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

Č íslo záznamu: 2 173/28142/20 17/STA/UR-Gal V Bratis lave, 26.6.2017 

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 (ďa lej 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. 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 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďa lej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej časti 
v zmysle § 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 1420 

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, 
určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia, pre zmenu dokončenej 
stavby: 
„ Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C, Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova ul „ 
Bratislava", na pozemkoch reg. „C" KN pare. č. 8538, 8539, 854011 , 8540/3, 8540/4 a 8540/2 k.ú. Staré Mesto. 
Pre navrhovateľa Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o„ Heydukova ul. č . 1 O, 812 50 Bratislava, tak ako je 
zakreslené v situačnom výkrese - koordinačnej situácii, tvoriacom neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto rozhodnutia. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky : 
Architektonické a urbanistické podmienky: 

Umiestňuje sa prístavba a nadstavba objektu Onkologického ústavu v nasledovnom rozsahu: 
blok B orientovaný do Hollého ul. bude smerom do ulice rozšírený pôdorysne až na uličnú čiaru 

po existujúc i chodník a súčasne bude rozšírený aj smerom do areálu nemocnice, objem objektu 
bude zo strany Hollého ulice od úrovne 4.NP postupne ustupovať z dôvodu splnen ie požiadaviek 
svetlotechniky 
blok B bude nadstavený o technologické pod lažie 
blok C nachádzajúci sa vnútri areálu nemocnice bude pôdorysne rozš írený smerom k bloku A 
(objekt s hlavným vstupom z Heydukovej ul.) 
hlavný vstup do objektu z Heydukovej ul. bude prestrešený a doplnený o výťah pre imobilných 
napojenie objektu na verejné rozvody IS zostáva pôvodné (upravované budú iba areálové 
rozvody) 



Členenie na stavebné objekty: 
SO 101 objekt B 
SO 102 vstup a hala objektu 
SO 103 objekt C 
SO 201 Príprava územ ia 
SO 205 Spevnené plochy 
SO 206 Areálové rozvody kanalizácie 
SO 301 Preložka slaboprúdu 
SO 407 Areálové rozvody VN 
SO 408 Areálové rozvody NN 

Výškové osadenie objektov ostáva pôvodné na úrovni ± 0,000 m = 14 1,350 m.n.m. B.p.v., ktorá je určená na 
1.NP objektu. 

Objekt B 

Pôdorysné usporiadan ie objektu : 
2.PP - objekt bude vo vzdialenosti 6,26 m od hranice pozemkov 8538 a 8545 (platí aj pre ostatné podlažia) 
rozšírený smerom do ulice Hollého až po uličnú čiaru tj. o 12,28 m na dÍžke 38,25 m v smere od východného 
nárožia bloku A, fasáda objektu bude kopírovať hranicu pozemku 8538 s pozemkom 8537/1. 
1.PP - bude rozšírené smerom do ulice Hollého o 12,460 m na dÍžke 33,36 m v smere od východného nárožia 
bloku B v novej polohe, následne fasáda ustupuje smerom od ulice o 1, 770m a pokračuje priamo až fasáde 
bloku A 
1. NP - bude rozšírené smerom do ul. Hollého o 12,49 m na dÍžke 33,34 m od východného nárožia bloku B 
v novej polohe, pričom bude kopírovať hranicu pozemku 8538 s pozemkom 8537/1, následne fasáda ustupuje 
smerom od ulice o 5,895 ma pokračuje priamo až k fasáde bloku A 
2. a 3. NP - budú rozšírené smerom do ul. Hollého o 12,49 m na dÍžke 33,34 mod východného nárožia bloku B 
v novej polohe, pričom bude kopírovať hranicu pozemku 8538 s pozemkom 8537/ 1, následne fasáda ustupuje 
smerom od ulice o 5,895 m a pokračuje priamo až k fasáde bloku A, podlažia budú rozšírené aj smerom do 
dvornej časti objektu o 3,855m na celkovej dÍžke 32,830 m, s tromi vystupujúcimi časťami o 0,7 m vždy na 
dlžke 4,21 m. 
4.NP - bude rozšírené smerom do ul. Hollého o 9,95 m, pričom fasáda bude paralene ustupovať oproti 
predchádzajúcemu podlažiu o 2,66 m. Smerom do dvorného traktu bude objekt rozšírený rovnako ako 
v predchádzajúcom podlaží. 
5.NP - bude rozšírené smerom do Hollého ul. o 5,85 m, pričom fasáda bude parale lne ustupovať oproti 
predchádzajúcemu podlažiu o 3,95 m. 
6.N P - bude nadstavené na približne obÍžnikovom pôdoryse k existujúcej miestnosti technológie, po nadstavbe 
bude podlažie dosahovať maximálny pôdorysný rozmer 38,63 x 14,935 m. Fasáda smerom od ul. Hollého 
ustupuj e oproti predchádzajúcemu podlažiu o 3,825 m s j ednou vystupuj úcou časťou pôdorysných rozmerov 
5,56 x 2,895 vo vzd ia lenosti 8,81 m od fasády objektu A. 

Objekt bude prestrešený plochou strechou s max výškou atiky nad 6.NP +2 1,4 m. Výška zábrad lí na 
j ednotlivých terasách vzniknutých ustupovaním fasád zo strany Hollého ul. bude nasledovná: 3 .NP - na kóte 
+ 10,95 m, 4.NP - na kóte + l 4,40m, 5.NP - na kóte + 17,90 m. Miestnosť technológie na 6.NP orientovaná 
smerom do Hollého ulice bud mať výšku plochej strechy na kóte + 19,025m . Výška zábradlia z dvornej časti 
objektu v úrovni 4.NP bude na kóte+ 14,40 m. 

Funkčné využitie objektu bude rovnaké ako v súčasnosti - nemocnica, prestavbou sa dosiahne zlepšenie 
štandartu a vybavenia priestorov. V objekte je navrhnutá nová vstupná hala s recepciou, registrácia pacientov, 
kaplnka, caffe, nové výťahy, únikové schodisko, lôžkové oddelenia, steril izácia, ambulancie a diagnostické 
prevádzky. Všetko je doplnené o technológie v najnižšom a najvyššom podlaží. 

Spolu bude v objekte 32 lôžkových izieb, pôvodne bolo v objekte 25 lôžkových izieb. V dôsledku prestavby 
pribudne kapacita 6 nových lôžok oproti pôvodnému počtu. 
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Objekt C 
Výškové osadenie objektu ostáva pôvodné. Objekt bude pristavaný zo strany severozápadnej fasády na 
maximálny pôdorysný rozmer 33, l 2m x 15,3 m. Podlažnosť objektu zostáva zachovaná - 2. podzemné 
podlažie s funkčným využitím pre zariadenia lineárnych urýchlovačov, v úrovni 1. podzemného podlažia je 
železobetóová konštrukcia (stropná doska), v 1. nadzemnom podlaží sú navrhované izby lekárov, ambulancia, 
zasadačka, kaplnka, WC a technológie. Objekt bude zastrešený plochou strechou na kóte + 3,55 m. 

Vstup do bloku A bude stavebne upravený - prestrešený a doplnený o výťah pre imobilných pacientov 
pôdorysných rozmerov 3,3 x 2,605 m. 

Z dôvodu prestavby bloku B a C dôjde k zrušeniu existujúceho bezbariérového vstupu do objektu zo strany 
Hollého ul. Tento bude nahradený počas realizácie stavby novou dočasnou konštrukciou rampy s maximálnym 
pôdorysným rozmerom 23,27m x 2,4m, vnútorná svetlá šírka rampy mimo manipulačných plôch bude 1,2 m. 
Rampa bude osadená pri vstupe do objektu „blok Z" (stomatológia) na pozemkoch pare. č. 8540/4 a 8540/2 k.ú. 
Staré Mesto. Konštrukcia rampy bude po ukončení prestavby bloku B a C odstránená. 

Napojenie prestavovaných objektov na rozvody vody a kanalizácie bude prostredníctvom existujúcich 
vnútroobjektových a areálových rozvodov. 
Celý areál OUSA je v súčasnosti napojený na elektrickú energiu prostredníctvom existujúcej trafostanice 
2x630kV A, nachádzajúcej sa v areáli OUSA. Ako zá ložný zdroj pre celý areál OUSA s lúži existujúci 
diese lagregát kapacity 200kV A/l 60kW. Napojenie bloku B pro prestavbe bude z novonavrhovanej mobilnej 
trafostanice 22/0,4 kV 630KV A osadenej z dvornej časti bloku B. Z dôvodu nedostatočnej rezervnej kapacity 
existujúceho dieselagregátu bude osadený nový dieselagregát rozmerov 3,6x 1,4x2,2m, s výkonom 
250kV A/200kW, v priestore dvora pri ex istujúcej strojovni dieselagregátu. 
Objekty po prestavbe budú vetrané (nútené vetranie) a klimatizované. 
Zdrojom tepla budú 3 plynové kondezačné kotle, každý s výkonom l 75kW. Kotle budú osadené v samostatnej 
kotolni na 6.NP bloku B. Odvod spalín bude zabezpečený samostaným dymovodom resp. samostatnou šachtou 
nad strechu objektu. 

Komunikačné napojenie objektov zostáva pôvodné existujúcimi vstupmi do budovy z Heydukovej ul. a cez 
plochu parkoviska zo Špitálskej ul.. Nároky statickej dopravy sú splnené na existujúcom parkovisku zo strany 
Špitálskej ul. , na ktorom nemocnica disponuje počtom 150 parkovacích miest z toho 4 budú s lúžiť pre imobilné 
osoby. · 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, obce a účastníkov 
konania: 
Hlavné mesto SR Bratislava, ORM: 
• V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame predložiť korektný výpočet statickej dopravy. 

Upozorňujeme, že odstavné stojiská !OJ sa počítajú len pre funkciu - bývanie, pre ostatné funkcie sa 
počítajú parkovacie stojiská /P J. Vzhľadom na polohu odporúčame vo výpočte použiť koeficienty k111P = 0,3 
a kd= l,O. 

• Doplniť na existujúcom parkovisku parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
• Pri kompletizácii žiadosti o stavebné povolenie 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. 

Magistrát hl m. SR Bratislavy , oddelenie správy komunikácií: 
• Žiadame rešpektovať a chrániť pred poškodením podzemné káblové zariadenia verejného osvetlenia / VO/ 

v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú uložené v zemi na protiľahlých stranách ul. Heydukova 
a Hollého. 

• Nesúhlasíme s umiestnením zariadenia staveni ska nad podzemnými káblami VO. 
• Práce žiadame zrealizovať bez prerušenia prevádzky VO. 
• Prípadnú poruchu na VO žiadame ohlásiť na tel. č. 02/63 81O151. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava: 
• Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie prerokuje stavebník, resp. ním poverený zástupca s KPÚ 

v priebehu spracovania. 
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• Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predloží stavebník na schválenie KPÚ. 
• Každú zmenu oproti schválenej predloženej projektovej dokumentácii pre územné konanie je povinný 

stavebník prerokovať podľa § 32 ods.9 pamiatkového zákona s KPÚ. 
• Každú zmenu oproti, alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schvál iť s KPÚ. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave: 
• Predložiť tunajšiemu úradu na posúdenie projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolen ia 

predmetnej stavby a v rámci nej: 
• Do ložiť podrobné svetlotechnické posúdenie stavby, v ktorom budú z hľadiska kritérií na denné osvetlenie 

budov presne špecifikované stavbou nadmerne zatienené komerčné priestory s ituované na 1.NP 
protiľahlých objektov na Hollého ulici, zárovei1 doložiť písomný súhlas majiteľov týchto priestorov 
s vykonaním potrebných technických úprav zameraných na dos iahnutie združeného osvetlenia. 

• Rešpektovať odporúčania uvedené v závere svetlotechnického posudku vypracovaného k predloženému 
návrhu projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia /č.1529, spracovateľ anua s. r. o„ 
Sliačska 10, 831 02 Bratislava, august 2015/ + preukázať súlad projektového riešenia s požiadavkami vybi. 
MZSR č. 541//2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri prác i v znení neskorš ích 
predpisov/ s osobitným zreteľom na prílohu č. 4 tejto vyhlášky/. 

• Preukázať účinné vetranie všetkých bezokenných priestorov. 
• Riešiť protihlukové úpravy navrhovaných nových stacionárnych zdrojov hluku / technológie VZT, 

chladenia, výťahov, ostatné strojné technológie/ tak , aby sa vo vnútornom prostredí riešeného objektu, ako 
aj z hľadiska vplyvu na okolité objekty dosiahol súlad s požiadavkami vybi. MZ SR č. 549/2007 Z.z„ 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. 

• Predložiť projekt radiačnej ochrany pre všetky novonavrhované a rekonštruované pracoviská so zdrojmi 
ionizujúceho žiarenia, ako aj plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie. 

• Preukázať, že podlahy všetkých miestností v riešených priestoroch budú opatrené ľahko umývateľným i , 

dezinfikovateľnými a voči účinkom vlhkosti a chemických dezinfekčných prostriedkov odolnými povrchmi. 
• Preukázať, že povrchy stien miestností budú opatrené ľahko umývateľnými a dezinfikovateľnými povrchmi 

v rozsahu podľa nasledovných minimálnych hygienických zásad: 
o V celom trakte priestorov prípravy a riedenia rádiofarmák, trakte pracoviska centrálnej steri lizác ie, 

ako aj v ďalšom texte požadovanej miestnosti oč isty a prípravy endoskopov/ v trakte GAE/ - po 
celom obvode j ednotlivých miestností - do výšky až po strop a vrátane stropu 

o Vo všetkých miestnostiach zázemia pre čistenie, upratovanie a osobnú hygienu pac ientov 
a personálu, čajových kuchynkách lôžkových oddelení, ako aj v špinavých skladoch /odpad, 
bielizeň/, ďalej vo všetkých lôžkových izbách pacientov liečených cytostatikami a tiež v celom 
trakte gastroenterológie - po celom obvode miestností do výšky min. 180 cm. 

o V ostatných miestnostiach v miestach inštalácie vodovodných batérií do výšky min. 150 cm, resp. 
do výšky po spodnú hranu nad batériami nainštalovanej skrinkovej zostavy. 

• V návrhu pracoviska centrálnej sterilizácie /CS/ okrem požiadaviek uvedených v bode nižšie: 
o Neosadzovať umývadlá v miestnostiach sterilného skladu a výdaja 
o V miestnostiach umývania inštrumentária okrem umývacích drezov osadiť aj umývadlo na ruky 
o Miestnosť upratovačky č istej strany CS premiestniť tak, aby sa do nej nemuselo vchádzať cez 

priestor sterilného skladu 
o Zvážiť potrebu zväčšenia podlahovej plochy miestnosti umývania prepraviek 
o V šatni a WC personálu osadiť umývadlo 
o Riešiť zabezpečenie č istoty ovzduš ia v č istých priestoroch v zdravotníctve podľa požiadaviek 

Prílohy č . 1 vyhl. MZ SR č.553/2007 Z.z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti po požiadavkách na 
prevádzku zdravotníckych zariadení z hľad iska ochrany zdravia v znení neskorších predpisov. 

• V trakte GAE vyšetrovní /okrem požiadaviek uvedených nižšie riešiť miestnosť očisty a prípravy 
endoskopov vybavenú naj menej dvomi dvojdrezmi /pre gastroskopy a kolonoskopy/ + umývad lom na ruky 
+ zabezpečenú núteným podtlakovým vetraním tak, aby v jej pracovnom ovzduší neboli prekročené 

najvyššie prípustné koncentrácie chemických škodlivín podľa NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súv is iacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorš ích 
predpisov 

• V prípade, že na pracovisku centrálnej sterilizácie sa bude rea lizovať inštalácia steril izačných aparatúr 
fungujúcich na báze forma ldehydu, riešiť príslušné pracovné priestory so zabezpečením núteného vetrania 
tak, aby v pracovnom ovzduší neboli prekročené najvyššie prípustné koncentrácie formaldehydu podľa NV 
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SR 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri 
prac1 v znení neskorších predpisov. Zárovei'i preukázať zosúladenie riešenia predmetného pracoviska 
s požiadavkami NV SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. 

• Preukázať súlad detailov stavebno-technického vyhotovenia a vybavenia /hlavne zariaďovacími predmetmi 
zdravotechniky, germicídnymi žiaričmi, atď/ jednotlivých pracovísk /ambulancie, vyšetrovne, lôžkové 
ošetrovacie jednotky/ a ich prevádzkového zázemia s požiadavkou výnosu č. 44/2008 Vest. MZ SR, čiastka 
32-5 1 zo dňa 28. 10.2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické 
vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení jeho noviel - a to v závislosti od och 
plánovaného odborného zamerania. 

• Priestory príjmacej kancelárie, zázemia kaplnky na O.Np, ako aj všetkých denných /oddychových miestností 
/čajových kuchyniek personálu a tiež pracovní personálu vybaviť umývadlami na ruky. 

• Preukázať riešenie bufetu na O.NP, ako aj všetkých čajových kuchyniek a jedálenských /denných miestností 
pacientov v detailoch ich stavebno-technického vyhotovenia a vybavenia v sú lade s ust. Vybi. MZ SR 
č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, ako aj Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.852/2004 o hygiene potravín. 

• Všetky pracoviská /vrátane priestorov služieb na O.NP/ riešiť v súlade s požiadavkami NV SR č. 391/2006 
Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a taktiež /ak pôjde 
o pracov iská služieb starostlivosti o ľudské telo/ aj vyhl. MZ SR č.554/2007 Z.z. o podrobnostiach 
o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení neskorších predpisov 

• Pracovisko riedenia a prípravy rádiofarmák /RF/ preriešiť tak aby disponovalo: 
o Osobitnými koridormi /filtrami/ pre príchod a odchod personálu, ako aj prísun čistých a skladovanie 

a odsun použitých/odpadových rádioaktívnych materiálov 
o Podávacími oknami v deliacich priečkach medzi miestnosťami riedenia RF, upratovania a skladom 

odpadu 
• Zdokumentovať opatrenia na zabezpečen ie minimalizácie prašnosti a hlučnosti v súvisiacom nemocničnom 

a životnom prostredí počas vykonávania stavebných prác. 

• Ku kolaudácii stavby, príp. ku konaniu o uvedení priestorov pracovísk do prevádzky predložiť: 

• Protokol z objektívnych meraní hluku, ktorým sa preukáže, že hlučnosť nainštalovaných vlastných nových/ 
rekonštruovaných technologických stacionárnych zdrojov hluku spÍňa kritériá vyhl. MZ SR č. 549/2007 
Z.z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších 
predpisov. 

• Protokol z objektívneho merania umelej osvetlenosti, ktorým sa preukáže súlad s požiadavkami vyhl. MZ 
SR č. 54 1/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov. 

• Protokol z objektívnych meraní čistoty ovzdušia v č i stých priestoroch v zdravotníctve /pracoviská CS 
a prípravy RF, príp. ďalšie/, ktorým sa preukáže súlad s požiadavkami Prílohy č. 1 vyhl. MZ SR č. 
533/2007 Z.z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotn íckych zariadení z 
hľadiska ochrany zdravia v znení neskorších predpisov a tiež predpisov pre správnu lekárenskú prax 
/príprava RF/. 

• Protokol z objektívneho merania, ktorým sa preukáže, že v pracovnom ovzduší pracoviska centrálnej 
sterilizácie /v prípade inštalácie forma ldehydových sterilizačných aparatúr/ nedochádza k prekročeniu 
najvyšších prípustných koncentrácií forma ldehydu podľa ust. NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemický faktorom pri práci v znení neskorších 
predpisov. 

• Protokol z laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody z vnútorného rozvodu stavby, ktorým sa preukáže 
súlad s kritériami nar. vlády SR č. 354/2006 Z.z„ ktorými sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na 
ľudskú spotrebu a kontrolu vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná !>práva. 
• Dokumentáciu odsúhlasiť BYS a.s„ 
• Na uskutočnenie objektu Dieselagregát je potrebný súhlas podľa § 27 vodného zákona. K žiadosti o súhlas 

predložiť i objekt SO 205 Spevnená plocha pre dieselagregát. 
• Pri realizácii a užívaní stavby používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby 

zaobchádzania s nebezpečným i látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd. 
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• Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou zneč istenia 
a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie v súlade s § 23 zákona č . 

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene . 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, referát odpadového hospodárstva: 
• zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a lebo 

iným nežiaducim účinkom , 

• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho 
o prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na 

prípravu na opätovné použitie inému, 
o recykláciou v rámci svojej činnosti , ak nie je možné alebo účelné zabezpeč iť j eho prípravu na 

opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 
o zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, 

odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
o zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť j eho recykláciu alebo iné zhodnotenie, 

• odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje 
ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, 
• uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve (§2 vyhláška MŽP SR č.366/2015 Z.z. ) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg 
nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov, ohlásenie o vzniku odpadu 
a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka Okresnému úradu, ako príslušnému orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka. 

• Pôvodcovi stavebných demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (tj. 
v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí 
ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

• Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží Okresnému úradu spôsob nakladania s odpadom 17 
05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

• V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu 
podľa §99 ods. 1 písm b.) bodu č.5 zákona o odpadoch. K ž iadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť 
doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu 
oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch 
musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný . Na 
požiadanie musí byt' predložený originál uvedených dokladov. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, od. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP: 
• Predmetná prestavba existujúcej nemocnice j e navrhnutá v území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 

zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto 
zákona. 

• Prestavba existujúcej nemocnice nepredstavuje podľa zákona OPK v danom území činnosť zakázanú, alebo 
vyžadujúcu súhlas rozhodnutím orgánu ochrany prírody. 

• Podľa regionálneho územného systém u ekologickej stability mesta Bratislavy /SAŽP, 1994/ riešené územie 
nie je súčasťou žiadneho biokoridoru, biocentra a lebo iného prvku s regionálnym významom. 

• V zábere navrhovanej stavby sa nachádza cca 11 drevín /dendrologický prieskum predložená dokumentácia 
neobsahuje/, ktoré budú z dôvodu realizácie stavby odstránené. Upozorňujeme stavebníkov, že podľa § 4 7 
ods.4 písm.a/ zákona OPK na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad 
zemou a na výrub súvislých porastov krovín rastúcich v zastavanom území obce s výmerou nad 1 O m2 sa 
vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto . 

• Pri výkopových prácach je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo 
nadzemných častí zachovaných drevín podľa §4 7 osds. l zákona OPK a aby bola zabezpečená ich ochrana 
v zmysle STN 83 70 1 O Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

• Podľa § 9 ods.3 zákona OPK pre vydanie stavebného povolenia v zastavanom území obce s prvým stupňom 
ochrany sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody a kraj iny nevyžaduje. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP ( OOl 
• Predmetný zdroj zneč isťovan ia ovzdušia mus í spÍňať podmienky zabezpečenia rozptylu emi sií 

znečisťujúcich látok podľa vyhlášky č. 4 10/2012 Z.z. 
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• V stupni stavebného projektu je potrebné pred ložiť výkresy - rezy a poh ľady odvodu spalín v sú lade 
s predchádzajúcim bodom. 

• K povo leniu stredných zdrojov zneč isťovania ovzdušia j e potrebné požiadať tunajší úrad o súh las podľa § 
17 ods. 1 písm. a( zákona č. 137/2010 Z.z. O ovzduší v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP ( EIAI: 
• Rešpektovať podmienku uvedenú v stanovisku Dopravného úradu (bod 3 .) , t.j. najvyšší bod prístavby 

a nadstavby bloku B a prístavby bloku C vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich stenách /komíny, 
vzduchotechnika, bleskozvod, anténové systémy a pod./, ostatných stavebných objektov a zariadení 
umiestnených v riešenom území a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe nesmie 
prekročiť nadmorskú výšku 260,0 m.n .m. B.p.v. /ochranné pásmo kuželovej prekážkovej plochy Letiska 
M.R. Štefánika Bratislava/ 

• Prekonzultovať stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regioná lneho rozvoja SR a vysporiadať sa 
s požiadavkami uvedenými v tomto stanovisku. 

Dopravný úrad: 
• Stavba s výškou 2 1,4 m / 162,75 m.n.m. B.p.v. a stavebné mechanizmy 175,50 m.n.m. B.p.v. rešpektujú 

výšku určenú ochrannými pásmami Letiska M. R. Štefánika Bratis lava 260m.n.m. B.p.v. a svoj im 
charakterom neohrozujú bezpečnosť leteckej prevádzky. 

• V prípade zmeny umiestnenia alebo zmeny maximálnej výšky stavby, resp. stavebných mechanizmov je 
nutné akciu opätovne prerokovať. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska: 
• Žiadame pred ložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vrátane detailov bezbariérových úprav 

na posúdenie. 

Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia: 
• Ďalší stupeň projektovej dokumentácie nepožadujeme pred ložiť na vyjadrenie. 

BVS a.s.: 
• Aj existujúca vodovodná prípojka nie j e vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná jej rekonštrukcia na 

náklady vlastníka. 
• Za dostatočné tlakové pomery na vodovodnej prípojke a na vnútorných rozvodoch zodpovedá spracovateľ 

projektovej dokumentácie a vlastník. 
• Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných 

rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. 
• Vodovodná prípojka ani žiadna j ej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja 

/napr. studne/, a lebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol 
spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody. 

• Právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môžu rea lizovať len tie 
osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. 

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

• Ak existujúca kanal izačná prípojka, príp. jej časť nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná ich 
rekonštrukc ia na náklady vlastníka. 

• Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav kanal izačnej prípoj ky, vrátane vnútorných 
rozvodov, nesie vlastník a spracovateľ projektovej dokumentácie. 

• Producent odpadových vôd je povinný oznámiť v lastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje 
súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do kanalizácie. 

• Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v sú lade s ustanovenou naj vyššou 
prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z. , ktorou sa 
ustanovujú ná ležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kana lizácií. 

SPP,a.s.: 
• Stavebník j e povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení 

v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike. 
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• Stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými 
zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi s ieťami v zmysle STN 
73 6005 A a STN 73 3050. Stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných 
prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení. 

• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností j e stavebník povinný na 
základe písomnej objednávky požiadať SPP-D io presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

• V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenských zariadení, ohrozenia j eho prevádzky a/ alebo 
prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu . 

• Zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 50m3/hod. 
z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu DN 150, PN 1 OOkPa, vedeného 
v ulici Heydukova s bodom napojenia pred parcelou číslo 8539 v k.ú. Staré Mesto. 

• Stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania 
postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania . 

• Stavebník zabezpeč í vypracovanie projektovej dokumentácie pre úče ly stavebného konania , podľa 
podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia stanovených na 
základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie. 

• Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné 
vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. prevádzkovaní nemohlo dôjsť 

k vzájomnému ovplyvňovaniu , príp. poškodeniu. 
• Stavebník zabezpečí aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené 

rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009. 
• V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, 

požadujeme aby stavebník : 
• Rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a / a lebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem. 
• Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal 

minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 O 1. 
• Zabezpeč il vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k ex istujúcim 

plynárenským zariadeniam. 
• Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami. 
• Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 
• Stavebník je pov inný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania pred ložiť na posúdenie SPP

D. 

Západoslovenská distribučná a.s .. : 
• Odber el. energie s celkovým inštalovaným výkonom Pi= l28l kW / Ps= l025kW/ bude zabezpečený 

z existujúcej odberateľskej trafostan ice TS 0524-000, objekt OÚSA. 
• V prípade, že energetická bilancia stavby ovplyvní celkovú maximálnu rezervovanú kapacitu pre objekt 

OUSA, j e potrebné požiadať o zvýšenie celkovej maximálnej rezervovanej kapacity formou „ Žiadosti 
o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave" na základe, ktorej Vám bude zaslaná „ Zmluva o pripojení 
odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSD, a.s" na zvýšenie maximálnej 
rezervovanej kapacity. 

• Ďalš í stupeň PD pre stavebné povolenie žiadame predložiť na prerokovanie . 
• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenskej d i stribučnej, a.s. /silové aj 

oznamovac ie/ a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 25 1/20 12 Z.z. o energetike a jeho noviel. 
• Pred definitívnym uvedením elektrického zdrojového agregátu /dieselagregát/ do prevádzky žiadame dodať 

príslušnému špecialistovi správy energ. zariadení protokol o skúške kontroly blokovania dodávky 
elektrickej energie z elektrického zdrojového agregátu /dieselagregát/ do distribučnej siete 
Západoslovenskej distribučnej a.s. 

• Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

Vyhradenie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej častí, podľa ktorých môže 
stavebný úrad určiť ďalšie podmienky a ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia: 
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1. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie: 
• Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, odd . dopravy 
• Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
• Okresný úrad Bratislava, ŽP - ochrana ovzdušia 
• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
• Distribúcia SPP a.s., 
• Západoslovanská distribučná a.s., 

2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto : 
• dodržiavať VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, predovšetkým nariadenie č.6/2013 o dodržiavaní 

č i stoty a poriadku, sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby 
nedochádzalo k zneči steniu bezprostredného okol ia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím 
vetrom), 

• zmysle zákona č. 135/J 961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
počas stavby udržiavať č istotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách 
a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

• pred začatím prác na realizácii stavby a v prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na 
zvláštne užívanie komunikácie na Hollého resp. Heydukovej ul. mestskú časť Bratislava Staré Mesto, 

Námietky účastníkov konania : 
Ing. Jozef Krúpa , Trstínska 1 1, 841 06 Bratislava písomne do podateľne miestneho úradu doručil námietku 

týkajúcu sa zníženia a zamedzenia svete lných pomerov v jeho byte na Hollého ul. Č. 7 v Bratislava. Námietke 
nebo lo vyhovené. 

Mgr. art. Csaba Rácz a Mgr. Melinda Rácz, obaja bytom Hollého 7, 811 08 Brati slava, In g. arch. Marián 
Kožák, Vajanského nábr. č. 19, Bratislava, Ing. Nataša Hrisenková, Hollého 7, 811 08 Bratislava, Ján Engler, 
Ožvoldíková 6, Bratislava, Janka Kotljarevská, Hollého 13, 811 08 Bratis lava, Eva Krištofovičová, Hollého 13, 
811 08 Bratislava, Vladimír Čechvala, Hollého 13, 8 11 08 Bratislava, Ľubomír Tokár, Hollého 7, 81 1 08 
Bratislava, MUDr. Nadežda Dušeková, Staré záhrady 1 O, Bratislava, Mária Walerová, Tabaková 8, Bratislava, a 
Karin Pipasíkova, Škultétyho3, Klokočina 3, N itra vzniesli námietky týkajúce sa nesúhlasu s umiestnením 
prístavby bloku B z dôvodu narušen ie kompozície a obrazu ulice, nesúladu stavby s územnýmm plánom, 
nesúhlasu s vydaným záväzným stanoviskom Hl. m. SR Bratislavy k investičnej výstavbe, nesúhlasu 
s výsledkami svetlotechnického posúdenia predloženého navrhovateľom, ohrozenia zdravých životných 
podmienok obyvateľov technologickým vybavením stavby, nesúhlasu s navrhovaným spôsobom riešenia 
statickej dopravy /redukcia parkovacích miest v mieste prístavby/, nevhodného parkovania sanitných vozidiel, 
pac ientov a ich rodinných príslušníkov, porušenia štátútu hl. m. SR Bratislavy, zhoršenia ž ivotného prostredia a 
znehodnotenia bytov na Hollého ul. , súčasne poukázali na nedostatky v projektovej dokumentácii /rampa zo 
strany Hollého ulice a nedostatočné priestorové podmienky pre vstup novým výťahom z Heydukovej ul. 
Námietkam nebolo vyhovené. Súčasne účastníci konania vzniesli požiadavku na možnosť vypracovania 
vlastného svetlotechnického posúdenia stavby nimi vybraným svetlotechnikom a dopracovanie projektu 
radiačnej ochrany obyvateľov, hlukovej štúdie a posúden ia ionizujúceho žiarenia na okolité obytné budovy 
navrhovateľom. Požiadavke na predloženie vlastného svetlotechnického posudku bolo vyhovené. Požiadavke na 
dopracovanie projektu radiačnej ochrany obyvateľov, hlukovej štúdie a posúden ia ionizujúceho žiarenia na 
okolité obytné budovy navrhovateľom nebolo vyhovené. 

Podrobnejšie vyhodnotenie námietok účastníkov konania je v časti rozhodnutia „ odôvodnenie" . 

Navrhovateľ je povinný 
1. Splniť, resp. zoh ľadniť 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 žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projekt stavby za 

účelom kontroly splnen ia podmienok územného rozhodnutia. Súčasťou projektu mus í byť samostatná 
stať s rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 
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Platnosť územného rozhodnutia 
1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.! stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ 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 účel, 

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 
konania (§ 40 ods.4 stavebného zákona). 

Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti: 
1. Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich 

ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou infraštruktúrou a zabezpečiť ich 
vytýčenie : Slovak Telekom, ZSE, BYS, SPP, UPC, verejné osvetlenie, ACS., 

ODÔVODNENIE 

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 1 O, 812 50 Bratislava, (ďalej len „navrhovateľ"), podal 
dňa 14 .12.2015, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „ OÚSA prístavba a nadstavba 
bloku B, prístavba, bloku C, Heydukova ul. , Bratislava" na pozemkoch reg. „C" KN pare. č . 8538, 8539, 8540/J 
a 8540/3 k.ú. Staré Mesto, v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou 
HELIKA s. r.o.,Dúbravská cesta 2, 814 04 Bratislava Ing. arch. Martina Kratochv ílová v 08/20 15. Z dôvodu, že 
podanie nebolo úplné bol navrhovateľ vyzvaný na jeho doplnenie a konanie bolo prerušené rozhodnutím č . 

471 / 11770/2016/ STA/Gal zo dňa 2.3.2016. Navrhovateľ podanie postupne doplnil podaniami z 5.1.20 16, 
10.3.2016, 5.5.2016, 6.5.2016, 11.5.2016, 31.5.2016. 

Stavebný úrad oznámil začatie konania s termínom ústneho pojednávania spojeného s miestnym zi sťovaním, 
v zmysle § 36 ods. 4 v súčinnosti s § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona, účastníkom konania a dotknutým 
orgánom, oznámením č.471/37057/2016/STA/Gal zo dňa 8.8.2016. Stavebný úrad v oznámení upozornil 
účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa 
na ne neprihliadne (§ 36 ods. l stavebného zákona). Dotknuté orgány mohli oznámiť svoje stanoviská v rovnakej 
lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania . Zároveň stavebný 
úrad upozornil na možnosť: „ Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predÍži. Ak dotknutý orgán, 
ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predÍženej lehote svoje stanovisko 
k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 36 ods.3 
stavebného zákona). V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť(§ 42 ods. 5 stavebného zákona)". 

Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie 
neodporuje hľadiskám starostli vosti o životné prostredie. Pre územie, v ktorom sa umiestňuje stavba je 
v platnosti Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zm ien a doplnkov, ktorý 
stanovuje pre územie v ktorom sa nachádzajú pozemky prac. č . 8538, 8539, 8540/l, 8540/3 k.ú. Staré Mesto 
reguláciu funkčného využitia plôch - územia občianskej vybavenosti, občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu, kód funkcie 201. Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti 
celomestského a nadmestského významu s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného 

zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické 
vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel bývania nesmie prekročiť 30% z celkových 
podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Medzi prevládajúce spôsoby využitia funkčných 
plôch patria zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. 
Regulatívy urbanistickej kompozície a dotvárania obrazu mesta: 
Záujmové parcely sú súčasťou územia kompaktného mesta - územia zóny A zahŕňajúcej PZ CM O-stred, kde je 
potrebné rešpektovať výšku existujúcej zástavby 21 m (6-7 nadzemných podlaží/, ak výška štruktúry bloku 
presahuje v niektorej jeho časti limit 21 m, je v rámci dostavby a lebo prestavby bloku možné riešiť zástavbu 
v intenciách existujúcej prevládajúcej výšky objektov tak, aby bo la zachovaná charakteristická zástavba ulice, 
resp. mestského bloku a boli zachované proporc ie existujúcej urbanistickej štruktúry, a tak aby nebola zmenou 
výškovej konfi gurácie narušená urbanistická kompozícia, mierka alebo silueta v dotknutom území mesta. 
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V častiach a priestoroch bloku, v ktorom sa nachádza NKP bude pri dotváraní bloku prioritne rešpektovaná jej 
historická podlažnosť a výška. 
Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v stabilizovanom 
území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom 
sa charakter územia zásadne nemení. 
Navrhovaná zmena dokončenej stavby spÍňa reguláciu funkčného využitia plôch, zostáva zachované pôvodné 
funkčné využitie objektu - v rámci funkčného využitia plôch: územia občianskej vybavenosti, občianska 
vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód funkcie 20 1, patria zariadenia zdravotníctva 
a sociálnej starostlivosti medzi prevládajúce spôsoby využitia. 
Zastavaná plocha bloku B vzrastá z 586 m2 na 1070 m2 a celková podlažná plocha z 3516 m2 na 7453 m2 (časť 
tejto podlažnej plochy je riešená na ploche existujúcich terás). Pri objekte C sa jedná o nárast zastavanej plochy 
zo 413 m2 na 550m2 a celkovej podlažnej plochy zo 784 m2 na 1086 m2

• Pri objekte B sa jedná o pomerne 
vysoký nárast plošných a objemových parametrov pôvodného objektu. Vo vzťahu k veľkosti celého zariadenia 
a s ohľadom na skutočnosť, že stavebné úpravy budú realizované iba za účelom skvalitnenia poskytovanej 
starostlivosti existujúceho zdravotníckeho zariadenia (kapacita celého zariadenia vzrastie iba o 6 lôžok/, je 
možné tento nárast považovať za prípustný. 
Z hľadiska pod lažnosti má blok B navrhnutých 6 nadzemných podlaží (6.NP je riešené iba na obmedzenej 
ploche ako technologické/ s výškou atiky +2 1,4 m . Z uličného poh ľadu je vnímateľná atika nad 3.NP v úrovni 
+ 10,95 m. Riešený objekt dotvára charakter blokovej zástavby danej urbanistickej štruktúry, vzhľadom k 
rôznorodému spôsobu zástavby daného územia, dosahuje riešený objekt bloku B zrovnateľnú výškovú úroveň 
s okolitými objektami . 
Navrhovaná zmena dokončenej stavby je v súlade s územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 
v znení zmien a doplnkov. 

Dotknuté orgány sa k návrhu vyjadri li kladne, resp. s pripomienkami, ktoré sú zahrnuté do podm ienok tohto 
rozhodnutia, okrem podmienok týkajúcich sa stavebného povolenia, tieto budú prerokované v rámci stavebného 
konania. 
Svoje stanoviská oznámili: 
• Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, stanovisko č. MAGS OU IC 36 190/16-6755 z 8.4.2016 

a stanovisko č. MAGS ORM 55956/ 16-375 129 z 11. 11.20 16 
• Magistrát hl. m SR Dratislavy, oddelenie správy komunikác ií, stanoviská č. MAGS OSK /54052/2015-

347793/Bá-273 z 2. 11.2015 a č. MAGS OSK 46254/20 16-285566/Há- l 79 z 13.6.2016 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-201 5/ 19239-2/67 106/STA z 22. 12.2015 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-

2015/0807102/JUD z 6.11.2015 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-

2015/87l 30/SVE/I. z 15.10.2015 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana ovzdušia, súhlas č. OU-BA-OSZP3-

2015/092976/TRK/BAI z 2.1 1.20 15 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP , odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-

20 l6/42777/HEL/l z 11.4.2016 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3 -2016/026367/LAZ/ l-ElA-r zo dňa 18.3.20 16, právoplatné 21.4.2016 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starost livosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, záväzné 

stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2016/069382/LAZ/l-EIA-zs.ú.k. zo d11a 28.7.20 16 
• Has ičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č . KRHZ-BA-HZUB6-3 l80/2015-

001 z9. 10.2015 
• Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-BA-OKR 1-20 15/086871-2 

z 12.10.20 15 
• Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č.KRPZ-BA-KDl 3 -28-

l 70/2015 z 5 .10.2015 a stanovisko č. KRPZ-BA-KDl-25-209/2016 z 28.10.20 16 
• Ministerstvo vnútra SR, prezídium PZ, odbor dopravnej polície, stanovisko č . PPZ-ODP2-187-018/20 17 

z 4.4.2017 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, stanoviská č. 

HZZ/16357/2015 z2. l l.2015, č. HZZ/08561 /2016 z23.5.201 6, č.HZZ/02329/20 1 7,HZZ05292/20 1 7 

z 14.2.20 17 a č. HZZ/06000/201 7 z 20.2.201 7 
• Úrad verejného zdravotníctva SR, stanovisko č . OLP/2436/201 7z24.3 .20 17 
• Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie zn. 202/2015 z 1.1 0.20 15 
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• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 27/UR/2015/Ho z 14.3.20 16 
• Distribúcia SPP,a.s„ vyjadrenie č. TDba/2627/2015/JPe z 20. l 0.2015 
• BVS,a.s„ vyjadrenie č. 7239/2016/SV z 8.3.2016 a stanovisko č. 41351/2015/SV z 15.10.2015 
• Západoslovenská distribučná a.s, vyjadrenie z 2.3.2016 a z 9.11.2015 
• Dopravný úrad, stanovisko z 25.4.2016 
• Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, stanovisko č. SEMal-57-1678/2015 z 9.10.2015 

Ďalej boli do spisu predložené nasledovné doklady: 
originál LV č. 955, originál snímky s KM 
súhlas Rehole svätej Alžbety ako vlastníka poz. pare. č. 8538, 8539, 8540/1, 8540/3 k.ú. Staré 
mesto, s plánovanou výstavbou zo dňa 29.4.2016 
vyhlásenie spoločnosti ELAG Slovak ia s.r.o„ zo dňa 12.8.2015 /doplnenie združeného osvetlenia/ 
rozhodnutie na výrub drevín vydané Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto pod č. 

5771/19512/2016/DŽV/Rap zo dňa 20.4.2016 
vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania 
zmluva o spolupráci č. 17/2017 uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava Staré Mesto 
a Onkologickým ústavom sv. Alžbety, s.r.o„ dňa 31.1.2017 

Požiadavky dotknutých orgánov boli zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia, okrem podmienok 
týkajúcich sa stavebného povolenia, tieto budú prerokované v rámci stavebného konania. 

Dňa 22.9.2016 stavebný úrad vykonal oznámené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, z ktorého 
bola vyhotovená zápisnica. 

Pri ústnom pojednávaní a písomne v deň miestneho zisťovania, boli k navrhovanej zmene dokončenej 
stavby uplatnené námietky účastníkov konania: 

Ing. Jozef Krúpa , Trstínska 11 , 841 06 Bratislava písomne do podateľne miestneho úradu doručil námietku 
týkajúcu sa zníženia a zamedzenia svetelných pomerov v jeho byte na Hollého ul. Č. 7 v Bratislava. 

Mgr. art. Csaba Rácz a Mgr. Melinda Rácz, obaja bytom Hollého 7, 811 08 Bratislava, Ing. arch. Marián 
Kožák, Vajanského nábr. č. 19, Bratislava, Ing. Nataša Hrisenková, Hollého 7, 811 08 Bratislava, Ján Engler, 
Ožvoldíková 6, Bratislava, Janka Kotljarevská, Hollého 13, 811 08 Bratislava, Eva Krištofovičová, Hollého 13, 
811 08 Bratislava, Vladimír Čechvala, Hollého 13, 811 08 Bratislava, Ľubomír Tokár, Hollého 7, 811 08 
Bratislava, MUDr. Nadežda Dušeková, Staré záhrady 10, Bratislava, Mária Walerová, Tabaková 8, Bratislava, a 
Karin Pipasíkova, Škultétyho3, Klokočina 3, Nitra vzniesli námietky týkajúce sa nesúhlasu s umiestnen ím 
prístavby bloku B z dôvodu narušenie kompozície a obrazu ulice, nesúladu stavby s územnýmm plánom, 
nesúhlasu s vydaným záväzným stanoviskom Hl. m. SR Bratislavy k investičnej výstavbe, nesúhlasu 
s výsledkami svetlotechnického posúdenia predloženého navrhovateľom, ohrozenia zdravých životných 
podmienok obyvateľov technologickým vybavením stavby, nesúhlasu s navrhovaným spôsobom riešenia 
statickej dopravy /redukcia parkovacích miest v mieste prístavby/, nevhodného parkovania sanitných vozidiel, 
pacientov a ich rodinných príslušníkov, porušenia štátútu hl. m. SR Bratislavy, zhoršenia životného prostred ia a 
znehodnotenia bytov na Hollého ul „ súčasne poukázali na nedostatky v projektovej dokumentácii /rampa zo 
strany Hollého ulice a nedostatočné priestorové podmienky pre vstup novým výťahom z Heydukovej ul. 
Súčasne účastníci konania vzniesli požiadavku na možnosť vypracovania v lastného svetlotechnického 
posúdenia stavby nimi vybraným svetlotechnikom a dopracovanie projektu radiačnej ochrany obyvateľov, 

hlukovej štúdie a posúdenia ionizujúceho žiarenia na okolité obytné budovy navrhovateľom. 
Stavebný úrad poskytol účastníkom konania možnosť vypracovania svetlotechnického posúdenia nimi 

vybraným svetlotechnikom a súčasne stanovil lehotu na j eho predloženie 20 dní odo dňa ústneho pojednávania, 
s podmienkou, že ak nebude posudok v požadovanej lehote predložený stavebný úrad bude postupovať v súlade 
s § l 40b stavebného zákona. Účastníci konania / Mgr. art. Csaba Rácz, Mgr. Melinda Rácz, Ing. arch. Marián 
Kožák, a Ing. Nataša Hrisenková/ predložili svetlotechn ický posudok dňa 10.10.2016. Súčasne týmto podaním 
doplnili svoje námietky v nasledovnom rozsahu : nepovolená výška objektu, nedostatky v projektovej 
dokumentácii /chýbajúce výškové kóty, nejasné napojenie objektu na okolie- ulicu, nesúlad PD s predloženou 
PD na magistrát hl. m. SR, chybné riešenia rampy - schod iska pri vstupe, chýbajúce vstupné dvere, 
nedostatočný priestor na manipuláciu s pacientmi, nevhodné dispozičné riešenie- čakárne bez presvetlenia a 
vetrania/, nedodržanie svetlotechnických požiadaviek /zatienen ie priestorov v lekárni umiestnenej v kláštore sv. 
Alžbety a zatienenie priestorov detských jas ie l v objekte Hollého 9/. 
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Konanie bolo prerušené rozhodnutím č.471 /47250/2016/ST A/Gal zo dňa 24.10.2016 do doby obdržania 
stanovísk v zmysle § 140 ods. Stavebného zákona. 

Súčasne stavebný úrad požiadal o stanoviská nasledovné dotknuté orgány, ktorých záväzných stanovísk sa 
týkali námietky účastníkov konania : 

Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. usmen'íovania investičnej činnosti 
listom č.47 1 /44650/2016/STA/Gal zo dňa 5.10.2016 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR, listom č. 471 /45547/2016/STA/Gal 
zo dňa 12.10.2016 
Krajské riad iteľstvo PZ v BA, Krajský dopravný inšpektorát, listom č. 47 1/44649/2016/STA/Gal zo 
dňa 5.10.20 16 

Dňa 5 .10.2016 doložil navrhovateľ upravený výkres pôdorysu 1.NP a sucasne aj nové dočasné riešenie 
osadenia rampy pre manipuláciu s ležiacimi pacientami, navrhnutú ako dočasná konštrukcia zo strany 
Heydukovej ul.. K dočasnému riešeniu osadenia rampy z Heydukovej ul. bolo predložené aj súhlasné stanovisko 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydaného pod č. HZZ/06000/201 7 zo dňa 20.2.2017. 

Dotknuté orgány potvrdili svoje záväzné stanoviská nasledovnými písomnosťami: 

Hlavné mesto SR Bratislava listom č. MAGS ORM 55956/16-375129 z 11.11.2016, v ktorom sa uvádza 
nasledovné: 
„ Hlavné mesto SR Bratislava posudzuje navrhovanú stavbu z dokumentácie predloženej žiadateľom, ktorá musí 
byť vypracovaná odborne spôsobilým projektantom a ktorú predloží hlavnému mestu žiadateľ na posúdenie. V 
tomto prípade bola stavba posudzovaná podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala Ing. 
arch. Martina Kratochvílová (autorizovaný architekt 2015AA), dátum spracovania -0812015. Stavba bola 
posudzovaná odbornými oddeleniami Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu k Územnému 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov (ÚPN). 
K námietkam účastníkov konania, v ktorých namietajú nesúlad navrhovaného riešenia s územným plánom z 
hľadiska funkčného a z hľadiska umiestnenia prístavbv (námietky tvoriace prílohu č. 1 zápisnice z ústneho 
prerokovania) a jej nepovolenú výšky (doplnenie námietok). 
fllavné mesto pri vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti posudzuje predložené dokumentácie 
navrhovaných stavieb vo vzťahu k územnému plánu Bratislavy, ktorý je spracovaný ako územnoplánovacia 
dokumentácia pre stupeň obce podľa § 11 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Územný plán Bratislavy je základný programový a koncepčný 
územnoplánovaci dokument pre celé územie Bratislavy s podrobnosťou spracovania v mierke 1:10 OOO, rieši 
návrh funkčného využitia územia mesta s určením prevládajúcich funkčných území, stanovuje zásady a 
regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých plôch, t. j. funkčných a 
priestorovo homogénnych jednotiek. 
Podrobnejšiu reguláciu a stanovenie zastavovacích podmienok na umiestnenie jednotlivých stavieb na 
pozemkoch, ktoré tvoria súčasť jednotlivých funkčných plôch podľa územného plánu obce, riešia územné plány 
zón (§12 stavebného zákona), ktoré identifikujú v mierke danej pre územné plány zón (1: 500 alebo 1:1000), 
ktoré pozemky sú určené na zastavanie. 
Pozemky, pare. č. 8538, 8539, 854011 , 854013, na ktorých je riešená predmetná zmena dokončenej stavby, sú 
súčasťou uzavretého areálu Onkologického ústavu sv. Alžbety, a nachádzajú sa v jednej spoločnej funkčnej 
ploche, ktorá má stanovenú funkciu: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (kód 201). 
Pre predmetné územie nie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na zonálnej úrovni, ktorá by 
stanovovala presnú reguláciu, vzťahujúcu sa na konkrétnu parcelu. Definícia funkčného využitia územia s 
kódom 201 uvádza: 
Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s konkrétnymi 
nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako 
súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel 
funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. 
Medzi prevládajúce spôsoby využitia funkčných plôch patria zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. 
Onkologický ústav sv. Alžbety je jedinečné a vysoko špecializované zariadenie tohto druhu s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Prístavba a nadstavba tohto zariadenia súvisí s modernizáciou priestorov existujúcej nemocnice, 
navrhnutá j e za účelom zlepšenie komfortu a štandardu jestvujúcej prevádzky. Tvrdenie namietajúcich, že areál 
nemocnice je súčasťou územia, ktoré je dlhodobo určené na bývanie, je nesprávne. 
Zmenou dokončenej stavby dotknuté pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. 
Územný plán v stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, 
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prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení. V ostatnom území centra mesta (mimo 
historického jadra) prevláda v rámci stabilizovaných území blokový charakter zástavby. V rámci jednotlivých 
funkčných plôch sa môžu nachádzať bloky zástavby s odlišnou intenzitou. Z hľadiska ich dostavby sa požaduje 
rešpektovať typický charakter bloku. V určitých prípadoch - zvýraznenie nároží, nadstavby -môže dôjsť k vyššej 
intenzite využitia pozemku v porovnaní s okolitou existujúcou zástavbou. Určujúce sú regulatívy (stavebná 
čiara, výška, odstupy a pod.) vyplývajúce z existujúcej stavebnej štruktúry bloku. 
Tieto pozemky sú zároveň súčasťou územia kompaktného mesta - územia zóny A zahŕňajúcej PZ CMO - stred, 
kde je potrebné rešpektovať výšku jestvujúcej zástavby 21 m (6-7 nadzemných podlaží), ak výška štruktúry bloku 
presahuje v niektorej jeho časti limit 21 m, je v rámci dostavby alebo prestavby bloku možné riešiť zástavbu v 
intenciách jestvujúcej prevládajúcej výšky objektov tak, aby bola zachovaná charakteristická historická 
zástavba ulice, resp, mestského bloku a boli zachované proporcie jestvujúcej urbanistickej štruktúry, a tak aby 
nebola zmenou výškovej konfigurácie narušená urbanistická kompozícia, mierka alebo silueta v dotknutom 
území mesta. 
Územný plán vo svojej záväznej časti stanovuje pre dané územie požiadavku blokovej zástavby a teda logického 
uzatvorenie bloku (pri dodržaní všetkých hygienických, svetlotechnických a iných požiadaviek) , čo v súčasnosti 
zo strany Hollého ulice nie je rešpektované. Z hľadiska podlažnosti má blok B navrhnutých 6 nadzemných 
podlaží, pričom už od 4. NP sú podlažia od Hollého ulice pôdorysne zredukované a z tejto ulice je vnímateľná 
výška nad 3. NP = +10,35 mod úrovne ±0,00. 6. NP - technologické je riešené iba na obmedzenej ploche vo 
vnútri dispozície) s výškou atiky +21,40 mod úrovne ±0,00 (reálne výška od úrovne priľahlého chodníka je cca 
24,0 m). Táto max. výška nadstavby, hoci iba na zredukovanej ploche 6. NP, rešpektuje max. výškovú hladinu 
jestvujúcich objektov v areáli nemocnice (zo strany Heydukovej ulice) a neprevyšuje priemernú výškovú úroveň 
priľahlých bytových domov na Hollého a Heydukovej ulici. Požiadavky územného plánu viažuce sa na riešený 
objekt, vyplývajúce z definície stabilizovaného územia a umiestnenia objektu v území PZ CMO (v zóne A) sú 
dodržané. 
K námietkam účastníkov konania, v ktorých namietajú nesplnenie svetlotechnických a hygienických požiadaviek, 
porušenie štatútu hlavného mesta ST Bratislavy (námietky tvoriace prílohu č. 1 zápisnice z ústneho 
prerokovania) a nedostatky v projektovej dokumentácii, rejp. rozdielnosť projektových dokumentácií 
predložených hlavnému mestu a stavebnému úradu (doplnenie námietok). 
Hlavné mesto SR Bratislava nie je orgánom, ktorý rozhoduje o umiestnení stavby v území. Hlavné mesto SR 
Bratislava v záväznom stanovisku hlavného mesta k investičnej činnosti, ktoré je jedným z podkladov pre 
rozhodovanie stavebného úradu, posudzuje zámery, resp. stavby vo vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii 
spracovanej s podrobnosťou územného plánu obce v mierke 1 : 1 O OOO. Nemá v kompetencii riešenie 
obmedzenia či ohrozenia práv a právom chránených záujmov obyvateľov okolitých domov. Svetlotechnické 
posúdenie navrhovaného investičného zámeru, hluková štúdia, znečisten ie ovzdušia (projekt radiačnej ochrany), 
ich dopad na okolité stavby a pozemky je predmetom posudzovania stavebného úradu v rámci príslušného 
konania. V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

53212002 Z. z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie, negatívne účinky stavby a jej zariadenia na životné prostredie nesmú prekročiť limity ustanovené 
osobitnými predpismi. 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy dňa 3. júla 2008 uznesením č. 44412008 schválilo nový 
Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2008. V časti IV. 
Úlohy samosprávy Bratislavy a mestských častí sa v či. 32 Pôsobnosti mestskej časti v oblasti sociálnych veci 
uvádza, že Mestská časť podľa osobitného predpisu vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku 
porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa §10. 
Hlavné mesto nemá pri vydávaní záväzných stanovisk k investičnej činnosti dostatok podkladov a informácií, 
aby mohlo posúdil'. či stavba môže byť umiestnená v navrhovanom území z hľadiska jeho dôsledkov na toto 
územie a len stavebný úrad môže posúdiť na podklade predložených dokumentov, stanovisk, vznesených 
pripomienok a námietok v rámci nim vedeného konania a znalosti miestnych podmienok, ako aj vydaných 
rozhodnutí v danom území, či je v súlade s verejným záujmom umiestniť posudzovanú stavbu a to aj v prípade, 
keď záväzné stanovisko hlavného mesta nebude obsahovať výslovný nesúhlas s jej umiestnením. 
Namietajúci poukazujú na absenciu výškových kót vo vzťahu k priľahlému terénu a iné, najmä prevádzkové, 
nedostatky v projektovej dokumentácii. Nová prístavba bloku B výškovo presne kopíruje úrovne j ednotlivých 
podlaží jestvujúcej časti bloku B a aj časti A (nárožie Heydukovej a Hollého ulice), ktorá je vysunutá úplne až 
na uličnú čiaru Hollého ulice. Osadenie prístavby je, s ohľadom na mierne stúpajúci sklon Hollého ulice, 
zrejmé z priečneho rezu a z pohľadu východného (všetky výškové úrovne jednotlivých podlaží sú v dokumentácii 
určené). Dokumentácia pre územné rozhodnutie predložená v rámci prebiehajúceho územného konania môže 
byt', na žiadosť stavebného úradu, doplnená o všetky požadované výškové kóty vo vzťahu k okolitému terénu. 
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Môžu v nej byť odstránené aj všetky prípadné nevhodné prevádzkové nadväzností a typologické nedostatky 
jednotlivých priestorov vo vnútri dispozície. Nakoľko sa jedná o vysoko špecializované zdravotnícke zariadenie, 
toto je predmetom posúdenia príslušných dotknutých odborných inštitúcií (Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva„.). Stavebné úpravy súvisia s modernizáciou jestvujúcej špecializovanej nemocnice s dôrazom na 
kvalitnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vyš,viu bezpečnosť a komfort pacientov. Takýto typ 
zdravotníckeho zariadenia je projektovaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
8412016 Z.z. z 27. januára 2016, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych 
zariadení. 
K námietkam účastníkov konania poukazujúcich na neriešenie nárastu parkovacích miest„. 
Na posudzovaní každého investičného zámeru sa zúčastňujú podľa potreby viaceré odborné útvary, vrátane 
odborníkov dopravného plánovania. V rámci posúdenia predÍženého zámeru zmeny dokončenej stavby bolo 
konštatované, že celkový počet lôžok v bloku B sa zvýšil z pôvodnej kapacity 81 lôžok na 87 lôžok a počet 
zamestnancov 155 zostal bezo zmeny. Nároky statickej dopravy v počte 150 parkovacích miest boli riešené v 
rámci areálu a na existujúcom parkovisku s vjazdom/výjazdom do/zo Špitálskej ulice. Tento počet bol pre 
existujúce a navrhované funkcie postačujúci. Namietajúci uvádzajú, že prístavbou bloku B sa zaberie jestvujúca 
betónová plocha slúžiaca na parkovanie s min. počtom 25 áut. Pôvodne bola táto plocha pravdepodobne určená 
na parkovanie (v plote je osadená posuvná brána), avšak vyznačením pozdÍžnych parkovacích stáli na 
priľahlom chodníku Hollého ulice je prístup na túto plochu v súčasnosti znemožnený. 
Hlavné mesto na základe vyššie uvedeného potvrdzuje zavazné stanovisko hlavného mesta 
SR Bratislavy k investičnej činnosti č. č. MAGS OUJC 36190116-6755 zo dňa 08. 04. 2016 
vydané k investičnému zámeru: „ OVSA - prístavba a nadstavba bloku B, prístavba-bloku C, 
Heydukova ulica, pare. č. 8538, 8539, 854011, 854013, Bratislava." 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m., listom č. HZZ/02329/2017, HZZ/05292/20 17 
z 14.2.2017, v ktorom sa uvádza nasledovné: 

„K návrhu na územné konanie predmetnej stavby tunajší úrad vydal podmienečne kladné záväzné 
stanovisko č. HZZ/1635712015 zo dňa 02.11.2015 (na základe predloženého návrhu projektovej dokumentácie 
pre územné konanie z 08.2015, ktorej súčasťou bol aj svetlotechnický posudokstavby - vypracovaný Jou anua, 
s.r.o., Sliačska 10, 831 02 Bratislava v auguste 2015 - v ďalšom len „pôvodný svetlotechnický posudok") v 
znení následného stanoviska č. HZZ/0856112016 zo dňa 23.05.2016 - vydaného k identickej projektovej 
dokumentácii pre územné konanie predmetnej stavby doplnenej o opomenuté zhodnotenie vplyvu navrhovanej 
stavby na svetelnotechnické pomery v ďalšom kontrolnom bode (P3) - v ktorom sa na protiľahlom rohu ulíc 
Heydukova a Hollého nachádza materská škola (šlo o opravu identickej projektovej dokumentácie, a to výlučne 
iba v j ej kapitole č. 31 - Svetlotechnický posudok z apríla 2016, identického spracovateľa - v ďalšom len 
„ opravený pôvodný svetlotechnický posudok''). Vo výrokovej časti stanoviska zo dňa 23. 05. 2016 tunajší úrad 
ad A. uviedol, že predstavuje nedeliteľnú súčasť vyššie citovaného záväzného stanoviska zo dňa 02. 11.2015 a 
ad B. súčasne potvrdil, že všetky požiadavky uvedené vo výrokovej časti záväzného stanoviska zo dňa 
02.11 .2015 zostávajú naďalej platné, a to v plnom rozsahu. 

Pri vydaní vyššie cit. podmienečne súhlasného záväzného stanoviska zo dňa 02.11.2015, ako aj jeho 
potvrdení následným stanoviskom zo dňa 23.05.2016 tunajší úrad vychádzal o.i. a predovšetkým z toho, že 
podľa pôvodného svetlotechnického posudku a opraveného pôvodného svetlotechnického posudku: 
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z hľadiska doby preslnenia realizácia predmetnej stavby nespôsobí v žiadnej z obytných miestnosti v 
stavbou dotknutých okolitých objektoch (kritický kontrolný bod P 1 v byte na /.NP bytového domu na pare. 
č. 8532 v k.ú. Staré Mesto na Hollého 7 - situovaného oproti bloku A a B onkologického ústavu) 
neprípustné skrátenie doby preslnenia pod limit stanovený STN 73 4301 Budovy na bývanie; v priestoroch 
vlastnej stavby onkologického ústavu sa nenachádzajú priestory s normatívnymi požiadavkami na dobu 
preslnenia; v kritickom bode P3 (denná miestnosť materskej školy na !.NP objektu na protiľahlom nároží 
Hollého a Heydukovej ul.) k 1. marcu doba preslneniaje reprezentovaná hodnotou 4 hod. 45 min.; 
z hľadiska požiadaviek na denné osvetlenie budov (sústava STN 73 0580 Denné osvetlenie budov) v 
priestoroch určených pre dlhodobý pobyt osôb v okolitých budovách v dôsledku realizácie navrhovanej 
stavby dôjde k prekročeniu uhla vonkajšieho tienenia 42° stanoveného pre danú lokalitu výlučne v 
komerčných priestoroch (kritický bod P2) situovaných na 1 .NP polyfunkčnej budovy na Hollého ul. (pare. 
č. 8536 v k.ú. Staré Mesto), pričom však miera budúceho zatienenia umožňuje riešenie združeného 
osvetlenia v nich (napr. doplnením interiérových osvetľovacích telies za účelom navýšenia úrovne umelej 
osvetlenosti v nich na 500 lx); k uvedenému sa viaže následne doložený písomný súhlas (vyhlásenie) 
vlastníka dotknutej nehnuteľnosti (ELAG Slovakia, s.r.o„ Bratislava) zo dňa 12.08.2015 (viď príloha č. l); 

z hľadiska požiadaviek na denné osvetlenie budov (podľa opraveného pôvodného svetlotechnického 
posudku) v dôsledku realizácie navrhovanej stavby oproti doterajšiemu zatieneniu denných miestností 



jestvujúcej protiľahlej materskej školy (situovanej na nároží ulíc Hollého -Heydukova) nedôjde k jeho 
zvýšeniu - keďže doterajší i prepočítaný nový ekvivalentný uhol tienenia budú zhodne predstavované 
hodnotou 34,9°, pričom ekvivalentný uhol tienenia s touto veľkosťou už v súčasnosti významne prekračuje 
maximálnu povolenú hodnotu (25°) podľa kritérií STN 730580-1 Zmena 2 Denné osvetlenie budov; podľa 
nej v prípadoch, keď existujúca zástavba prekračuje maximálne povolený uhol tienenia v príslušnej pre 
tento účel vymedzenej časti/zóne obce (napr. ak v súvislej uličnej zástavbe sa nachádzajú vedľa prieluky 
vysoké objekty), možno dostavať prieluku najviac na úroveň uhla tienenia, ktorého veľkosť sa rovná 
hodnote prípustného ekvivalentného uhla tienenia v danej zóne (pre daný účel miestností v danej zóne je 
tento uhol stanovený na hodnotu 25°). Podľa predloženého opraveného pôvodného svetlotechnického 
posudku tieniaci uhol vztiahnutý k hornej hrane hmoty posudzovanej (do prieluky osadenej) stavby bude 
voči inkriminovanej škôlke (v kontrolnom bode P3) činiť iba 14° - čo je výrazne menej , ako povolených 25°. 

Vzhľadom na vyššie uvedené tunajší úrad vo svojom záväznom stanovisku k územnému konaniu 
predmetnej stavby č. HZZ/1635712015 zo dňa 02.11.2015 (v znení následného stanoviska č. HZZ/0856112016 zo 
dňa 23.05.2016) v bodoch Al l a A/2) uplatnil požiadavky: „predložiť úradu na posúdenie projektovú 
dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby a v rámci nej (o. i.) doložiť podrobné 
svetlotechnické posúdenie stavby, v ktorom budú z hľadiska kritérií na denné osvetlenie budov presne 
špecifikované stavbou nadmerne zatienené komerčné priestory situované na !.NP protiľahlých objektov na 
Hollého ul. + doložiť písomný súhlas majiteľov týchto priestorov s vykonaním potrebných technických úprav 
zameraných na dosiahnutie združeného osvetlenia a ďalej tiež reSpektovať odporúčania uvedené v závere 
svetlotechnického posudku vypracovaného k predloženému návrhu projektovej dokumentácie pre vydanie 
územného rozhodnutia (spracovateľ anua s.r.o., Bratislava)." 

Námietky účastníkov konania zo dňa 21.09.2016: 
i. č.l - rozparuje sa urbanistická a architektonická kompozícia navrhovanej stavby, jej umiestnenie do územia 

dlhodobo určeného na bývanie, vo všeobecnej polohe ohrozovanie zdravia a životného prostredia danej 
lokality navrhovanou stavbou i eliminácia zelene na ploche pred nemocnicou (zo strany Hollého ul.); 

ii. č.2 - namieta sa nesplnenie svetlotechnických požiadaviek, pričom sa poukazuje na pôvodný 
svetlotechnický posudok, ktorý je súčasťou PD pre územné konanie stavby (= vyššie uvedený posudok, 
ktorý vypracovala.fa anua, s.r.o. Bratislava) - s tým že tento vykazuje nadmerné zatienenie protiľahlých 
bytových objektov na Hollého ul., pričom miestami sa jedná o hraničné hodnoty, napr. v kritickom 
kontrolnom bode PI ide o tieniaci uhol 41° (verzus povolených 42°) a doba preslnenia bytu v tomto 
bode bude iba 1 hod. 25 min; ďalej sa namieta, že svetlotechnický posudok dostatočne nevyhodnotil 
všetky (dotknuté) bytové priestory na Hollého ul. + že navrhovaná stavba nebola dostatočne posúdená 
„ podľa právneho, funkčného, hygienického (zachovanie zdravých životných podmienok), energetického 
(využitie slnečnej energie), urbanisticko-architek-tonického hľadiska" (posun bloku B onkologického 
ústavu na hranicu uličnej čiary, odstupová vzdialenosť len 12 m od obytných priestorov); súčasne sa 
požaduje „ vypracovanie detailného kontrolného svetlotechnického posudku s prihliadnutím na všetky 
vyššie uvedené hľadiská" + tiež konkretizácia technických úprav zameraných na dosiahnutie združeného 
svetla v dotknutých (zatienených prevádzkach); 

iii. č. 3 - poukazuje/namieta sa, že prístavbou ústavu by nemali byť v žiadnom prípade ohrozené zdravé životné 
podmienky obyvateľov okolitých obytných priestorov, ďalej umiestnenie priestorov rádioterapie na -1. a 
5. NP ústavu, že pribudne ďalšie PETICT pracovisko a pracoviská s aplikáciou rádioaktívnych látok; 
vyslovuje sa pobúrenie nad tým, že RÚVZ Bratislava súhlasil s územným konaním stavby, pričom žiada 
vypracovanie projektu radiačnej ochrany iba následne; súčasne sa požaduje vypracovať projekt 
radiačnej ochrany obyvateľov, ako aj hlukovú štúdiu „ (vply vy technologických zariadení kvôli zúženiu 
ulice), zároveň posúdenie ionizujúceho žiarenia na okolité obytné budovy, ako aj detské jasle a 
materskú škôlku" situované v tesnej blízkosti a požaduje sa zmena dispozičného riešenia prístavby 
ústavu - s jej realizáciou vo vnútri j eho areálu; 

iv. č. 4 - namieta sa (ne)riešenie parkovania motorových vozidiel a sanitiek pre potreby onkologického ústavu; 
v. č. 5 - namieta sa porušenie štatútu hlavného mesta Bratislavy pri posudzovaní predmetnej investičnej 

činnosti; 

vi. č. 6 - namieta sa vnútorný nesúlad projektovej dokumentácie predmetnej stavby (vstupy z Hollého a 
Heydukovej ul.); 

Doplnenie námietok a pripomienok účastníkov konania zo dňa 05.10.2016 : 
vii. účastníci prikladaj ú oponentský svetlotechnický posudok navrhovanej stavby, vypracovaný Ing. Irenou 

Kreutzovou -RENAK, Tomaškovičova 14, 917 OJ Trnava (č. Sl61008 zo dňa 04.10.2016) -
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vypracovaný na základe požiadavky spoločenstva vlastníkov bytov na Hollého 7, 9, 11 a 13 v 
Bratislave; 

viii. č. 1 - namieta sa urbanistika výškového riešenia navrhovanej stavby - v rozpore so stavebnými regulatívmi 
mesta pre danú lokalitu; 

ix. namietajú sa ďalej rôzne nedostatky a nezrovnalosti v podrobnom riešení projektovej dokumentácie pre 
územné konanie predmetnej stavby (rozdielna dokumentácia predložená hlavnému mestu a stavebnému 
úradu) a ďalej tiež nevhodné dispozičné riešenie časti priestorov v bloku B - bez prirodzeného vetrania a 
(denného) osvetlenia (čakárne na 2.PP a l.PP, ambulancie na l.PP) a že izby pacientov na 2. , 3. a 4.NP majú 
neprimeranú hÍbku; 

x. m. č. 2 - opakovane sa poukazuje na nedodržanie svetlotechnických požiadaviek - s tým, že pôvodný 
svetlotechnický posudok priložený k PD pre územné konanie stavby - citujeme: „ vykaziu·e hraničné hodnoty 
pre dostatočné osvetlenie apreslnenie v kontrolnom bode P 1 (byt na Hollého 7). 
Napriek Jplneniu požiadaviek normy dôjde v bytoch na prízemí k zhoršeniu kvality bývania. V kontrolnom 
bode P2 - predajňa dochádza k prekročeniu uhla tienenia. Posudok však neberie do úvahy ďalšie priestory v 
blízkosti stavby, ktoré by boli výstavbou dotknuté" a ďalej sa poukazuje na to, že oponentský svetlotechnický 
posudok „preukázal zatienenie priestorov v lekárni umiestnenej v kláštore sv. Alžbety a vysoké prekročenie 
normy " a tiež, že „stavbou by došlo (k) zatieneniu priestorov detských jaslí umiestnených na prízemí obytného 
domu na Hollého 9" a teda „ objemové riešenie stavby j e navrhnuté v rozpore (s) normou STN 73 0580-1 
Denné osvetlenie budov a vyhl. MŽP SR č. 53212002 Z.z." (ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie); 

xi. záverom sa poukazuje nato, že „stavbou dôjde k zásadnému zhoršeniu životného prostredia a výraznému 
znehodnoteniu bytov na Hollého ul. ", vyslovuje sa zásadný nesúhlas majiteľov bytov s umiestnením takejto 
stavby v danej lokalite, a preto sa žiada o zastavenie j ej územného konania. 

Oponentský svetlotec/mický posudok predmetnej stavby, vypracovaný Ing. Irenou Kreutzovou -RENAK, 
Tomaškovičova 14, 91 7 01 Trnava (č. S161008 zo dňa 04.10.2016) - vypracovaný na základe požiadavky 
spoločenstva vlastníkov bytov na Hollé/10 7,9,11a13 v Bratislave: 

ako kontrolný bod P 1 (v naj nepriaznivejšej polohe voči navrhovanej zástavbe) vyhodnotil byt situovaný 
na l .NP protiľahlého bytového obj ektu na Hollého 7 v Bratislave (p. č. 8532, k.ú. Staré Mesto) - s 
výsledkom, že navrhovaná stavba hodnotený byt nezatieni nad prípustnú mieru a byt zostane preslnený v 
zmysle požiadaviek či. 4.2.1.1 STN 73 4301 Budovy na bývanie (s tým, že v stiesnených podmienkach 
historických častí miest je možné čas preslnenia v posudzovanom období od 1. marca do 13. októbra 
znížiť na 1 hodinu denne) a ďalej, že navrhovaná stavba nebude tieniť posudzovaný bod P 1 pod väčším 
uhlom, ako je povolený (a«q = 42°); 
ako kontrolný bod P2 (herňa) vyhodnotil detské jasle situované na 1. NP protiľahlého bytového domu na 
Hollého 9 v Bratislave (p. č. 8531, k.ú. Staré Mesto) - s výsledkom, že navrhovaná prístavba bude tieniť 
posudzovaný bod P2 pod väčším uhlom tienenia. ako je povolený uhol tienenia pre predškolské 
zariadenia (a!1fl 25 °2 ľ 

ako kontrolný bod P 3 vyhodnotil miestnosti s trvalým pobytom osôb v prevádzke lekárne (s pridruženými 
kancelárskymi priestormi) situovanej na / .NP rovnoľahlého objektu kláštora sv. Alžbety na Hollého ul. 
(parc. č. 8545, k. ú. Staré Mesto) - s výsledkom, že navrhovaná prístavba bude tieniť posudzovaný bod P3 
pod väčším uhlom tienenia, ako je povolený uhol tienenia pre daný druh priestorov (a!1fl = 42 °2 ľ 

... s celkovým záverom, že „objemové riešenie navrhovanej stavby je v rozpore so znením či. 4.4 STN 73 
0580-1 Denné osvetlenie budov a§§ 17 a 18 vyltl. MŽP SR č. 53212002 Z.z. ". 

Doplnenie podania zo strany stavebníka - 011kologického ústavu sv. A lžbety s.r.o., Bratislava : 

Di1a 03.02.201 7 stavebník k veci (námietkam účastníkov konania) na tunajší úrad doručil doklad -
Zmluvu o spolupráci č. 171201 7 zo dňa 31.01.201 7 (príloha č. 2) - uzavretú medzi zmluvnými stranami: 
Mestská časť Bratislava - Staré mesto (ďalej v tomto odseku len „ mestská časť") a Onkologickým ústavom sv. 
Alžbety, s. r.o., Bratislave (ďalej v tomto odseku len „partner") - v rámci ktorej mestská časť ako správca 
nebytových priestorov č. 5-903 a 5-904, nachádzajúcich sa na /.NP bytového domu na Hollého 9-11 v 
Bratislave [v ktorom v súčasnosti mestská časť prevádzkuje vyššie uvedené (navrhovanou stavbou zatienené) 
detské jasle] zaväzuje v spolupráci s partnerom zabezpečiť stavebné úpravy a zmenu v užívaní priestorov 
jaslí na denný stacionár + pracovisko terénnej opatrovateľskej služby (prevádzkované mestskou časťou) - s 
termínom realizácie do 31.08.2017. 
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Stanovisko k jednotlivým námietkam účastníkov konania: 
I K uvedeným námietkam označeným vyššie pod č. i., iv„ v. a vi. zo dňa 21.09.2016 a dopl-

neným námietkam zo dňa 05.10.2016 označeným vyššie pod č. viii. a ix. (prvá časť) uvádzame, že sa 
jedná o námietky, ktmých riešenie nespadá do pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva, nakoľko 
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti verejného zdravotníctva (zákon NR SR č. 35512007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov+ predpisy vydané na jeho vykonanie) danú problematiku neupraviijú; 

II K uvedeným námietkam označeným vyššie pod č. ii. zo dňa 21.09.2016 a č. x. zo dňa 05. 
10.2016 uvádzame, že ako vyššie citovaný pôvodný, tak aj vyššie citovaný oponentský svetlo
technický posudok zhodne preukázali, že ani najnepriaznivejšie situovaný byt v kontrolnom 
bode Pl (na 1. NP bytového objektu na Hollého 7) nebude vplyvom hmoty navrhovanej stav
by nedostatočne preslnený podľa kritérií či. 4.2.1.1 STN 73 4301 a taktiež nebude nadmer
ne zatienený podľa kritérií či. 4.4 STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Vypočítané 

(z hľadiska predpisov vydaných na ochranu verejného zdravia ešte stále vyhovujúce) hraničné 
hodnoty doby preslnenia a miery tienenia v kontrolnom bode P 1 nepredstavujú právne rele
vantný dôvod na vydanie nesúhlasného záväzného stanoviska tunajšieho orgánu verejného 
zdravotníctva k územnému konaniu navrhovanej stavby. 
Na tomto mieste súčasne uvádzame, že požiadavka účastníkov konania na „ vypracovanie detailného 
kontrolného svetlotechnického posudku s prihliadnutím na všetky vyššie uvedené hľadiská" bola 
naplnená nimi samými - a to predložením oponentského svetlotechnického posudku - v rámci písomného 
doplnenia námietok zo dňa 05.10.2016; 
Ďalej uvádzame, že priestory dennej miestnosti detských jaslí situované v kontrolnom bode označenom 
v oponentskom svetlotechnickom posudku ako P2 (na 1.NP bytového objektu na Hollého 9) v pôvodnom 
svetlotechnickom posudku i jeho oprave boli opomenuté. Eliminácia problému nadmerného tienenia 
priestorov detských jaslí (preukázaného oponentským svetlo-technickým posudkom) z hľadiska vplyvu 
na verejné zdravie je ale náležite a vierohodne ošetrená právnymi účinkami vyššie citovanej Zmluvy o 
spolupráci č. 1712017 zo dňa 31.01.2017 - uzavretej medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a 
Onkologickým ústavom sv. Alžbety, s.r.o„ Bratislava. 
Nadmerné tienenie priestorov určených pre dlhodobý pobyt osôb v komerčných priestoroch situovaných 
na /.NP polyfunkčnej budovy na Hollého ul., pare. č.8536 vk.ú. Staré Mesto (bod P2 podľa pôvodného 
svetlotechnického posudku) je vyriešené v zmysle vyššie citovaného písomného súhlasu (vyhlásenia) 
vlastníka dotknutej nehnuteľnosti (ELAG Slovakia, s.r.o., Bratislava) zo dňa 12.08.2015 o riešení 
združeného osvetlenia v nich (napr. doplnením interiérových osvetľovacích telies za účelom navý.šenia 
úrovne umelej osvetlenosti v nich na 500 lx). 
Nadmerné tienenie priestorov určených pre dlhodobý pobyt osôb v prevádzke lekárne situovanej na 
1.NP kláštora sv. Alžbety na Hollého ul„ pare. č.8545 vk.ú. Staré Mesto (bod P3 podľa oponentského 
svetlotechnického posudku) nepredstavuje zásadnú prekážku pre vydanie kladného záväzného 
stanoviska orgánu verejného zdravotníctva k navrhovanej stavbe, pretože je reálne riešiteľné 

príslušnými dodatočnými technickými opatreniami (riešenie združeného osvetlenia + aplikácia ďalších 
opatrení podľa ustanovení vyhl. MZ SR č. 5112007 Z.z. o podrobnostiach požiadavkách na osvetlenie 
pri práci v znení jej novely, príp. zmenou účelu miestností) v ďalšom stupni projektovej dokumentácie a 
je skontrolovateľné objektívnymi meraniami v rámci kolaudačného konania stavby. 
Vzhľadom na vyššie uvedené v oblasti svetlotechnickej problematiky tunajší úrad konštatuje, že z 
hľadiska záujmov ochrany verejného zdravia je reálny predpoklad, že stavba bude realizovaná v súlade 
s požiadavkami platných právnych predpisov upravujúcich túto problematiku. 

111 K námietke vyššie uvedenej pod č. iii zo dňa 21.09.2016 - súvisiacej s problematikou ochra
ny zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia uvádzame, že miera podrobnosti vypracovania 
dokumentácie pre územné konanie stavieb nevyžaduje podrobnú konkretizáciu materiálovej 
skladby i fyzikálnych parametrov stavebných konštrukcií (vrátane odtienenia ionizačného 

žiarenia); uvedené sa rieši až na úrovni ďalších stupňov projektovej dokumentácie (PD pre 
stavebné konanie, event. realizačný projekt). Práve preto tunajší úrad v napadnutom záväznom 
stanovisku žiadal predloženie projektu radiačnej ochrany až následne. 
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V tejto súvislosti súčasne poukazujeme na to, že na použivanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri 
lekárskom ožiarení musí prevádzkovateľ požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva o vydanie 
povolenia podľa§ 45 ods. 3, písm. a) zák. NR SR č. 35512007 Z.z.; tunajší úrad skutočné dodržanie 
optimalizácie radiačnej ochrany porovnáva s projektom radiačnej ochrany + preveruje až v rámci 
tohto správneho konania. V prípade zistenia, že optimalizácia nie je dostatočná (t.j. budú prekročené 
smerné hodnoty pre obyvateľov), správny orgán (tunajší úrad) nevydá súhlasné rozhodnutie na 
povolenie danej činnosti - a to až do času preukázania predpísanej optimalizácie. 



V súvislosti s problematikou akustickej záťaže okolia technologickými zariadeniami navrhovanej stavby 
uvádzame, že príslušná hluková štúdia bola vypracovaná (spracovateľ AKUST A s.r.o„ Tureň); podľa jej 
záverov prevádzka stacionárnych zdrojov umiestnených na strechách a fasádach prístavby a nadstavby 
bloku B i prístavby bloku C onkologického ústavu nespôsobí pred fasádami najbližších existujúcich 
chránených objektov (obytné miestnosti bytov, ambulancie, izby pacientov) prekročenie určujúcich 
hladín hluku pre denný, večerný a nočný referenčný časový interval - za podmienky rešpektovania 
odporučených protihlukových opatrení (aplikácia tlmičov hluku, účinného pružného uloženia zariadení 
a ich príslušenstva) a riadenia sa pri návrhu parametrov obvodových plášťov budovy predikciou 
zistenými ekvivalentnými hladinami hluku - uvedenými v citovanej hlukovej štúdii. Overenie dodržania 
akustických hygienických limitov je stavebník povinný vykonať v rámci kolaudácie stavby (príp. v 
konaní o súhlase k uvedeniu priestorov navrhovanej stavby do prevádzky), a to v súlade s požiadavkou 
uvedenou v bode č. B/17) napadnutého záväzného stanoviska tunajšieho úradu, vydaného k územnému 
konaniu predmetnej stavby. 

IV. k námietke vyššie uvedenej pod č. x. zo dňa 05.10.2016 tunajší úrad uvádza, že rôzne nedostatky a 
nezrovnalosti v podrobnom riešení projektovej dokumentácie pre územné konanie predmetnej stavby i 
uvádzané údajne nevhodné dispozičné riešenie časti priestorov v bloku B nie je v priamom rozpore s 
verejno-zdravotnými požiadavkami a je pohodlne riešiteľné príslušnými architektonickými úpravami a 
technickými prostriedkami (umelé osvetlenie, vzduchotechnika / klimatizácia) v ďalšom stupni 
dokumentácie - s následným finálnym overením parametrov osvetleniam, výmeny vzduchu, tepelno
vlhkostnej mikroklímy i akustiky objektívnymi meraniami v rámci kolaudácie stavby. Navyše predmet 
tejto pripomienky nemá žiadny vplyv na podmienky bývania v okolí namietanej stavby. 

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nepovažuje za potrebné revidovať námietkami napadnuté 
záväzné stanovisko HZZ/1635712015 zo dňa 02. 11.2015 vydané k územnému konaniu predmetnej stavby 
v znení následného stanoviska č. HZZ/0856112016 zo dňa 23.05. 2016." 

Ministerstvo vnútra SR, Kraj ské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát, listom č . KRPZ-BA-KDI-
25-209/20 16 z 28 .1 0.2016, v ktorom sa uvádza nasledovné: 

„ Podľa predložej projektovej dokumentácie predmetné parkovisko, na ktnrnm má hyť ridené 
parkovanie pre potreby stavby „ Prístavbya a nadstavba bloku B a prístavba bloku C 
Onkologického ústavu sv. Alžbety" je vo vlastníctve stavebníka / tj. Onkologický ústav sv. Alžbety 
s.r.o„ Heydukova 1 O, Bratislava a Rehoľa sv. Alžbety, Špitálska 21, Bratislava! Parkovacie miesta 
teda nie sú riešené na úkor verejných parkovacích miest a investor ich rieši na vlastnom pozemku, 
resp. na parkovisku v jeho vlastníctve. 
O „ zrejme nelegálnom vybudovanom parkovisku OÚSA /s počtom 25 áut/ z Hollého ul„ ako to 
uvádzajú účastnícui konania, KDI KR PZ v BA nemá žiadne poznatky„ Predložená projektová 
dokumentácia neobsahuje žiadnu informáciu, že by malo dôjsť k redukcii parkovacích miest 
v dôsledku predmetnej stavby. Na základe uvedeného možno konštatoval'. že vplyvom stavby 
nedochádza k zrušeniu žiadnych parkovacích miest. Taktiež uličné parkovanie na Heydukovej alebo 
Hollého ul. zostáva kvantitatívne nezmenené. 
Námietka účastníkov konania vo veci parkovania sanitných vozidiel ako aj pacientov vrátane ich 
rodinných príslušníkov, ktorí využívajú mestskú komunikáciu Heydukova a Hollého ul. Nepatrí do 
vecnej kompetencie KDI KR PZ v BA ale do pôsobnosti a rozhodovacej právomoci vecne a miestne 
príslušného cestného správneho orgánu, resp. správcu parkovacích miest, ktorý rozhoduje či dané 
parkovacie miesta budú vyhradené /napr. pre onkologický ústav, pre obyvateľov a pod./ alebo či 
budú verejné. " 

Po získaní týchto stanovísk stavebný úrad požiadal o potvrdenie resp. zmenu potvrdených stanovísk 
nasledovné orgány: 

Úrad verejného zdravotníctva SR, listom č. 2173/8305/20 17/STA/Gal zo dňa 20.2.201 7 
Prezídium po licaj ného zboru SR, odd. dopravnej polície, listom č. 2173/8307/2017/STA/Gal 
z 20.2.2017 

Uvedené nadriadené orgány potvrdi li platnost záväzných stanovísk. 

Úrad verejného zdravotníctva SR listom č. OLP/2436/2017 zo dňa 24.3.2017, v ktorom sa uvádza 
nasledovné: 
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„Al Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „RÚVZ 
Bratislava'') ako príslušný orgán podľa § 3 ods. J písm. c) a § 6 ods. J v spojení s prílohou č. J bod J a ods. 3 
písm. g) zákona č. 35512007 Z. z. vydal dňa 2.JJ.20J5 pod číslom: HZZIJ6357120J5 záväzné stanovisko (ďalej 
len „ napadnuté záväzné stanovisko''), ktorým na návrh žiadateľa OÚ sv. A s územným konaním, Heydukova ul. 
č. J O Bratislava s územným konaním posudzovanej stavby súhlasil. 

Ako z výroku napadnutého záväzného stanoviska vyplýva, RÚVZ Bratislava vo výroku napadnutého 
záväzného stanoviska požadoval predložiť RÚVZ Bratislava, 2J dokladov na posúdenie dokumentáciu pre 
vydanie stavebného povolenia posudzovanej stavby a v rámci nej. 

Ako z odôvodnenia napadnutého záväzného stanoviska okrem iného vyplýva, v rámci posudzovanej 
stavby sa zrealizuje: 

SO JOJ : zväčšenie objemu a pôdorysnej plochy takmer celého bloku B SV smerom - až po uličnú 
čiaru na Hollého ul„ pričom naviaže na frontálne línie stávajúcich objektov kláštora sv. Alžbety a 
bloku A ústavu; objem tejto novej hmoty bude v smere nahor postupne po podlažiach schodovito 
ustupovať z dôvodu zachovania potrebných svetelnotechnických parametrov protiľahlých bytov; nad 
existujúcou časťou bloku B ešte pribudne technologické podlažie, ktoré bude výškovou úrovňou 
nadväzovať na technologické priestory situované v bloku A; v SO JOJ sa navrhuje nová vstupná 
hala ústavu s recepciou, kaplnkou, bufetom, nové výťahy, rozšírené lôžkové oddelenie, únikové 
schodisko, ambulancie, diagnostické pracoviská, centrálna sterilizácia, technologické zázemie na 
najnižšom a na najvyššom podlaží + úprava VZT, 
SO J 02: preriešenie vstupnej časti do nemocnice v bloku A (zo strany Heydukovej ul.), kde sa 
doplní zastrešenie, dobuduje sa výťah pre imobilných a príjmová časť pre pacientov s potrebným 
zázemím, 
SO 103: v bloku C - prístavba do jeho jestvujúcej úrovne zo severnej strany (do dvorovej časti) pre 
1 nové pracovisko lineárneho urýchľovača (l. PP) -komunikačné nadväzuje na čakárne a zázemie v 
súčasnej časti bloku C a tiež v bloku B; nad ním (na O. NP) sa predpokladá ešte viesť nadzemnú 
spojovaciu chodbu medzi priľahlými objektmi, 
SO 205: nová Jpevnená plocha vo vnútrobloku ústavu re nový dieselagregát náhradného 
zásubuvuniu el. energiou, 

SO 30J: slaboprúdový kábel pod blokom B. 
Realizáciou SO JOJ sa o. i. zabezpečí priestorové rozšírenie bloku B - s cieľom najmä modernizovať a 

zväčšiť plochu v ňom situovaných jestvujúcich lôžkových oddelení. Pre zlepšenie vertikálnych komunikačných 
prepojení vo vnútri objektu pribudnú 2 nové výťahy; ďalší výťah pribudne v rámci SO 1 OJ. 

V odôvodnení napadnutého záväzného stanoviska j e ďalej uvedené cieľové dispozičné 

riešenie pristavovaných (nadstavovaných) modernizovaných časti podlaží. 
Ako to ďalej z odôvodnenia napadnutého záväzného stanoviska vyplýva, 

obsahom posudzovanejje celková modernizácia; stavba bude realizovaná etapovite po jednotlivých 
podlažiach počas chodu ústavu, 

- podľa predloženého svetelnotechnického posudku (č. J 529, spracovateľ anua s. r. o., 
Sliačska JO, 83J 02 Bratislava z augusta 20J5 (ďalej len „predložený svetelnotechnický 
posudok'') realizácia posudzovanej stavby nespôsobí v žiadnej z obytných miestností 
v stavbou dotknutých okolitých objektoch neprípustné skrátenie doby preslnenia pod 
limit, ustanoveniSTN 73 4301 Budovynabývanie(ďalej len„STN73 4301"). 
V priestoroch vlastnej stavby sa nenachádzajú priestory s normatívnymi požiadavkami na 
dobu preslnenia., 

z hľadiska požiadaviek na denné osvetlenie budov (sústava STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov -
ďalej len „sústava STN 73 0580-1'') v priestoroch, určených na dlhodobý pobyt osôb v okolitých 
budovách dôjde k prekročeniu povoleného uhla vonkajšieho tienenia 42° určeného pre danú lokalitu 
výlučne v komerčných priestoroch, situovaných na 1. NP vyššie uvedených budov na Hollého ul., pričom 
však miera budúceho zatienenia umožňuje riešiť túto situáciu združeným osvetlením v nich. 

BI RUVZ Bratislava vydal pre OÚsv.A Heydukova ul. č. JO Bratislava listom zo dňa 23.5. 20J6 pod č. : 
HZZI0856112016 stanovisko, ktorým súhlasil s projektovou dokumentáciou pre územné konanie 
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posudzovanej stavby s opravenou kapitolou č. 31 „Svetelnotechnický posudok" s tým, že 
- dňa 24.4.2016 žiadateľ predložil aktualizovanú dokumentáciu k územnému konaniu posudzovanej stavby 
s výnimkou opravy kapitoly č. 31 s názvom Svetelnotechnický posudok, 

- kapitola č. 31 bola doplnená o opomenuté zhodnotenie vplyvu navrhovanej hmoty stavby 
na svetelnotechnické pomery v kontrolnom bode P3 svetelnotechnického posúdenia, v ktorom sa na rohu 
ulíc Heydukova a Hollého v Bratislave nachádza predškolské zariadenie (materská škola), 

z aktualizovaného svetelnotechnického posudku (kapitola č. 31 textovej časti dokumentácie stavby pre 
ÚK) a príslušného diagramu tienenia vyplýva, že v dôsledku realizácie posudzovanej stavby oproti 
terajšiemu zatieneniu denných miestnosti predmetnej škôlky nedôjde k jeho zvýšeniu,- vzhľadom na uvedené 
možno konštatoval; že v územnom konaní posudzovaná stavba z hľadiska kritérií sústavy noriem STN 7 3 
0580 vyhovuje aj po zohľadnení tienenia v pôvodnom svetelnotechnickom posudku opomenutej materskej 
školy. 

Cl Ako zo zápisnice z územného konania - ústneho prerokovania dňa 22.9.2016 vyplýva, účastníci konania 
vzniesli námietky voči splneniu požiadaviek svetelnotechniky, 
žiadali vypracovať projekt radiačnej ochrany obyvateľov, 

žiadali hlukovú štúdiu (vplyv technologických zariadení kvôli zúženiu ulice, 
žiadali posúdenie ionizujúceho žiarenia na okolité obytné budovy, 
poukazovali na rôzne nedostatky a nezrovnalosti v podrobnom riešení predmetnej stavby. 

Dl RÚVZ Bratislava svojim vyjadrením zo dňa 14.2.2017 pod č. : HZZ/0232912017, 
HZZ/0529212017 (ďalej len „ vyjadrenie") k vzneseným námietkam účastníkov konania 
uviedol, že ich považuje za neopodstatnené. 

Ako ďalej z vyjadrenia vyplýva, v napadnutom záväznom stanovisku uplatnil RÚVZ Bratislava 
požiadavku 
- predložiť RÚVZ Bratislava na posúdenie projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia 
predmetnej stavby a v rámci nej doložiť podrobné svetelnotechnické posúdenie stavby, v ktorom budú z 
hľadiska kritérií na denné osvetlenie budov presne špecifikované stavbou nadmerne zatienené komerčné 
priestory, situované na 1. NP protiľahlých objektov na Hollého ul„ 
- doložiť písomný súhlas majiteľov týchto priestorov s vykonaním potrebných technických úprav, 
zameraných na dosiahnutie združeného osvetlenia, 
- rešpektovať odporúčania, uvedené v závere predloženého svetelnotechnického posudku. 

RÚVZ Bratislava sa vo svojom vyjadrení veľmi podrobne vysp oriadal s námietkami, týkajúcimi sa 
svetelnotechnického posúdenia posudzovanej stavby. 

Z tohto vyjadrenia vyplýva aj skutočnost; že dňa 3.2.2017 stavebník doručil na RÚVZ Bratislava Zmluvu o 
spolupráci č. 1712017 zo dňa 31.1.2017, uzatvorenú medzi Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto aOÚsv.A v 
rámci ktorej mestská časť ako správca nebytových priestorov č. 5-903 a 5-904, nachádzajúcich sa na 1. NP 
bytového domu na Hollého 9-11 v Bratislave v ktorom v súčasnosti mestská časť prevádzkuje navrhovanou 
stavbou zatienené detské jasle zaväzuje v spolupráci s partnerom zabezpečiť stavebné úpravy a zmenu v užívaní 
priestorov jaslí na denný stacionár + pracovísk terénnej opatrovateľskej služby s termínom realizácie do 
31.8.2017. 

K námietke súvisiacej s problematikou ochrany zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia RÚVZ 
Bratislava vo svojom vyjadrení uviedol, že miera podrobnosti vypracovania dokumentácie pre územné konanie 
stavieb nevyžaduje p odrobnú konkretizáciu materiálovej sklady i_fyzikálnych parametrov stavebných konštrukcií 
(vrátane odtienenia ionizačného žiarenia),- uvedené sa rieši až na úrovni ďalších stupňov projektovej 
dokumentácie a preto táto otázka nebola predmetnom napadnutého záväzného stanoviska. 

V súvislosti s problematikou akustickej záťaže okolia technologickými zariadeniami posudzovanej stavby 
RUVZ Bratislava vo svojom vyjadrení uviedol, že príslušná hluková štúdia bola vypracovaná (spracovateľ 
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AKUSTA s. r. o., Tureň) a podľa jej záverov prevádzka stacionárnych zdrojov, umiestnených na strechách a 
fasádach prístavby a nadstavby bloku B i prístavby bloku C nespôsobí pred fasádami najbližších existujúcich 
chránených objektov prekročenie určujúcich hladín hluku pre denný, večerný a nočný referenčný časový 
interval -za podmienky rešpektovania odporučených protihlukových opatrení a riadenia sa pri návrhu 
parametrov obvodových plášťov budovy predikciou zistenými ekvivalentnými hladinami hluku, uvedenými v 
hlukovej štúdii. 

V súvislosti s nevhodným dispozičným riešením časti priestorov v bloku B RÚVZ Bratislava vo svojom 
vyjadrení uviedol, že tie nie sú v priamom rozpore s verejno-zdravotnými požiadavkami, sú pohodlne riešiteľné 
príslušnými architektonickými úpravami a technickými prostriedkami v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie; táto pripomienka nemá žiadny vplyv na podmienky bývania v okoli posudzovanej stavby. 

V závere svojho vyjadrenia RUVZ Bratislava konštatoval, že nepovažuje za potrebné revidovať napadnuté 
záväzné stanovisko. 

Po preštudovaní predloženej spisovej dokumentácie k predmetnej veci Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky zaujíma k Vášmu vyžiadaniu nasledovné stanovisko: 

K námietkam, týkajúcim sa umiestnenia a funkčného využitia stavby, parkovaniu, porušeniu štatútu 
hlavného mesta Bratislavy, nepovolenej výšky stavby, nedostatkom v projektovej dokumentácii sa Úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nevyjadruje, nakoľko mu ako orgánu verejného zdravotníctva 
vyjadrovať sa k týmto otázkam ani neprislúcha. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vaše vyžiadanie preskúmal z hľadiska splnenia 
požiadaviek zákona č. 35512007 Z. z. ako aj vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 

25912008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách 
na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „ vyhláška č. 

25912008 Z. z.'') a to osobitne s ohľadom na§ 4 ods. 3 vzhľadom k tomu, že podané námietky sa týkajú denného 
osvetlenia. 

Problematika denného osvetlenia vnútorných priestorov funkčne využívaných na dlhodobý pobyt osôb, t. j. 
miestnosti, určených na bývanie je upravená v prilohe č. 3 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 25912008 Z. z. 

Vo Svetelnotechnickom posudku č. Sl61008 zo dňa 4.10.2016, vypracovanom lng. Irenou Kreutzerovou -
RENAK, Tomášikova 14, 917 01 Trnava (ďalej len „Ing. Kreutzerová''), ktorý bol vypracovaný na základe 
objednávateľa Spoločenstva Hollého 7, 9, 11, 13 Hollého 13, Bratislava, t. j. samotných účastníkov konania, sú 
identifikované tri kontrolné body, pre ktoré boli zisťované/vyhodnocované svetelnotechnické podmienky: 
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- Kontrolný bod P 1 - byt na 1. NP, bytový dom Hollého č. 7, 
- Kontrolný bod P2 - detské jasle, v súčasnosti prevádzkované Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto, 
ktoré je správcom, nebytových.priestorov, nachádzajúcich sa na 1. NP bytového domu Hollého ul. č. 9 a 
11, 

- Kontrolný bod P 3 - prevádzka lekárne Kláštor sv. Alžbety. 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k uvedenému uvádza: 

1. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky považuje za dôveryhodne preukázané, že v 
posudzovanom bode P 1, ktorý reprezentuje najnepriaznivejší bod z hľadiska možného zatienenia, resp. 
nedostatočného preslnenia vnútorného obytného priestoru nedôjde k neprípustnému skráteniu doby 
preslnenia pod limit stanovený STN 73 4301. Z uvedeného je teda zrejmé, že navrhovaná prístavba 
nepredstavuje zhoršenie svetelnotechnických podmienok vo vnútorných priestoroch bytov na Hollého ul. 
č. 7 oproti normatívnym požiadavkám. 

2. Podľa svetelnotechnického posudku Ing. Kreutzovej bude navrhovaná prístavba tieniť posudzovaný bod 
P2 Oasle) nad mieru prípustnú pre predškolské zariadenia (aeq =25°). Podľa Zmluvy o spolupráci č. 

1712017 zo dňa 31.1.2017, uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto a OÚsv.A sa 
súčasný prevádzkovateľ detských jaslí zaväzuje zabezpečiť stavebné úpravy a zmenu v užívaní 
priestorov jaslí na denný stacionár + pracovisko terénnej opatrovateľskej služby v termíne do 
31.8.201 7. Riešenie nadmerného zatienenia založené na uvedenej zmluve j e možné akceptovať. 

3. Pokiaľ ide o priestory lekárne, situovanej na 1. NP kláštora sv. Alžbety, označenej ako kontrolný bol P3, 



podľa svetelnotechnického posudku Ing. Kreutzerovej je v tomto bode prekročený uhol vonkajšieho 
tienenia (42°) stanovený pre danú lokalitu, avšak tieto priestory sú určené výlučne pre komerčné 
využívanie. Mieru budúceho zatienenia uvedenej polyfunkčnej budovy (Kláštora sv. Alžbety) je možné 
riešiť v súlade s platnou legislatívou združeným osvetlením (vyhláška č. 25912008 Z .z. príloha č. 3, 
písm. c)). Argument zatienenia priestorov, využívan;ích na komerčné účely nie je dôvodom pre 
nesúhlasné záväzné stanovisko orgánu verejného zdravotníctva pre posudzovanú stavbu. 

K námietke, týkajúcej sa radiačnej ochrany z dôvodu, že sa na 5. NP OÚsv.A majú umiestniť priestory 
rádioterapie s príslušn;ím vybavením (PETICT a ďalšie) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
uvádza, že v procese územného konania orgány verejného zdravotníctva konkretizáciu materiálovej skladby i 
fyzikálnych parametrov stavebných konštrukcií spravidla nevyžadujú. V danom prípade a najmä vzhľadom na 
charakter prístavby RÚVZ Bratislava správne uviedol vo výroku napadnutého záväzného stanoviska požiadavku 
na vypracovanie projektu radiačnej ochrany, ktorý však bude posudzovaný v rámci ďalšieho konania. Je treba 
zdôrazni( že postup pri používaní zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení je upravený v§ 45 ods. 
3 písm. a) zákona č. 35512007 Z. z., t. j. osobitne posudzovaný v samostatnom procese, ktorý umožňuje 
preverenie skutočného dodržania požiadaviek radiačnej ochrany. Ak sa v takomto procese zisti, že optimalizácia 
radiačnej ochrany nie je dostatočná (t. j. budú prekročené smerné hodnoty pre obyvateľov) správny orgán, t. j. 
RÚVZ Bratislava nevydá súhlasné rozhodnutie na povolenie danej činnosti. 

K námietke, týkajúcej sa nadmerného hluku z technologických zariadení Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky uvádza, že hluková štúdia bola vypracovaná (spracovateľ AKUSTA s. r. o., Tureň); podľa 

tejto štúdie za predpokladu správneho stavebného a technického riešenia osadenia stacionárnych zariadení na 
streche objektov a režimu ich prevádzky sa nepredpokladá prekročenie prípustných hodnôt hluku pre deň, večer 
a noc. Za podstatné treba považovať skutočnost; že vo výroku napadnutého záväzného stanoviska RÚVZ 
Bratislava požaduje preukázanie dodržania prípustných hodnôt hluku reálnym meraním hluku pri kolaudácii 
stavby. 

Záv e r: 
Na zákale uvedených skutočností Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky napadnuté 

záväzného stanovisko RÚVZ Bratislava číslo: HZZ/1635712015 zo dňa 2.11.2015 (doplneného stanoviskom 
zo dňa 23.5.2016 číslo: HZZ/0856112016) podľa § 140b ods. 5 stavebné/to zákona v plnom rozsahu 
potvrdzuje. " 

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, odbor dopravnej policie, listom č. PPZ-ODP2-187-018/2017 zo dňa 
4.4.201 7. 

Stavebný úrad sa stotožňuje so závermi všetkých získaných stanovísk dotknutých orgánov. Projektovú 
dokumentáciu predloženú navrhovateľom považuje za dostatočnú v stupni územného konania. Osadenie stavby 
považuje za jednoznačné už aj z dôvodu, že sa j edná o prístavbu existujúcejho objektu, ktorý je už výškovo 
osadený a konštrukcie prístavby musia iba nadväzovať na existujúce konštrukcie. Riešenie drobných 
nedostatkov projektovej dokumentácie ako sú chýbajúce dvere príp. dispozičné riešenie vnútorných priestorov 
stavby je možné odstrániť resp. zmeniť aj v projektovej dokumentácii pre stavebné konanie. Cieľom územného 
rozhodnutia je jednoznačne zadefinovať vonkajšie parametre stavby jej odstupové vzdialenosti, spôsob 
užívan ia stavby, spôsob napojen ia na inžinierske siete. 
Potreby statickej dopravy pre navrhovanú prístavbu, v dôsledku, ktorej dôjde iba miernemu zvýšeniu počtu 
lôžok a nedochádza k zvýšeniu počtu zamestnancov, považuje stavebný úrad za dostatočne preukázané na 
existujúcom parkovisku zo strany Špitálskej ul., ktorého počet parkovacích miest v zmys le prepočtu potrieb 
statickej dopravy di sponuje dostatočným počtom parkovacích miest, pre navrhovanú prístavbu a nadstavbu. 
Riešenie vonkajších existujúcich parkovacích miest na ul. Heydukova a Hollého nie je predmetom tohoto 
územného rozhodnutia a ako je konštatované aj v stanovisku Krajského dopravného inšpektorátu o spôsobe ich 
užívan ia rozhoduje príslušný cestný správny orgán resp. správca parkovacích miest a ich spôsob užívania 
nebude dotknutý týmto územným rozhodnutím. Námietkám nebolo vyhovené. 
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Následne stavebný úrad oznámením č. 2173/ 17615/2017/ST A/Gal zo di1a 18.4.201 7 oznámil pokračovanie 

územného konania. 
Účastníc i konania sa oboznámili s obsahom doplnených podkladov nahliadnutím do spisu dna 3.5.201 7, pričom 
im boli poskytnuté aj fotokópie doplnených podkladov. 

Účastníci konania listom zo dňa 14.5.2017 doplni li svoje námietky a pripomienky v ktorom opätovne 
poukazujú na nedostatky v projektovej dokumentácii , parkovanie na parkovisku zo strany Hollého ul. a súčasne 
nesúhlasili so závermi stanovísk dotknutých orgánom z dôvodu, že dotknuté orgány vo svojich stanoviskách 
nezohľadnili ich námietky. Na záver účastníci konania požiadali o zastavenie územnéo konania . 
Listom zo dňa 15.5.2017 účastníci konania požiadali o opätovné posúdenie dopravnej situácie po zrušení 
earkoviska zo strany Hollého ul. , 
Daľším listom zo d11a 15.5.2017 požiadali účastníci konania o prehodnotenie záväzného stanoviska K.PU. 
Listom doručeným do podateľne miestneho úradu d11a 17.5.2017 podali Ing. Nataša Hrisenková, Ing. Andrej 
Hrisenko, MUDr. Nadežda Dušeková, Ing. arch. Marián Kožák, Mgr. art. Csaba Rácz, Mgr. Melinda Rácz, Ing. 
Jozef Daniš, PhDr. Valér Peťko, DrSc„ Margita Čerešňáková, JUDr. Štefan Čerešňák námietku zaujatosti voči 
stavebnému úradu jako celku. 

K novopredloženým námietkám po oznámení pokračovania územního konania stavebný úrad konštatuje 
nasledovné: 

Námietky týkajúce sa vypracovania projektovej dokumentác1e boli už vyhodnotené vyššie. 
Námietky týkajúce sa parkoviska zo strany Hollého ul. boli taktiež vyhodnotené vyššie. 
Námietke týkajúcej sa prehodnotenia stanoviska KPÚ stavebný úrad nevyhovuje nakoľko 
v územnom konaní platí tzv. koncentračná zásada v zmysle, ktorej účastníci konania /na čo boli aj 
v oznámení o začatí konania upozornení/ majú vzniesť ku dňu ústneho pojednávania všetky svoje 
námietky týkajúce sa predmetu návrhu, s tým, že na neskôr podadné námietky stavebný úrad 
neprihliadne. Námietky podané účastníkmi konania ku dňu ústneho pojednávania, takúto 
požiadavku neobsahovali a ani z obsahu námietok nevyplynulo, že by účastníci konania nejakým 
spôsobom spochybňoval i záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu. 
K námietke zaujatosti vydal stavebný úrad rozhodnutie č.2173/27927/2017/STA/Kul zo d11a 
19.6.2017. 

Vzhľadom na uvedené dôvody stavebný úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti 

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 
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: 

C-

gr.~čík 
starosta mestskej časti 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/J 995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo 
výške 100,00€, slovom sto eur, bol uhradený v hotovosti dňa 10.3 .2016, v pokladni Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 
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Doručuje sa : 
1. verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona 

- Onkologický ústav sv. Alžbety, s .r.o„ Heydukova 1 O, 812 50 Bratislava 1 
- vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch parciel reg. C 
KN: 

pare. č. 8536 k.ú. Staré Mesto ( Heydukova 12, 14 - Hollého 5 a SA) 
pare. č. 8532, 853 1, 8530 a 8529 k.ú. Staré Mesto ( BD Hollého 7,9, 11 , 13) 
pare. č. 8540/1, 8540/2, 8540/3, 8539, 8537/2,3, 8538 k.ú. Staré Mesto ( Heydukova 8, IO) 
pare. č. 8545 k.ú. Staré Mesto ( Špitálska 21) 

- vlastníkom pozemkov a stavieb na pozemkoch parciel reg. E KN: 
- pare. č. 21755 a 8537 k.ú. Staré Mesto (komunikácie Heydukova a Hollého) 

Na vedomie: 
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.l , P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 
3. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. č. 17, 811 04 Bratislava 1 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, P.O.Box 26, 820 

09 Bratislava 
5. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1 
6. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP - štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP - ochrana prírody, Tomáš ikova 46, 832 05 Bratislava 3 
9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP - odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
1 O. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP - ochrana ovzduš ia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
1 1. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 4 7 Bratislava 
12. Dopravný úrad , Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
13. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 O 1 Bratislava 
14 . Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratis lava 
15. Magistrát hl.m.SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií, Primaciálne nám. ! , P.O.Box 192, 

814 99 Bratislava 
16. Magistrát hl.m.SR Bratislavy, oddelenie ž ivotného prostredia a mestskej zelene, Primaciálne 

nám.!, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 
17. Okresný úrad Bratislava, odbor CO a krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 
18. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
19. Západoslovenská distribučná, a.s„ P.O.Box 292, 81 O 00Bratislava1 
20. Západoslovenská energetika, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
21. SPP distribúcia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
22. Dopravný podnik Bratislava, a.s„ Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
23. Slovak Telekom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
24. Siemens s.r.o„ Lamačská cesta 3/ A, 841 04 Bratislava 
25. ACS spol. s r.o„ Ružová dolina 1 O, 821 09 Bratislava 
26. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP - EIA, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
27. MÚ MČ Bratislava-Staré Mesto, odd.životného prostredia - TU 
28 . MÚ MČ Bratislava-Staré Mesto, cestný správny orgán - TU 

Na vedomie: 
1. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o„ Heydukova 1 O, 812 50 Bratislava 
2. Rehoľa sv. Alžbety, Šp itál ska 21, 821 32 Bratislava 1 
3. ELAG Slovakia, s. r.o„ Heydukova 12- 14, 811 08 Bratislava 1 
4. Mgr. art. Csaba Rácz, Hollého 7, 811 08 Bratislava 1 
5. Mgr. Melinda Rácz, Hollého 7, 811 08 Bratislava 1 
6. Ľubomír Tokár, Hollého 7, 811 08 Bratislava 1 
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7. Oľga Tokárová, Hollého 7, 811 08 Bratislava 1 
8. Ing. Jozef Krúpa, Trstínska 11 , 841 06 Bratislava 
9. Ing. arch. Marián Kožák, Vajanského nábr. č . 19, 811 02 Bratislava 1 
1 O. Ing. Nataša Hrisenková, Hollého 7, 811 08 Bratislava 1 
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