
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Čís lo záznamu : 6607/17577/2017/STA/UR-Grm V Bratislave dňa 20. 04. 201 7 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa 
§ 117 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 č l. 67 
štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre 
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na §2 písm. e) 
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, v zmysle §46 a 4 7 zákona č . 71 / 1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďa lej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej časti 
v zmys le § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste, 

na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

podľa §39 a §39a stavebného zákona v spojení s §4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, vydáva toto 

rozhodnutie o umiestnení stavby 1410 

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestiíuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, 
určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu: 
„Dočasné parkovisko Karadžičova ul., Bratislava", pozemok pare. č. 21283/3, 21283/18, 12295, 21290/14 
v k. ú. Staré Mesto, pre navrhovateľa : CBC Development, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, v zastúpení 
Mading, s.r.o., Driei'íová 1 /H, 821 O 1 Bratislava tak ako je zakreslené v kópi i z katastrálnej mapy, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

Architektonické a urbanistické podmienky: 
Umiestt'íuje sa dočasné parkovisko pre návštevníkov priľahlých administratívnych objektov 

a bytových domov existujúcej zástavby s dÍžkou užívania 1 O rokov. Parkovisko sa nachádza v zastavanom 
území, zjužnej strany je ohraničené administratívnou budovou CBC V, zo severnej a východnej strany 
oplotením areálov a zo západnej strany komunikáciou Karadžičova ul.. 
Obojsmerný vjazd a výjazd na parkovisko bude situovaný v mieste existujúceho napojenia, kde bude 
osadená automatická závora umiestnená vo vzdialenosti 16,3 m od napojenia na Karadžičovu ul.. 
Vjazdový polomer je navrhnutý 6,0 m, minimálny polomer pre pohyb osobných vozidiel po komunikáciách 
parkoviska bude 3, 1 O m. 
Parkovisko je navrhnuté s kolmým radením vozidiel s rozmermi stojísk 2,4 x 4,5 m s možnosťou previsu 
a šírkou obojsmernej komunikácie medzi radmi 6,0 m, na prepojení medzi radmi 5,5 m, v dÍžke 14,8 m. 
Parkovisko zostane olemované existujúcou výsadbou drevín a krovín . Existujúci pás zelene pozdÍž 
Karadžičovej ul. medzi chodníkom a navrhovaným parkoviskom zostane zachovaný. 
V rámci parkoviska je navrhnutý chodník v šírke 2,5 m a prepojovacia časť spevnenej plochy, ktorá napája 
parkovisko na chodníky pred administratívnymi objektami. 
Riešené územie má výmeru 2805,5 m2, z toho spevnené plochy (chodníky-dlažba) : 188,5 m2, spevnené 
plochy (komunikácie- asfaltový betón) 11 55 m2, parkovacie stojiská (vegetačné tvárnice): 1060 m2, plocha 
zele9e: 402,00 m2

. 



V mieste vjazdu a výjazdu z parkoviska bude na chodníku vedenom pozdÍž Karadžičovej ul. zhotovená 
bezbariérová úprava v zmysle požiadaviek vyhl. 532/2002 Z.z. a TP 1012011. 

Členenie na stavebné objekty: 
Dočasné parkovisko 
Úprava chodníka v mieste vjazdu 
Ochrana horúcovodu 
Dažďová kanalizácia 
Vonkajšie osvetlenie areálové 

so 200 
S0201 
so 300 
so 400 
so 500 
so 501 
so 502 
so 600 

Prípojka NN pre závory parkovacieho systému 
Ochrana káblových vedení DPB 
Ochrana optických vedení ACS s. r.o. 

Architektonické riešenie: 
SO 200 Dočasné parkovisko 
Parkovisko j e navrhnuté s parkovacími stojiskami zo zatrávifovacích tvárn ic s izoláciou proti úniku ropných 
látok, komunikácie parkoviska sú navrhnuté z asfaltového betónu a chodníky z betónovej dlažby. 
Počet navrhovaných parkovacích miest je 99. 
Vjazdový polomer je navrhnutý 6,0 m, minimálny polomer pre pohyb osobných vozidiel po komunikáciách 
parkoviska bude 3, 1 O m. 
Parkovisko je navrhnuté s kolmým radením vozidiel s rozmermi stojísk 2,4 x 4,5 m s možnosťou previsu 
a šírkou obojsmernej komunikácie medzi radmi 6,0 m, na prepojení medzi radmi 5,5 m, v dÍžke 14,8 m. 
Povrchové odvodnenie parkoviska je navrhnuté do uličných vpustov, ktoré sú zaústené do areálovej 
dažďovej kanalizácie s odlučovačom ropných látok. Po prečistení bude voda odvádzaná do vsakovacieho 
systému REHAU RAUSIKKO DN355 rúry. 
Vozovka bude od chodníka alebo priľahlej zelene oddelená zvýšeným betónovým obrubn íkom +O, 12 m. 
PozdÍžny sklon komunikácii parkoviska je min. 0,5% medzi vpustami, základný priečny sklon je 
jednostranný 2-3%, na chodn íku jednostranný 2%. 

SO 201 Úprava chodníka v mieste vjazdu 
V mieste vjazdu a výjazdu z parkoviska je potrebné zhotoviť bezbariérové úpravy na chodníku vedenom 
pozdÍž Karadžičovej ul „ Šírka chodníka je cca 2, 16 m, bezbariérové úpravy sa vyhotovia v zmysle 
požiadaviek vyhl. 532/2002 Z.z„ a TP 101201 1. 

SO 300 Ochrana horúcovodu 
V záujmovom území sa nachádza horúcovod 2x DN350 (STV) a dispečerský kábel, ktoré sú v majetku 
BA T, a.s„ V mieste vjazdu a výjazdu bude horúcovod ochránený roznášacími doskami z cestných panelov 
s presahom 1,0 mod vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany. 

S0400 Dažďová kanalizácia 
Dažďové vody z navrhovaného parkoviska budú odvádzané cez typové ul ičné prefabrikované vpusty 
s liatinovou mrežou. Ako materiál sú navrhnuté rúry PVC hladké hrd lové DN200. Prípojky od jednotlivých 
uličných vpustov budú taktiež z rúr PVC DN200. Na trase sú navrh nuté typové revízne šachty 
z prefabrikovaných skruží s ťažkými liatinovými poklopmi. 
Potrubie dažďovej kanalizácie sa zaústi do odl učovača ropných látok (s dočistením na O, 1 mg/I NEL) 
Klartec typu KL 60/1. V od lučovač i prečistené vody budú odvedené do vsakovacieho systému REHAU 
RAUSIKKO DN355 rúry, ktoré budú uložené pod navrhovaným parkoviskom v hÍbke cca 3,5-4 m. Potrnbie 
dažďovej kanalizácie bude uložené do pieskového lôžka v min. sklone 0,5%, obsypané pieskom a zasypané 
zhutneným násypom. 
V rámci ekologického a hospodárneho zaobchádzania s dažďovou vodou je navrhnuté techn ické riešenie 
odvodnenia parkoviska do vsakovacieho systému tak, aby voda po prečistení v odl učovač i RL zostala 
v mieste svojho výskytu a zároveň nezaťažovala kanalizačný systém mesta. 

SO 500 Vonkajšie osvetlenie areálové 
Osvetlenie parkoviska je navrhnuté stredovou osvetľovacou sústavou výbojovým i sv ietidlami typu SR 100 
s výkonom 1 OOW. Svietidlá budú umiestnené na oceľových stožiaroch typu OS UD 1 O, nadzemnej výšky 
1 Om. Umiestnenie svietid iel bude na výložníkoch s vy ložením l ,5m, nák lon 5°, votknutých do 
projektovaných oceľových osvetľovacích stožiarov. Projektované osvetľovacie stožiare budú votknuté do 
betónových základov. Napájanie a ovládanie osvetlenia bude z rozvádzača RVO, káblovým vedením typu 
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CYKY-J 5x6 mm2
, uloženým vo výkope v zemi. Prípojka pre RVO bude z hlavného rozvádzača 

administratívnej budovy CBC V, káblovým vedením CYKY-J 4x l0 mm2. Ovládanie osvetlenia je pomocou 
fotore lé. Elektrovýzbroj osvetlen ia bude typu GURO EKM 2035 a bude umiestnená v drieku oce ľových 
osvetľovacích stožiarov. 

SO 501 Prípojka NN pre závory parkovacieho systému 
Vjazd a výjazd z parkoviska bude cez kontrolovaný vstup a výstup a bude umožnený cez závory 
parkovacieho systému. Automatické závory na vstupe a výstupe z parkov iska vyžadujú napojenie 
elektrickou energiou. Pre závorn na vstupe ako aj na výstupe sa vybuduje káblová prípojka z rozvádzača 
RVO káblovým vedením CYKY-J 3x2,5 mm2. Káblové veden ie bude uložené od rozvádzača až k samotným 
závorám vjazdu a výjazdu. 

SO 502 Ochrana káblových vedení DPB 
V mieste vjazdu a výjazdu na dočasné parkovisko vedie v priľahlom páse ku Karadžičovej ul. trasa 
napájacích a spätných vedení typu 4x 6-AYKFY lx500 mm2 l. č. 257/3,4+,3,4-. V mieste navrhovaného 
rozšírenia jestvujúceho dopravného napojenia na Karadžičovu ul. budú jestvujúce napájacie vedenia uložené 
do delenej káblovej chráničky typu KO PO HALF 11 O v dÍžke 2m. PredÍžený káblový prechod sa pod 
komunikáciou obetónuje. 

SO 600 Ochrana optických vedení ACS s.r.o. 
PozdÍž južnej strany navrhovaného parkoviska je umiestnená trasa optických vedení patriacich spoločnosti 
ACS spol. s r.o., v ktorej je uložená multirúra HDPE40+7x 10/8 č i ernej farby so zeleným pruhom. 
V multirúreje zafúknutý optický kábel, ktorý je optickou prípojkou pre objekt CBC V. 
Aby sa zabránilo poškodeniu vedení pri výstavbe, ochránia sa optické vedenia v ich existujúcej polohe 

uložením do chráničky dÍžky 18m vybudovanej z káb lových žľabov typu TK 1. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, obce: 

Záväzné stanovisko hl .m. SR Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 58601116-400150 zo dňa 
26. 01.2017: 
Stavba môže byt' povolená na obdobie 1 O rokov (na základe požiadavky stavebníka) od dátumu vydania tohto 
stanoviska, t. j. do 25.01.2027, maximálne však do doby prípadnej realizácie líniovej stavby verejného 
dopravného a technického vybavenia: Projekt TEN-T, ak by bolo parkovisko v jej kolízii a akýmkoľvek 
spôsobom by mohlo negatívne ovp lyvniť' realizáciu že lezničného koridoru. 
Na podklade odborného posúdenia oddeleniami magistrátu v zmysle§ 14 ods. 1 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o 
hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa up latňujú na základe súhrnu teoretických 
vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem 
tieto podmienky: 
•z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: 

Poloha novovzniknutých parkovacích miest musí rešpektovať polohu jestvujúcich vzrastlých stromov. 
Počas výstavby ochrániť všetky dreviny v dotknutom území pred poškodením. 
Všetky stavbou dotknuté plochy uviesť po výstavbe do pôvodného stavu. 

•z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov: 
V prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a správy 
Hlavného mesta SR, žiadame tento rieši ť v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako 
samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa . 

• z hľadiska ochrany životného prostredia: 
Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č.8/ 1993 o 
starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

Upozornenie: 
PozdÍž Karadžičovej ulice je v zmysle ÚPN vedená hlavná cyklistická trasa. 
Pri kompletizácii žiadosti o stavebné povolenie resp. k zlúčenému konaniu, požiadajte oddelenie správy 
komunikácií a oddelenie dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko z hľadiska 
záujmov cestného hospodárstva a problematiky cestného orgánu, vrátane organizácie dopravy počas 

výstavby (súčasťou žiadosti musí byť kópia tohto záväzného stanov iska). 
V prípade, že súčasťou stavby je zriadenie nového vjazdu (pripojen ia), resp. úprava alebo zrušenie 
jestvujúceho vjazdu z dotknutej komunikácie na susednú nehnute ľnosť, je pre územné konan ie potrebné 
doložiť záväzné stanovisko príslušného cestného správneho orgánu . 
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Nakoľko sa jedná o stavbu dočasnú, z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského 
prostredia, hlavné mesto odporúča: 

Navrhované parkovacie miesta rea lizovať formou zatrávňovacích tvárnic tak, ako je uvedené v projektovej 
dokumentácii . 
Na všetkých navrhovaných parkovacích plochách na teréne so stojiskami vo viacerých radoch za sebou 
realizovať výsadbu vysokej zelene v počte minimálne jeden strom na štyri parkovac ie miesta v priestore 
medzi protiľah lými stojiskami . 

Záväzné stanovisko hl. m. SR Bratislavy k zriadeniu vjazdu č. MAGS OD 3799912017-48232 zo dňa 24.02.2017: 
Navrhované pripojenie (technické riešenie), nesmie ohroziť dotknutú miestnu kom unikáciu, bezpečnosť a 
plynu losť cestnej premávky na nej . 
Dotknutú miestnu komun ikáciu nesmie ohroziť odtekanie povrchových vôd zo susednej nehnuteľnosti. 

Projektovú dokumentác iu stavby pre stavebné konanie aj s navrhovaným pripojením komunikácie je 
žiadateľ povinný pred ložiť na posúden ie Magistrátu hlavného mesta SR Bratis lavy z hľadiska záujmov 
správy komunikácií, dopravného inžinierstva a problematiky cestného správneho orgánu. 
V zmysle §6 zákona č . 135/ 196 1 Zb. o pozemných komun ikác iách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpi sov je stavebník povinný počas stavby udržiavať č i stotu na priľahlých komunikáciách a verejných 
priestranstvách a počas výstavby zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 
Vlastník vjazdu bude zodpovedať za technický stav po celú dobu užívan ia a potrebné udržiavacie práce 
zabezpeč í vždy na svoje náklady. 

Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, referát životného prostredia č. 213011269712017/DŽVRap zo 
dňa: 17.3.2017: 

Pri realizáci i prác nesm ie dôj sť k výrubom drevín ani k ich poškodeniu. 
Výkopové práce sa mus ia rea lizovať v zmysle záväznej STN 83 701 O, t. zn. výkop je nutné vykonávať 
ručne minimálne 2,5m od päty kmeiía dreviny, ktorá je určená na zachovanie. 
Stavba mus í byt' realizovaná v súlade so záväznou STN 83 70 1 O Ošetrovan ie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie . 
Zachované dreviny v blízkosti stavby zabezpeč iť pred poškodením nasledovným s pôsobom: 
- zabrániť úniku tekutých stavebných materiálov a odpadových vôd zo stavebných činností v priestore 

oko lo stromu 
- realizovať debnenie kmeifov stromov alebo celých drevín 
- neskladovať a nenahíňať zeminu na bázu kme1'la stromu 
- neskladovať v priemete koruny stromu ťažké stavebné materiály ani neparkovať ťažké stavebné 

mechanizmy 
- neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drev ín 
- v prípade potreby realizovať debnenie kmeňov stromov a lebo celých drevín prípadne vyviazanie 

konárov (po konzultácii s orgánom vykonávajúcom v prvom stupni ochranu drevín) 
Pred samotnou realizáciou výstavby j e nutné poučiť všetkých pracovníkov o predpisoch o podmienkach 
ochrany prírody a krajiny. 

Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. re ferát .foeciálneho stavebného úradu č. 
603011331212017/STA/Zub zo dňa 21.3.2017: 

Dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, predovšetkým nariadenie 
č . 6/201 3 o dodržiavaní č i stoty a poriadku, sypký materiá l musí byt' umiestnený vo vhodnej nádobe alebo 
zabezpečený tak, aby nedochádzalo k zneč i steniu bezprostredného okol ia a verejnej kanalizácie (napr. 
odplavením, odviatím vetrom). 
V zmys le zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
počas stavby udržiavať č i stotu na stavbou znečisťovaných komuni káciách a verejných priestranstvách a 
výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
V prípade ďalšieho záberu verejného priestranstva požiadať o povolen ie na zvláštne užívanie komunikácie 
na Karadžičovej ulici hlavné mesto SR Bratislava. 
Uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas zvláštneho užívania 
komunikácie. 
Na stavbe umiestniť tabuľu s označením stavebníka, zodpovedného zástupcu, dátumu začatia a ukončenia 
stavby a číslom stavebného povolenia. 
Každú zmenu nad rámec tohto stanoviska j e stavebn ík povinný uskutočniť len po predchádzajúcom 
súh lase referátu špeciálneho stavebného úradu a ŠFRB a referátu dopravy. 
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Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku č. CS SVP OZ BA 1641201716 zo diia 16.02.2017: 
- Nakoľko navrhovaná stavba sa nedotýka priamo vodných tokov ani zariadení v správe našej organizácie k 

predloženej DÚR nemáme zásadné pripomienky. 
- Z dôvodu zabezpečen ia ochrany podzemných vôd požadujeme, aby dažďové vody z parkoviska a spevnených 

plôch boli odvádzané do vsakovacích systémov až po ich preč i stení v od lučovači ropných látok s účinnosťou 
č istenia do O, 1 mg/I NEL, v sú lade s nariadením vlády SR č. 269/201 O Z.z. 

- Pri realizáci i 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). 
- Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršen iu kval ity povrchových a podzemných vôd v zmysle zákona Č. 

364/2004 Z.z. o vodách. 

Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava. OSoŽP. odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP. z hľadiska 
odpadového hospodárstva č. OU-BA-OSZPJ-20161104425/HEUI zo dňa 01.12.2016: 
1. Držiteľ odpadov je povinný: 

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu 
na opätovné použitie inému, 

- recyklác iou v rámci svojej činnosti , ak ni e je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na 
opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

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

- zneškodnen ím, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie, 
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nak ladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje 
ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
viesť a uchovávať ev idenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste 
odpadu v súlade s §2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o ev idenčnej povinnosti a oh lasovacej 
povinnosti, 

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním pod ľa §3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na t lačive 
uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných 
odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; oh lásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 
podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva, do 28. februára nas ledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje. 

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuj e odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j . v 
mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí 
ihneď odv iesť k oprávnenému odberateľovi. 

3. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác pred loží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom 17 
05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

Vľf adrenie Okresného úradu Bratislava. OSoŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP. orgán ochrany 
prírody a krajiny č. OU-BA-OSZPJ-201 71007260/JUD zo diia 23.01.2017: 
1. Pozemky s pare. č. 2 1283/ 18, 21290/14, 21283/3, 12295, 21863/\, k.ú. Staré Mesto sa nachádzajú v území s 

prvým stupr1om ochrany podľa § 12 zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody 
a kraj iny podľa druhej časti tohto zákona. 

2. Stavba dočasného parkoviska a jeho užívanie nepredstavuje podľa zákona OPK v danom území činnosť 

zakázanú, alebo vyžadujúcu súhlas rozhodnutím orgánu ochrany prírody. 
3. Podľa Regionálneho územného systému eko logickej stabi 1 ity mesta Bratis lavy (SAŽP, 1994) predmetný 

pozemok nie je súčasťou žiadneho biokoridoru, alebo biocentra. 
4. Podľa projektovej dokumentácie dôjde v dôsledku stavby k výrubu drevín. Upozon1ujeme stavebníkov, že 

podľa §47 ods. 4 písm. a) zákona OPK na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40cm (80cm ak rastú v 
záhradách) meraným vo výške l 30cm nad zemou a na výrub súvi slých porastov krovín rastúcich v 
zastavanom území obce s výmerou nad 1 Om2 sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody v pôsobnosti MČ 
Bratislava - Staré Mesto. 

5. Upozorňujeme, že dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť pod ľa STN 83 701 O Ochrana prírody -
ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni 
celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. 
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VJdadrenie Okresného úradu Bratislava. OSoŽP. odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP. orgán štátnej 
vodnej správy, č. OU-BA-OSZP3/20/7/021121/TAM/l-vyj. zo dňa 07.02.2017: 
1. Navrhovaný stavebný objekt „dažďová kanalizácia so zaústením do vsaku a ORL" má charakter vodnej 

stavby v zmysle §52 ods. 1 vod ného zákona a na jej povolenie je potrebné rozhodnutie orgán u štátnej vodnej 
správy podľa §26 tohto zákona. 

2. V mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť opatrne a 
zachovať ich ochranné pásma. 

3. Jestvujúce inžin ierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené. 
4. K žiadosti o vodoprávne povolen ie pred ložiť okrem iných zákonom stanovených náležitostí aj stanovisko 

SYP, š.p. OZ Bratislava. 
5. Možnosti vsakovania nekontaminovaných dažďových vôd do podzemia je potrebné hydrogeologicky posúdiť. 

Vsakovacie zariadenia je možné dimenzovať na základe vyhodnotenia hydrogeologických pomerov v 
predmetnom území. 

6. Preveriť, či investičný zámer svojim rozsahom nepod lieha zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

VJ!jadrenie vydané Západoslovenskou distribučnou, a.s. zo dňa 30.01.2017. 

1. Napájanie objektu bude zabezpečené z existujúceho areálového rozvodu. 
2. Žiadame rešpektovať všetky zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. silové aj oznamovacie a 

dodržiavať ich ochranné pásma podľa §43 zákona 25 1/2012 o Energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí 
je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení YN a NN Bratislava -
mesto, Hraničná č. 1 4, pre zariadenia YVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí YYN Čulenova č. 
3 

3. Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýčiť podzemné káblové vedenia v 
majetku Západoslovenská distribučná, a.s. 

4. Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich Západoslovenská d i stribučná, a.s. požadujeme požiadať tím 
s ieťových služieb VN a NN (kontakt: koordinátor s ieťového servi su p. Branislav Segíi'í 02/50613242, 
branislav.segin@zsdis.sk) o technický dozor. 

5. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme YN vedenia a budú sa v ňom pohybovať 
osoby, mechani zmy vyko návajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na rod innom dome, je nutné 
vykonať poučen ie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. 

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

7. Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská 
d i stribučná/Západos lovenská energetika, a.s. 

8. Toto stanovisko je platné 24 mesiacov od jeho vydania 
9. Za detailné technické riešen ie v zmys le platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

VJ!jadrenie vydané Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. a.s. č. 5188412016/P D zo dňa 02. 01.2017: 
1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma 

ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BYS, Divízia 
distribúcie vody (ďa lej len „ DDV" ) (p. Sekáč R„ 0903 27 1 O 1 O) a Divízia odvádzania odpadových vôd 
(ďal ej len „DOOY") (p. Zajac V „ 0902 964 45 1 ). 

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti , pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi 
zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zari adení a 
súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

3. V trase 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 kanalizáci i alebo ktoré 
by mohli ohroz iť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne 
úpravy a podobne. 

4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame 
vytýčen ie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kana lizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa 
zákona č. 442/2002 Z.z. o verej ných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. 
Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľň u BYS na zák lade objednávky 
na práce (tlačivo na webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 
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5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné dol ožiť situáciu 
š irších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej 
lokalite. 

6. Pri tesnom 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. 

7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme 
vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať 

rozvody vodovodov a kanal izácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce 
objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný 
pracovník DDV a DOOV. 

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nah l ásiť príslušnému pracovníkovi 
DDVa DOOV. 

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany 
je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne 
prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník 
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne 
prevádzkovateľa . 

VJ!jadrenie vydané Bratislavskou teplárenskou. a.s. č. 02901/ Ba/201613410-2 zo dňa 28.11.2016: 
1. Pri súbehu inžinierskych sietí s naším horúcovodom dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od 

vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany. Ochranné pásmo horúcovodnej šachty a to 1 m od vonkajšej 
hrany šachty na všetky strany. 

2. Pri križovaní inžinierskych sietí s naším horúcovodom dodržať normu STN 73 6005/1993 - Priestorová 
úprava vedení technického vybaven ia. Ďal ej žiadame inžinierske siete uložiť do chráničky s presahom 1 m 
od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany. 

3. Nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za nás ledok obnaženie a poškodenie horúcovodu. 
4. Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad naším horúcovodom. 
5. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad 

horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo. 
6. Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprípustný. 
7. Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod a di spečerský kábel vytýčiť. 

Upozon1ujeme, že vytýčen ie horúcovodných sietí je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení. 
8. Horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BAT, a.s. , odbor GIS, Igor Jakabovič a Peter 

Mišovič, tel.: 0907703085. 
9. Dispečerské káble pre BAT, a.s. vytyčuje spol. Energotel, a.s. (kontakt p. Peter Šmogrovič tel.: 09 11 775243, 

e-mai 1: smogrovic@energotel.sk.) 
1 O. Ďalší stupei1 projektovej dokumentácie aj so všetkými súvisiacimi profesiami ž iadame zas lať na vyjadrenie. 

Vyjadrenie vydané sp. Slovak Telekom. a.s. a D!GI SLOVAKJA. s.r.o. č. 6611704882 zo dňa 21.02.2017. 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351 /20 11 Z. z.) a zároveií je potrebné 

dodržať ustanovenie §65 zákona č. 35 1/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca p latnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti , úče lu žiadosti , v prípade ak uvedené parce lné čís l o v žiadosti 
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní pov innosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil , že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú 
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOY AKIA, s.r.o. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať 
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Daniel Talacko, 
daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605 

4. V zmysle §66 ods . 7 zákona č. 35 1/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

5. Zároveií upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 1 O zákona č. 351 /2011 Z.z. je potrebné uzavrieť 

dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia 
dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

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

Slovak Telekom, a.s. a DTGI SLOV AKJA, s.r.o. o zákaze zriaďovan ia skládok materiálu a zriaďovania 
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stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prek ládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná 
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOV AKIA, s.r.o., je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 
35 1/201 !Z.z. o elektronických komun ikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo č innosťou 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 spo ločností 
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

1 O.Vytýčenie polohy SEK spo ločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. na povrchu terénu 
vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +42 1 258829342, 
+421902719605 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte č ís lo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

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

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

1 3.Žiadateľa zároveií upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť úložným vedením , je potrebné do projektu pre územné rozhod nutie doplniť aj 
telekomunikačnú prípojku. 

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

Všeobecné podmienky ochrany SEK : 
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. 

a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 
konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. pov inný 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 te lekomunikačného vedenia 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce suv1s1ace s preložením sietí (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrád il , hradil@suptel.sk, 
0907777474 
UPOZORNEN IE: V kábl ovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 
funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené a lebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
•Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 
•Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku± 30 cm 

skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) 

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozen iu, krádeži a poškodeniu vo 
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej po lohy 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 spo ločnosť Slovak Telekom, a.s. a 

DIGI SLOV AKJA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich 
vedomia) 
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UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať 
žiadosť o určen ie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. Ž iadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

V}!jadrenie Dopravného podniku Bratislava. a.s. č. 317135961200012017 zo dňa 13.02.2017: 

1. Nakoľko dôjde ku stavebným úpravám na majetku mesta, ktorého prevádzkovateľom j e DPB, a.s., j e nutné, 
aby medzi investorom a DPB, a.s. bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku a 
prevode novovybudovaných zariadení. Táto musí byť uzatvorená ešte pred vydaním stavebného povo lenia! 
Samostatné objekty úprav pevných trakčných zariadení vyvolaných stavbou, naprojektované oprávneným 
projektantom, mus ia byť odovzdané v dvoch vyhotoveniach správcov i sietí DPB, a.s .. Taktiež j e nutné, aby 
tieto úpravy boli vykonávané v sú lade s technologickými postupmi a podmien kami pre jednotlivé druhy 
Pevných trakčných zariaden í (PTZ). 

2. Práce na trakčných zariadeniach smie vykonávať iba organizácia s prís lušným oprávnením. 
3. Káblové siete DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené. 
4. Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. mus ia byť vykonávané ručne. 
5. Začiatok výkopových prác musí byt' nahlásený správcovi (5950 149 1) prípadne na elektrodispečing 

(59506666). 
6. Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť pevné trakčné 

zariadenia. 
7. Kríženia a súbehy inž inierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 736005. 
8. Odkryté káble DPB, a.s. musia byť pred zasypaním skontrolované správcom (5950 1491 ). Zápis z tejto 

kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba nesmie byt' bez neho s kolaudovaná. 
9. Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 31 12, najmä články 112, 

117 a 120 
1 O.Stavebník a prevádzkovateľ objektu sú povinní strpieť zastávku MHD Šoltésovej na Karadžičovej ulici, 

ktorá j e pred zamýšľaným objektom aje zriadená vo verejnom záujme. 
11.Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania povrchov komunikácií nesmú 

ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe a taktiež v 
autobusovej MHD, nesmú obmedzovať plynu losť premávky trolej busov a autobusov nad rámec riadne 
schváleného a zástupcom DPB, a. s. potvrdeného projektu dočasnej organizácie dopravy a dopravného 
značenia (operatívna komis ia odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy), ako aj v žiadnom 
prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na trolejbusovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsob iť 

napäťovú a dopravnú výluku na ňou dotknutej trolejbusovej trati. 
12.Stavebnú činnosť na komunikác ii Karadžičova požadujeme navrhnúť, rieš iť a zabezpečovať tak, aby bol 

trvale zabezpečený dosah zberačov trolejbusov na trolejové vedenie. 
13.Stavba nesmie poškodiť 1'íou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a. s. (zastávka Šoltésovej a jej 

vybavenosť). Stavbou dotknutá zastávka mus í zostať počas celej doby výstavby v prevádzke a stavebník 
musí zabezpeč iť k nej bezpečné prístupové pešie trasy. 

14.0plotenie staveniska počas výstavby nesmie zasahovať do prejazdného profi lu komunikácie na Karadžičovej 
ulici. Pritom chodci nesmú byt' presmerovaní do priestoru vozovky. 

15.Priestor vozovky na komunikácii Karadžičova nesmie byť používaný pre úče ly skládky stavebného materiálu 
a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebných strojov, mechanizmov, apod. 

16.Prípadné zmeny a úpravy projektu s dopadom na prevádzku na trolejbusovej dráhe, č i v dotyku s 
prevádzkovými objektmi dráhy požadujeme bezpodmienečne prerokovať s DPB, a. s. 

Vl!,iadrenie Ministerstva obrany SR, agentúra správy majetku č. ASM-30-1121201 7 zo dňa 23.01.2017: 
V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle §7 a 
§24, ods. e) zákona č. 135/ 196 1 Zb. a Vyhlášky FDM č. 35/1984, § 1 O, ods . 6, písm. b). Spracovať plán 
organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzen iami v úsekoch záberu stavby. Začiatok a koniec 
plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť priamo na Národné centrum vojenskej dopravy 
OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960322569, e-mail: dicvd@mil.sk. 

Vyjadrenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska , č. 3/ UR/2017/Ko zo dňa 16.01.2017: 

Žiadame pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dodržať požiadavky vyhlášok č. 
532/2002 Z.z. a č . 9/2009 Z.z. z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím. 
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Súhlasíme s vydaním územného rozhodn utia a žiadame predložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné 
povolenie na posúdenie ÚNSS. 

V)!jadrenie ACS. spol. s r.o. zo dňa 14.02.201 7: 

Súhlasíme s navrhovaným riešením ochrany HDPE rúry spoločnosti ACS, spol. s r.o. káblovými žľabmi , ale 
požadujeme rozš í riť o uloženie HDPE rúry do káblových žľabov aj pod vjazdom na parkovisko, kade trasa 
prebieha. 

Stanovisko Železníc SR. strediska hospodárenia s majetkom Bratislava, č. 0750/2al5/ 123 7/201 7/SHMIRP-Ba
Me zo dňa 28.3.2017: 
Stavebník je povinný pred rea li záciou stavby oboznámiť ŽSR-SHM RP BA na hore uvedenú adresu s termínom 
začatia stavby. 

Stanoviská a vyjadrenia, ktoré sú bez pripomienok: 
- Záväzné stanovisko vydané Regionálnym úradom verejného zdravotn íctva Bratislava č. HŽP/18857/2016 zo 

dňa 21. 12.2016 
- Stanovisko vydané Ministerstvom vnútra SR, KRPZ v BA č. KRPZ-BA-KDI-25-233/2016 zo dňa 

25 .11.2016. 
- Vyjadrenie vydané Ministerstvom vnútra SR, odbor telekomunikácií č . SITB-OT4-201 6/001 074-475 zo dňa 

06.12.2016. 
- Stanovisko vydané Has ičským a záchranným útvarom hl.m. SR BA č. KRHZ-BA-HZUB6-3618/2016 zo dt'ía 

28.11.201 6. 

Námietky účastníkov konania v konaní neboli vznesené. 

Navrhovateľ je povinný 
1. Splniť, resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a organizácií a ostatných 

účastníkov konania, vznesené pri územnom konaní a zakotvené v tomto rozhodnutí. 
2. Pred začiatkom stavebných prác si obstarať od príslušného stavebného úradu stavebné povolenie podľa 

zákona č . 50/ 1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
3. Rozhodujúcemu správnemu orgánu so ž iadosťou o stavebné povo lenie pred loži ť projekt stavby za úče l om 

kontroly splnenia podmienok územného rozhodnutia. S účasťou projektu musí byť samostatná stať 

s rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 

Platnosť územného rozhodnutia 
1. Toto rozhodnutie podľa §40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo difa, keď nadobudl o právop latnosť, 

nestráca však platnosť, pok iaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na 
terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona, alebo ak sa začalo s využitím územia na určený 
úče l. 

2. PredÍženie platnosti je možné podľa §40 ods. 3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej 
stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty. V lehote právoplatnosti musí byť o prípadnom predÍžení 
aj rozhodnuté. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konan ia 
(§ 40 ods.4 stavebného zákona) . 

Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti: 
1. Navrhovateľ je pov inný rešpektovať ex istujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich 

ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou infraštru ktúrou a zabezpeč iť ich 
vytýčenie : ZSE, BYS, SPP, verejné osvetlenie„ . 

ODÔVODNENIE 

Dňa O 1.03.2017 podal navrhovateľ spo ločnosť CBC Development, a.s„ Hodžovo nám. 3, 811 06 
Bratislava, v zastúpení Mading, s.r.o„ Drieňová l/H, 82 1 01 Bratislava návrh na vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby - Dočasné parkovisko Karadžičova ul., Bratislava", pozemok pare. č. 

21283/3, 21283/18, 12295, 21290/14 v k. ú. Staré Mesto v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej 
v októbri 201 6 spo ločnosťou OS projekt, s.r.o„ Bosákova 7, 85 1 04 Bratislava, Ing. Soňa Ridillová 
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POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo di1a jeho oznámen ia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j . mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 
Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 
831 04 Bratislava 3. 

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

Poplatok: 
Správny poplatok pod ľa zákona č . 145/ 1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo 
výške 400,00,-€, slovom štyristo Eur, bol uhradený bankovým prevodom na účet Mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto. 

Prílohy: Kópia katastrálnej mapy so zakreslením stavby 

Doručí sa verej nou vyhláško u: 
- účastníkom konania: 

~v 
--Mgr. Racl6slav Stevčík 

starosta mestskej časti 

1. CBC Development, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava v z. Mading s.r.o., Drieňová 1 H/16940, 821 
O 1 Bratislava 

2. Hl. m. SR Bratis lava, Primac iálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
3. Že leznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 81 3 61 Bratislava 
4. Vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č.: 2 1283/53-63 , k.ú. Staré Mesto v Bratislave 
5. Vlastníkom pozemkov a stav ieb pare. č.: 1O13 1/ 1, k.ú. Nivy v Bratislave 

6. Vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č.: 1013 1/24 , k.ú. Nivy v Bratislave 
7. Vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č.: 10 13 1/3-7, k.ú. Nivy v Bratislave 
8. Vlastníkom pozemkov a stav ieb pare. č.: 9871/4, k.ú. Nivy v Bratislave 
9. Vlastníkom pozemkov a stav ieb pare . č. : 9871/55-64, k.ú. Nivy v Brat islave 
1 O. DS - projekt, s. r.o. , Bosáková 7, 85 1 04 Bratis lava 

Na vedomie: 
1. Mading s.r.o., Drieňová 1 H/16940, 82 1 O 1 Bratislava 
2. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám.!, 814 99 Bratislava 

3. Že lezn ice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
4. ŽS R, Stred isko hospodárenia s maj etkom, Regioná lne pracov isko Bratislava, Šancová 5/C, 811 

04 Bratislava 

5. DS - projekt, s. r.o. , Bosáková 7, 851 04 Bratislava 
6. Has i čský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratis lavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
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7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva. hl. m. SR Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
29, P.O. Box 26 

8. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
9. KR PZ v Bratis lave, KDl, dopravno-inžinierske odd„ Špitá lska 14, 812 28 Bratis lava 
1 O. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 83 2 05 Bratis lava 
11. Západoslovenská di stribučná , a.s„ Čulenova 6, 8 16 47 Bratislava 
12. ZSE Energia a.s„ Ču lenova 6, 816 4 7 Bratislava 
13 . Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
14. Bratislavská teplárenská, a.s„ Bajkalská 21 /A, 829 05 Bratis lava 
15. SPP Distribúcia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
16. SYP, š. p„ Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
17. Dopravný podnik Bratislava, a.s „ Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
18. Slovak Te lekom, a. s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
19. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku , Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
20. Min. vnútra SR, odbor telekomunikácii , Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
21. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
22. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 O 1 Bratislava 
23. ACS, spol. s.r.o„ Ružová dolina 1 O, 821 09 Bratislava 
24. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Bratislava, Šancová 5/C, 811 

04 Bratislava 
25. Site! s.r.o„ Kopčians ka 20/C, 851 O 1 Bratislava 
26. Tilrk Telekom lnternational SK, s. r. o„ Haanova 12, 851 04 Bratislava 
27. Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25, 851 O 1 Bratis lava 
28. Swan, a.s„ Borská 6, 841 04 Bratislava 
29. Slovanet a.s„ Záhradnícka 151 , 821 08 Bratislava 
30. Rainside s.r.o„ Tes lova 43 , 821 02 Bratis lava 
3 1. Orange Slovensko, a.s„ Metodova 8, 82 1 08 Bratislava 
32. Ocam s. r.o„ Paulínyho 8, 811 02 Bratislava 
33. Energotel , a.s „ Mi l et i čova 7, 821 08 Bratis lava 
34. Dial Telecom, a.s. organ i začná zložka, Zámocká 30, 811 O 1 Bratislava 
35. Benestra, s.r.o „ Einsteinova 24, 851 O 1 Bratislava 
36. Eltodo SK, a.s„ Podunajská 25, 821 06 Bratis lava 
37. Sanet, Vazovova 5, 811 07 Bratislava 

Vyvesené di'ía: „„ .• „„„„„ .. „.„.„„.„„„„.„„.„.„. Zvesené d11a : .„„.„„.„„.„ . „.„„„„.„„.„„„.„„„„„„„ 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

13 



/ 

íJl?JttJ/14 /{ /!_JJ;(/ltll}IJU/IV 

Dl\o 

Okresný úrod 
Brotislovo 

kotostrólny odbor 

20.02.2017 

Okres Obec 
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