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

Číslo záznamu : 2189/27519/2017/STA/Kil 

ROZHODNUTIE 

V Bratislave, 14.06.2017 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďa lej 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 Jen „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 vyšš ie 
územné celky v znení neskorších predpisov, v zmys le § 46 a 4 7 zákona č. 7 1/ 1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďa lej len „správny poriadok"), zastúpená starostkou 
mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste, 
na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

Podľa §§ 37, 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 č. 1419 

I. Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba : 

II. Miesto stavby: 

III. Navrhovateľ: 

IV. Druh stavby : 

V. Účel stavby: 

„S0-01 Komunikácie a spevnené plochy- Plocha statickej dopravy" 

Žilinská ul., pozemok registra „C'' parcelné číslo 7800/9, katastrálne územie Staré 
Mesto v Bratislave 

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

novostavba 

inžinierska stavba - nekryté parkovisko 

tak ako je zakreslené v situačnom výkrese tvoriacom neoddeliteľnú prílohu č. 1 (M 1: 150) tohto rozhodnutia. 

VI. Podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby: 
Urbanistické. architektonické a stavebné riešenie: 
Predmetom návrhu je rozšírenie účelovej plochy na prístupovej koncovej komunikácii na Žilinskej ulici, 
ktorej cieľom je dopravno-technické riešenie rozšírenia plochy statickej dopravy, 9 parkovacích miest a návrh 
určenia dopravného značenia. Pôvodný návrh navrhovateľa uvažoval s 1 O parkovacími miestami, nakoľko 
však navrhovateľ svoju žiadosť upravil, predmetom návrhu je umiestnenie 9 kolmých parkovacích miest. 

Dopravné riešenie je skoordinované s jestvujúcimi a predpokladanými dopravnými vzťahmi týkajúcimi sa 
automobi lovej i upokojenej dopravy a s aktuálnym stavom zvislého a vodorovného značenia v záujmovom 
a prevádzkovo súvisiacom území. Novonavrhované plochy statickej dopravy prevádzkovo súvisia s objektom 
RTVS Bratislava na Mýtnej ulici. Dopravno - technické riešenie je štrukturované do jedného konštrukčného 

úseku - Vetva X, ktorá korešponduje so vstupom na účelovú komunikáciu a prebieha v odsadenej polohe od 
okraja komunikácie ( 1 OOO mm). Výškové pomery dávajú do vzájomnej relácie pôvodný terén a úroveň 
nivelety umožňujúcej zachovan ie optimálneho pozdÍžneho sklonu -2% v dÍžke 23, 19 m, pre potreby 
povrchového odvodnenia dažďových vôd. 



Odvodnenie dažďových vôd z komunikácie je povrchové, prostredníctvom priečneho a pozdÍžneho sklonu. 
Priečny sklon v štandardnom profile je orientovaný k ľavému okraju komunikácie, pozdÍžne vyspádovaného 
do jestvujúcich vpustných objektov. Vody zo sústredenej plochy statickej dopravy na prístupovej komunikácii 
sú zvedené do odlučovača ropných látok. Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu DN 300/450 je prevedené do 
jestvujúcej odbočky na potrubí. Na jestvujúcej kanalizácii sú dve kanalizačné šachty pred a za odlučovačom 
ropných látok. Na odvodnenie plochy SD sa v území nachádzajú uličné betónové vpusty s prehÍbeným dnom. 
Na čistenie zaolejovaných vôd je využitý odlučovač ropných látok SEPURÁ TOR 2000, typ MOA 15-1 -5-CS. 
Na okrajoch navrhovaných komunikácií je navrhnutá drenáž (plytký pozdÍžny trativod DN 160) na odvedenie 
podpovrchových vôd a ochranu podložia a podkladných vrstiev vozovky. Drenáž je zaústená do skruží 
uličných vpustov. PozdÍžny skon drenážeje totožný so spádom vozovky. 

Pôdorysné usporiadanie: 
Účelová, neverejná, areálová komunikácia sa rozširuje o 9 kolmých parkovacích miest (parametrov 2,4 m x 
5,0 m), ktoré sú navrhované po ľavej strane za vstupnou závorou. Šírka komunikácie v polohe kolmých 
parkovacích miest je 6,0 m. Povrch parkovacích miest je riešený formou betónových dlažbových tvárnic. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy„ obce, účastníkov 
konania: 
l. Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS ORM 46566/16-293243 zo dňa 29.06.2016 

- stanovisko k investičnej činnosti: 
Z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: 
1.1. Poloha novovzniknutých parkovacích miest musí rešpektovať polohu jestvujúcich vzrastlých 

stromov. 
1.2. Všetky stavbou dotknuté plochy uviesť po výstavbe do pôvodného stavu. 

Z hľadiska dopravného vybavenia: 
1.3. S návrhom 9 kolmých parkovacích miest s prístupom z účelovej komunikácie súhlasíme. 

2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2016/58768/HEL/I, zo dňa 16.06.20 16: 
2.1. Pôvmka stavebných odpadov je povinný: 

2. 1 . 1 .zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

2.1.2.zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 
2.1.2.1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť 

na prípravu na opätovné použitie inému, 
2.1.2.2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 

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

recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
2.1.2.4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 

zhodnotenie, 
2.1.3.odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 

nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
2.1.4. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, 
2.1.5.uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve(§ 2 vyhlášky 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 tunajšiemu 
úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára 
nasledujúceho kalendárneho roka. 

2.2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho 
vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), 
následne sa mus í ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

2.3. Pôvodca odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania 
s odpadom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03. 

2.4. 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 žiadosti o vydanie vyjadrenia je 
potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky 
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o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa tohto vyjadrenia, 
príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byt' označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak 
doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byt' predložený originál uvedených 
dokladov. 

2.5. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri 
servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach, vykonávaných v sídle a lebo 
mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto 
práce v konečnom štádiu vykonávajú. 

2.6. Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii 
komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, 
rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. Táto 
osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií, materiálovo 
zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 

3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, vxjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2016/066037/JUD, zo dňa 27.06.2016: 
3. 1. Pozemok s parc.č. 7800/9, k.ú. Staré Mesto sa nachádza v území s prvým stuptfom ochrany podľa § 

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

3.2. Stavba komunikácie a spevnenej plochy a ich užívanie nepredstavuje podľa zákona OPK v danom 
území činnosť zakázanú alebo vyžadujúcu súhlas rozhodnutím orgánu ochrany prírody. 

3.3. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stabil ity mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) 
predmetný pozemok nie je súčasťou žiadneho biokoridoru alebo biocentra. 

3.4. Podľa projektovej dokumentácie nedôjde v dôsledku stavby k výrubu drevín. 
3 .5. Upozorňujeme, že dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť podľa STN 83 701 O Ochrana 

prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa 
drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. 

4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, vxjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2016/058661 /MAT/I-vxj, zo dňa 30.05 .2016: 
4. 1. Predmetná stavba nie je v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona vodnou stavbou a nepodlieha 

povoľovaniu na tunajšom úrade. 
4.2. Jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené. V mieste 

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

Námietky účastníkov konania : neboli vznesené námietky účastníkov konania k umiestneniu stavby. 

Navrhovateľ je povinný 
1. Splniť, resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a orga111zac11 

a ostatných účastníkov konania, vznesené pri územnom konaní a zakotvené v tomto rozhodnutí. 
2. Pred začiatkom stavebných prác s i 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 splnenia podmienok územného rozhodnutia. Súčasťou projektu musí byt' samostatná 
stať s rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 

Platnosť územného rozhodnutia 
1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo 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 byt' o prípadnom 
predÍžení aj rozhodnuté. 

3. 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: 
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1. Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí ich 
ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou infraštruktúrou. Ku konaniu 
o povoľovaní stavby zabezpečiť aktuálne vyjadrenia o existencii inžinierskych sietí, vrátane trás prípojok. 
Všetky vyššie uvedené dotknuté trasy sietí je potrebné pred začatím prác v teréne vytýčiť (Slovak 
Telekom, ZSE, BYS, SPP, UPC, .. ). Siete je potrebné rešpektovať a pri prácach v ochranných pásmach 
rešpektovať podmienky stanovené ich vlastníkmi, resp. správcami. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené, alebo poškodené PTZ, zabezpečiť v POV 
vykonanie všetkých objektívne účinných opatrení. Pri projektovaní dodržať priestorovú normu STN 73 
6005 a STN 33 3300 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. o ochrane 
sietí a zariadení. 

ODÔVODNENIE 

Navrhovateľ Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, v zastúpení 
spo ločnosťou PETRING, s.r.o., Námestie hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava, podal d11a 06.07.2015, 
s posledným dop lnen ím dňa 29.07.2016, návrh na vydan ie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „S0-
01 Komunikácie a spevnené plochy - Plocha statickej dopravy", Ži linská ul., pozemok registra „C" parcelné 
číslo 7800/9, katastrálne územie Staré Mesto v Bratis lave, v rozsahu rozšírenia účelovej plochy na prístupovej 
koncovej komunikácii na Žilinskej ulici, ktorej cieľom je dopravno-technické riešenie rozšírenia plochy 
statickej dopravy o 9 parkovacích miest a návrh určenia dopravného značenia, v zmysle predloženej 
projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ladislav Benček, reg.č. 
2131 *12, v 04/2016. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Stavebný úrad podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou č. 
8475/43203/2016/STA/Kil zo dňa 27.09.20 16 začatie územného konania v uvedenej veci účastníkom konania 
a jednotlivo dotknutým orgánom. Doručovanie formou verejnej vyhlášky bolo v zmysle § 36 ods. 4 
stavebného zákona zvolené z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. Na prerokovanie žiadosti súčasne 
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 27. 10.2016, o výsledku ktorého bol spísaný 
záznam. 

D11a 25.1 0.2016 stavebný úrad obdržal žiadosť Združenia domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 
Bratislava, zastupované jeho predsedom Marcelom Slávikom pod názvom „Vyjadrenie účastníka stavebného 
konania podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona", ktorú vyhodnotil ako žiadosť o zaradenie medzi účastníkov 
územného konania. 

V územnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania k umiestneniu stavby. Združenie 
domových samospráv, P.0.Box 218, 850 00 Bratislava, zastupované jeho predsedom Marcelom Slávikom si 
pripomienky uplatnilo priamo v rámci žiadosti. 

Stavebný úrad listom č. 8475/51249/2016/STA/Kil zo dňa 21.11.2016 oznámi l začatie konania 
o vylúčení žiadateľa: Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava, zastupované jeho 
predsedom Marcelom Slávikom, ako účastníka predmetného územného konania. Následne dňa 17.02.20 17 
stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 2189/8034/2017/STA/Kil , ktorým v zmysle § 46 a § 47 správneho 
poriadku, v súčinnosti s § 14 ods. 1 správneho poriadku, vylúčil žiadateľa: Združeni e domových samospráv, 
P.0.Box 218, 850 00 Bratislava, zastupované jeho predsedom Marcelom Slávikom, ako účastníka konania 
z územného konania o umiestnení vyššie uvedenej stavby. 

Združenie domových samospráv, P.O.Box 2 18, 850 00 Bratislava, zastupované jeho predsedom 
Marcelom Slávikom podalo dňa 06.03.201 7, voči rozhodnutiu č. 2189/8034/2017/STNKil zo dňa 17.02.2017 
odvolanie. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako druhostup11ový odvolací orgán 
rozhodnutím č. OU-BA-OYBP2-2017/43649/KVJ zo di1a 20.04.2017, po preskúmaní napadnuté rozhodnutie 
potvrdil. 

Tunajší úrad posúdi l návrh na umiestnenie stavby podľa § 3 7 stavebného zákona a zistil , že jej 
umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. Pre územie, v ktorom sa umiestňuje 
stavba je v platnosti Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 
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Pre územie, ktorého súčasťou je záujmový pozemok pare. č. 7800/9 k.ú. Staré Mesto, stanovuje 
územný plán regu láciu funkčného využitia plôch územia občianskej vybavenosti, občianska vybavenosť 

celomestského a nadmestského významu, kód funkcie 20 1. 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH: 
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 pa11eru, dopravné a technické vybavenia, garáže a zariadenia pre požiarnu a civi lnú obranu. 
Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby 
funkčnej plochy. 

Pozemok je 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. 

Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky 
a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšen ie kvality prostred ia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale 
aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia). 

Regulatívy urbanistickej kompozície a dotvárania obrazu mesta: 
Záujmové parcely sú súčasťou územia kompaktného mesta kde je okrem iného potrebné: 

Rešpektovať maximálne zachovanie charakteru zástavby s adekvátnou funkčnou adaptáciou. 

Z hľad iska funkčného využitia územia je zámer v súlade s ÚPN - zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 
vybavenosti pre obsluhu územia patria medzi prípustné spôsoby využitia funkčných plôch v rámci funkcie 
20 1. 

Nové parkovacie miesta sú riešené na zanedbanej a dlhodobo neudržiavanej ploche (v miniulosti 
pravdepodobne navrhnutej ako plocha zelene) vo vlastníctve investora RTVS napojenej priamo na existujúcu 
prístupovú neverejnú komunikáciu. V súčasnosti je táto plocha využívaná na parkovanie „na divoko" a je 
pokračovaním existujúceho parkoviska. Vybudovaním nových parkovacích miest sa charakter územia nemení 
a čiastočne sa zlepší kritická situácia s parkovaním pre potreby investora RTVS 

Dotknuté orgány sa k návrhu vyjadrili kladne, resp. s pripomienkami, ktoré sú zahrnuté do podmienok 
tohto rozhodnutia, okrem podmienok týkajúcich sa stavebného povolenia, tieto budú prerokované v rámci 
stavebného konania. 
Svo je stanoviská oznámili: 
• Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, stanovisko č. MAGS ORM 46566/16-293243 zo dňa 

29.06.2016, 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2016/58768/HEL/I. zo dňa 16.06.2016, 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostred ie, odd. ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2016/066037/JUD, zo dňa 27.06.2016, 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2016/058661/MAT/I-vxi. zo dňa 30.05.2016 
• Hasičský a záchranný útvar, hl.m.SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-l 7 l I /2016 zo 

dňa 16.06.2016, 
• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, vyjadrenie č. KRPZ

BA-KDI3-25-109/2016 zo dňa 06.06.2016 . 

Dotknuté orgány sa k návrhu vyjadrili kladne, resp. s pripomienkami, ktoré sú zahrnuté do podmienok 
tohto rozhodnutia, okrem podmienok týkajúcich sa stavebného povolenia, tieto budú prerokované v rámci 
stavebného konania. 

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa príslušných 
ustanovení stavebného zákona a vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. Navrhovaná stavba spÍňa požiadavky stanovené stavebným zákonom a jeho vykonávacou 
vyhláškou. 

Po preskúmaní návrhu , vykonanom územnom konaní tunajší stavebný úrad dospel k záveru, že 
umiestnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania; že je zabezpečený súlad s cieľm i a zámermi územného plánovania, že dokumentácia spÍi'ía 
požiadavky starostlivosti o životné prostredie; vyhovuje predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, 
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protipožiarne podmienky a vyhovuje všeobecným techn ickým požiadavkám na výstavbu. 

Vzhľadom k uvedenému 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 Bratis lava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 
814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratis lava, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

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

Poplatok: 

gr.Ra~včík 
starosta mestskej časti 

Správny poplatok podľa zákona č . 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo 
výške 100 €, slovom štyridsať euro, bol uhradený v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

o PETRING, s.r.o., Námestie hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava 
o v zastúpení navrhovateľa : Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
o Hl. m. SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratis lava 
o Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
o SANUS Real s .r.o., Seberíniho 9, 82 1 03 Bratislaval1 
o M UDr. Rezutka Róbe1t, Račianske mýto 1/C, 83 1 02 Bratislava 
o JUDr. Tomáš Plank, Brančská 9, 851 05 Bratislava 
o JUDr. Ingrid Planková, Brančská 9, 851 05 Bratislava 
o JUDr. Dušan Pohovej, Drotárska cesta 76, 811 04 Bratislava 
o JUDr. Soňa Pohovejová, Drotárska cesta 76, 811 04 Bratislava 
o Ing. Marián Horváth, Trnavská 3, 831 04 Bratislava 
o ICT ISTROCONTI a.s., Ventúrska 18, 811 01 Bratislava 
o Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava 
o Vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku, stavby) v rozsahu: 

parc.č. 7808/4 kat. úz. Staré Mesto (bytový dom Nám. slobody 9, súp .č. 2903) 
parc.č . 7785/6,7 kat. úz. Staré Mesto (bytový dom Nám. slobody 13, súp.č. 7440) 

Doručuje sa dotknutým orgánom (na vedomie): 
1. Hl. m. SR Brati slava, ORM, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Magi strát hlavného mesta SR Bratislavy, OD, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ruž inovská 8, 820 09 Bratislava 
4. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
5. Bratislavský samosprávny kraj , Sabinovská 16, P.O.Box l 06, 820 05 Bratis lava 
6. KR PZ - KDI BA, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
7. Dopravný podnik BA a.s„ Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
8. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

- ŠVS, OH, OPaK 
9. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, referát ŽP, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
1 O. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 O 1 Bratislava 
11. Únia nevidiacich a s labozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
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-siete: 
12. BVS a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
13. ZE a.s„ Čulenova 6, 816 4 7 Bratis lava 
14. SPP Distribúcia a.s„ Mlynské Nivy 44/b, 825 17 Brati slava 
15. BAT a.s„ Bajkalská 2 J/ A, 829 05 Bratislava 
16. Slovak Te lekom, a.s„ Karadžičova 1 O, 825 13 Bratislava 
17. Siemens, s.r.o„ VO, Stromova 9, 837 96 Bratis lava 
18. ORANGE a.s„ Prievozská 6/a, 821 09 Bratislava 

Na vedomie: 

19. PETRING, s.r.o„ Námestie hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava 
20. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratis lava 
21. Hl. m. SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. 1, 81 4 99 Bratislava 
22. Rozh las a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
23. SANUS Real s.r.o„ Seberíniho 9, 821 03 Bratislavaň 

24. MUDr. Rezutka Róbe1t, Račianske mýto l/C, 831 02 Bratis lava 
25. JUDr. Tomáš Plank, Brančská 9, 851 05 Bratis lava 
26. JUDr. Ingrid Planková, Brančská 9, 851 05 Bratislava 
27. JUDr. Dušan Pohovej , Drotárska cesta 76, 811 04 Bratislava 
28. JUDr. Soňa Pohovejová, Drotárska cesta 76, 81 1 04 Bratislava 
29. Ing. Marián Horváth, Trnavská 3, 831 04 Bratislava 
30. ICT ISTROCONTI a.s„ Ventúrska 18, 811 O 1 Bratislava 
3 1. Mini sterstvo spravod livosti SR, Župné námestie 13, 8 13 11 Bratislava 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesen ia: 
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