo dňa 28. 1 O. 2014 č. 5194/45914/2014/ST A/Stf, ktoré nadobudlo právop latnosť 
dňa 03. 12. 2014, vyhovuje požiadavkám týkajúcich sa verejných záujmov, zodpovedá všeobecným 

str. 13/17 



technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi, 
jej realizáciou nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej 
uskutočnenie a osobitnými predpismi, je zabezpečená komplexnosť a pl ynulosť výstavby, a včasné 
vybudovanie vybavenia potrebného na riadne užívan ie stavby. 
Písomné námietky predložené účastníkmi konania: 
!. Združenie domových samospráv, Námestie SNP č. 13, 850 00 Bratislava 

K predmetnej stavbe „Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, 
Bernolákova ul. , Bratislava" bolo vykonané zisťovacie konanie, v ktorom si Združenie 
domových samospráv uplatni lo pripomienky. Podľa § 24 ods. 2 pos ledná veta zákona EIA 
č . 24/2006 Z. z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a 
oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa § 140c ods. 1 Stavebného zákona 
je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj 
predmetné stavebné konanie. 
Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že 
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní 
d ostatočne dopravne kapac itnej cestnej infraštruktúry. 

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR) ako 
aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je 
dostatočné . 

Žiadame, aby okolie stavby „Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, 
Bernolákova ulica, Bratislava" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v 
zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní. 
Povrchové státia ako aj ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme 
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou, ktoré 
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 
81 vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území 
(www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf). 

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a 
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja 
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných 
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických 
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na 
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 
schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, 
projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. 
Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle 
Slovenskej správy ciest -
http:! /www .ssc.sk/sk/Techn icke-predp isy-rezortu .ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné 
prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto 
technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s 
ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie 
poskytne konzultácie v tejto oblasti. 
Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v 
dôs ledku čoho sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného 
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie 
a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia napadnutého 
rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadi ska vypovedaciu 
hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie. 
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• Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadan ie sa s 
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle§ 3 ods. 4 až 5 zákona OPK 
č . 543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného 
prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri predchádzajúce 
body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spÍi1ať isté kval itatívne aj technické parametre 
pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich podmienkach, 

2. Patrik Križanský, Kmeťovo námestie č. 3, 811 07 Bratislava 
- žiada v situácii trvalého dopravného značenia doplniť dopravnú značku C4b v mieste výjazdu 
z prepojen ia na ulicu Blumentálska. 

Námietky boli predmetom územného konania a stavebný úrad im vyhovel. Námietky týkajúce sa 
trvalého dopravného značenia budú predmetom kolaudačného konania. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie č. 3, 814 21 Bratis lava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

\ " "\, 
\~ ·~., . 

"-.......'· -

ť \ 

~ 
M r. Radoslav-Stevčík 
/staros!.a mestskej časti 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, vo výške 400 €bol uhradený dňa 06. 04. 201 7. 

Doručí sa: 
- účastníkom konania verejnou vyhláškou 
1. YIT Slovakia a. s„ Račianska ul. č. 153/A, 831 54 Bratislava 3 
2. DS - projekt, s. r. o„ Bosákova ul. č. 7, 85 1 04 Bratislava 5 

vlastníkovi pozemkov a nehnuteľností na pozemkoch pare. č. 10368, 103 70/1, 103 70/2, 
10370/7, 10370/8, 10370110, 10370111, 10370/12, 10370/19, 10370/21, 10370/24, 10370/25, 
10370/26 k. ú. Staré Mesto 
vlastníkovi pozemkov pare. č. 103 75/4 k. ú. Staré Mesto, 
vlastníkovi pozemkov pare. č. 21917, 2191 6/5, 21916/6, 1027211, 10272/2 k. ú. Staré Mesto 
vlastníkovi pozemku pare. č . 21916/4 k. ú. Staré Mesto 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku a pozemku pare. č. 10268/2 k. ú. Staré Mesto, 
/Blumentálska ul. č. 26/ 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku a pozemku pare. č. 10268/ 1 k. ú. Staré Mesto, 
/Blumentálska ul. č. 20, 22, 24/ 
vlastníkom n ehnuteľnosti na pozemku a pozemku pare. č. 10273/3 k. ú. Staré Mesto, 
/Bernolákova ul. č . 6/ 
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vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku a pozemku pare. č. 102 73/I k. ú. Staré Mesto, /Krížna 
ul. č. 21/ 
vlastn íkom nehnuteľnosti na pozemku a pozemku pare. č. 10362/2 k. ú. Staré Mesto, 
/Bernolákova ul. č. 4/ 
vlastníkovi nehnuteľnosti na pozemku a pozemku pare. č. 10362/6 k. ú. Staré Mesto 
vlastníkovi pozemkov pare. č. 10362/3, 10362/4, 10362/5 k. ú. Staré Mesto 
vlastníkovi nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 10362/3 k. ú. Staré Mesto 
vlastníkovi nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 10362/4 k. ú. Staré Mesto 
vlastníkovi nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 10362/5 k. ú. Staré Mesto 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku a pozemku pare. č. 10363/2 k. ú. Staré Mesto, /Kmeťovo 
nám. č. 4 a 5 / 
vlastn íkovi pozemkov pare. č . 10362/l k. ú. Staré Mesto 
vlastníkovi nehnuteľnosti na pozemku a pozemku pare. č. 21904/1 k. ú. Staré Mesto 
/Blumentálska ul./ 
vlastníkovi nehnuteľnosti na pozemkoch a pozemkov pare. č . 21909 a 21910 k. ú. Staré Mesto 
/Bernolákova ul./ 
vlastníkovi nehnuteľnosti na pozemku a pozemku pare. č. 21916/1 k. ú. Staré Mesto /Krížna 
ul./ 

- Ing. arch. Katarína Šimončičová, Dulovo nám. č. 4, 821 08 Bratislava 2 
- Ing. arch. Vladimír Husák, CSc., Ostravská ul. č. 8, 81 1 04 Bratislava 1 
- Michal Malý, Cyklokoalícia, Karadžičova ul. č. 6, 821 08 Bratislava 2 
- Viktória Mlynarčíková, Kupeckého ul. č . 13, 82 1 08 Bratislava 2 
- Patrik Križanský, Kmeťovo nám. č. 3, 811 07 Bratislava 1 
- Ing. Lenka Belanová, Kmeťovo nám. č. 3, 811 07 Bratislava 1 
- Miros lav Urbánek, Kmeťovo nám . č . 3, 811 07 Bratislava 1 
- Ing. Branislav Kvasnica, OZ Blumentál, Krížna ul. č. 5, 81 1 07 Bratislava 1 

Mgr. Branislav Čaniga, Farnosť Bratislava - Blumentál, Vazovova ul. č. 8, 811 07 Bratis lava 1 
- Tá11a Tomasch, Nadácia Križovatka, Blumentálska ul. č. 6, 811 07 Bratislava 1 

Ing. Štefánia Černoková, Študentské domovy Jura Hronca a Nikosa Belojanisa, Wilsonova ul. 
č. 6, 811 07 Bratislava 1 
- Mgr. Michal Kevický, cirkevný zbor Viera, Blumentálska ul. č. 7, 811 07 Bratislava 1 
- Ing. arch . Dalibor Vidiečan, yourDesign, s. r. o„ architektonické štúdio, Hviezdoslavova nám. č. 
9, 81 1 02 Bratislava 1 
- Ing. Iveta Osifová, OZ Domček prekvapení, Vazovova ul. č. 16, 811 07 Bratislava 1 

- na vedomie 
3. Hlavné mesto SR Bratislava, v zast. primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom, Primaciálne 

námestie č. 1, 814 99 Bratis lava 1 
4. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia územného plánovania, Primaciálne námestie 

č. 1, 814 99 Bratislava 1 
5. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia dopravy, Primaciálne námestie č . 1, 814 99 

Bratislava 1 
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, 

Ružinovská ul. č . 8, 820 09 Bratis lava 29 
7. Okresný úrad Brati slava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 
8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostred ie, oddelenie odpadového 

hospodárstva, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 
9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej 

správy, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 
1 O. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

ovzdušia, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 
11 . Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomáš ikova ul. č . 46, 832 05 Bratislava 3 
12. Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. č. 17, 811 04 Bratislava 1 
13. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Staromestská ul. č. 6, 811 03 

Bratislava 1 
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14. Krajské riad iteľstvo Policajného zboru v Bratislave I, Krajský dopravný inšpektorát, Špitá lska 
ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1 

15 . Slovenská správa ciest, Miletičova ul. č. 19, 826 19 Bratislava 2 
16. Ministerstvo ž ivotného prostredia SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a ri adenia, odbor 

enviromentálneho posudzovania, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1 
17. Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, oddelenie životného prostredia, verej ného poriadku a 

č i stoty, referát životného prostredia, Vajanského nábr. č. 3, 814 21 Bratis lava 1 
18. Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska ul. č. 1, 814 52 Bratislava 1 
19. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, Sabinovská ul. č . 16, 820 05 

Bratislava 25 
20. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p ., Odštepný závod Bratislava, Karloveská ul. č. 2, 842 

17 Bratis lava 4 
21. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánikova, 823 05 Bratislava 2 
22. Siemens s. r. o., Verejné osvetlenie, Lamačská cesta č. 3/A, 841 04 Bratislava 4 
23. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova ul. č. 19, 851 01 Bratislava 5 
24. Únia nevidiacich a s labozrakých Slovenska, Sekulská ul. č. 1, 842 50 Bratislava 4 
25. Bratislavská tep lárenská, a.s„ Bajkalská ul. č. 2 1/A, 829 05 Bratislava 2 
26. OLO, a. s., Ivánska cesta č. 22, 821 04 Bratislava 2 
27. Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a. s., Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29 
28. Distribúcia SPP, a. s ., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava 2 
29. Slovak Telekom, a. s ., Bajkalská ul. č . 28, 81 7 62 Bratislava 1 
3 O. Západoslovenská distribučná, a. s„ Čulenova ul. č . 6, 816 4 7 Bratislava 1 
31. SUPTel s. r. o., ul. Pri Šajbách č . 3, 831 06 Bratislava 3 
32. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s . r. o., Ševčenkova ul. č. 36, 851 01 Bratis lava 5 
33 . Transpetro l a. s., Šum avská ul. č . 38, 821 08 Bratislava 2 /prevádzka Šahy, 936 01 Šahy/ 
34. Slovanet a. s, Záhradnícka ul. č. 15 1, 821 08 Bratis lava 2 
3 5. Eustream, a . s., Votrubova ul. č. 11/ A, 821 09 Bratislava 2 
36. Digi Slovakia, s. r. o., Rôntgenova ul. č . 26, 851 O 1 Bratislava 5 
3 7. SITEL s. r. o., pracovisko Bratis lava, Kopčianska ul. č . 20/c, 851 O 1 Bratislava 5 
38. SWAN, a. s., Borská ul. č. 6, 841 04 Bratislava 4 
39. GTS Slovakia, Einsteinova ul. č. 24, 851 01 Bratislava 5 
40. EL TODO SK, a. s ., Podunajská ul. č. 25, 821 06 Bratislava 2 
41. Primanet, spol. s r. o., Nám. Hraničiarov č . 39, 851 03 Bratislava 5 

. 42. DreamField Property .s . r. o., Račianska ul. č . 153, 831 54 Bratislava 3 
43 . YIT Reding a. s ., Račianska ul. č . 153/A, 831 54 Bratislava 3 
44. Ateliér Ivan Kubík, s. r. o„ Bezručova ul. č. 6, 811 09 Bratislava 1 
45 . Ing. Barbara Némethová, s . r. o ., Švabinského ul. č. 20, 851 01 Bratislava 5 
46. DS - projekt, s. r. o., Bosákova ul. č . 7, 851 04 Bratislava 5 
47. Ing. arch. Katarína Šimončičová, Dulovo nám. č. 4, 821 08 Bratislava 2 
48. Ing. arch. Vladimír Husák, CSc., Ostravská ul. č. 8, 811 04 Bratislava 1 
49. Michal Malý, Cyklokoalícia, Karadžičova ul. č. 6, 821 08 Bratislava 2 
50. Viktória Mlynarčíková, Kupeckého ul. č. 13, 821 08 Bratislava 2 
51. Patrik Križanský, Kmeťovo nám. č. 3, 811 07 Bratislava 1 
52. Ing. Lenka Belanová, Kmeťovo nám. č . 3, 811 07 Bratislava 1 
53. Miroslav Urbánek, Kmeťovo nám. č. 3, 811 07 Bratislava 1 
54. Ing. Branislav Kvasn ica, OZ Blumentál, Krížna ul. č . 5, 811 07 Bratislava 1 
55. Mgr. Branislav Čan iga, Farnosť Bratislava - Blumentál, Vazovova ul. č. 8, 811 07 Bratislava 1 
56. Táňa Tomasch, Nadác ia Kri žovatka, Blumentá lska ul. č. 6, 811 07 Bratis lava 1 
57. Ing. Štefánia Černoková, Študentské domovy Jura Hronca a Ni kosa Belojanisa, Wilsonova ul. 

č. 6, 811 07 Bratislava 1 
58. Mgr. Michal Kevický, cirkevný zbor Viera, Blumentálska ul. č. 7, 811 07 Bratislava 1 
59. Ing. arch. Dalibor Vidiečan, yourDes ign, s . r. o ., architektonické štúdio, Hviezdoslavova nám. 

č. 9, 811 02 Bratis lava 1 
60. Ing. Iveta Osifová, OZ Domček prekvapen í, Vazovova ul. č. 16, 8 11 07 Bratislava 1 
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