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

č. 7368/45138/2017/STNKam/K-179 v Bratislave, dňa 20.10.2017 

ROZHODNUTIE 

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 (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm.i) zákona č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o hlavnom meste") a čl.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. 7 1 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 
ods.3 zákona o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

Podľa § 68 stavebného zákona a § 1 O vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje 

stavebníkovi: Fingest, s.r.o. , Hlavná 24, Košice, IČO: 44 008 660, zmenu stavby pred dokončením 
s názvom: „Polyfunkčný objekt, Mickiewiczova ul., Bratislava, na pozemku pare. č. 8245, 8246, 
8247/2, 8247/6 a 8248/5 k. ú. Staré Mesto, podľa projektu vypracovaného Ing. arch. Ľubomírom 
Závodným, autorizovaný architekt, reg. č. * 0308 AA *, 3/2017. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o 
povolení stavby MČ Bratilava-Staré Mesto pod č. 1269/37643/2012/STNKam/G-66 zo dňa 12.9.2012, 
právoplatné dňa 29.10.2012. 

Pre uskutočňovanie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky: 
1.Zmena stavby pred dokončením bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2.Zmena stavby spočíva vo výlučne vnútorných dispozičných zmenách bez dopadu na 
hmotovopriestorové parametre objektu. Jedná sa o nahradenie pôvodne navrhnutého 
autovýťahu rampou, interiérových dispozičných úpravách nebytových priestorov na 1.NP - 3.NP a 
a bytov na 4.NP-7.NP. 

3 . Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku. 

4.Prípadné nároky zo škody spôsobenej stavebnou činnosťou na susedných alebo výstavbou 
dotknutých nehnuteľnostiach reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č . 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník, v znení neskorších predpisov. 

S.Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a 
zariadeniach počas zvláštneho užívania komunikácie. 

6.Stavba bude dokončená v termíne do dvoch rokov od právoplatnosti povolenia zmeny stavby pred 
dokončen ím . 



7.0statné podmienky vyplývajúce z rozhodnutia o povolení stavby vydané MČ Bratilava-Staré Mesto 
pod č. 1269/37643/2012/ST A/Kam/G-66 zo dňa 12.9.2012, právoplatné dňa 29.10.2012, ostávajú v 
platnosti. 

a.Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov: 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava. záväzné stanovisko č. KPUBA-2017114923-214971/MAL zo dňa 
21.5.2017: 

• Začiatok a ukončenie stavebných prác oznámi stavebník bezodkladne na KPÚ, ktorý bude počas 
realizácie stavebných prác vykonávať štátny stavebný dohľad z hľadiska ochrany pamiatkového 
fondu. 

• Každú závažnú zmenu oproti schválenej PO a zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného 
stanoviska je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

Pripomienky účastníkov konania vznesené neboli , avšak v stanovenej lehote, ktorú určil stavebný úrad 
v oznámení o začatí stavebného konania v zmysle ustanovení § 61 ods. 1, 2 a 4 stavebného zákona 
bolo elektronickou poštou doručené na tunajší úrad vyjadrenie nového účastníka stavebného konania: 
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, Bratislava, bližšie špecifikované v časti 
„odôvodnenie", stavebný úrad zamieta. 

ODÔVODNENIE 

Stavebník: Fingest, s.r.o„ Hlavná 24, Košice, v zastúpení Architektonickej kancelárie Ľubomír Závodný 
s.r.o„ Svoradova 7-9, Bratislava, podal dňa 22.3.2017 a doplnil 27.7.2017 na stavebný úrad návrh na 
začatie správneho konania vo veci povolenia zmeny stavby pred dokončením s názvom: Polyfunkčný 
objekt, Mickiewiczova ul„ Bratislava, na pozemku pare. č. 8245, 8246, 8247/2, 8247/6 a 8248/5 k. ú. 
Staré Mesto. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 68 v súčinnosti s § 61 ods. 1, 2 a 4 stavebného zákona 
oznámil listom č. 7368/37 402/2017 /ST A/Kam zo dňa 28.8.2017 začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom a známym účastníkom konania a vzhľadom k tomu, že mu boli dobre známe pomery 
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny stavby pred 
dokončením , upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania a súčasne určil lehotu, dokedy 
môžu účastníci konan ia uplatniť svoje námietky. Účastníci konania boli upozornení, že sa na neskoršie 
podané pripomienky neprihliada. 

V uskutočnenom konaní bola predložená žiadosť skúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach 
§ 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením zmeny stavby pred dokončením nie sú 
ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené záujmy účastníkov konania. 

Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad 
v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Vyhodnotenie pripomienok účastníka konania Združenia domových samospráv, Námestie SNP 
13, Bratislava: 
Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods. 1 resp. §59 ods.1 písm.c 
Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom 
stavebnom konaní pre stavbu „Polyfunkčný objekt, Mickiewiczova ul„ Bratislava" uplatňuje nasledovné 
pripomienky: 

Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na 
predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne 
kapacitnej cestnej infraštruktúry. 
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR) ako aj 
príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné . 

Z hľadiska záujmov dopravného plánovania (ODP), dopravy (OD), referátu MHD a cestného 
hospodárstva sa k PO stavby kladne vyjadril Magistrát hl. m. SR Bratislavy pod č. 
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MAGSIODP/41141111-208226/Há-43 zo dňa 26.4.2011. Slovenská správa ciest nie je správcom 
komunikácií. 

Žiadame, aby okolie stavby „ Polyfunkčný objekt, Mickiewiczova ul. , Bratislava" bolo upravené ako 
lokálny verejne prístupný parčík. 

• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové záhrady 
(www.samospravydomov.org/files/dazdove_zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité 
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim 
vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha 
prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo. 
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou 
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia), strategického 
dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o odpadoch (maximálne 
možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa nimi investor riadne 
zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj 
právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. 
Uvedené opatrenia budeme vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie 
domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti. 
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme zhotoviť z 
dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré zabezpečia 
minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 1 vody/m2 po 
dobu prvých 15 min. dažďa a zniz1a tepelné napätie v danom území 
(www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Prípustné je aj použitie vodu-priepustných 
asfaltových zmesí s vhodným podložím. 
Podľa ustanovenia § 2 zákona č . 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v 
súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom 
na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných 
slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu 
a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s 
metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú 
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej 
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle 
Slovenskej správy ciest - http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Navrhované 
stavebno-konštrukčné prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne 
vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to 
najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie 
poskytne konzultácie v tejto oblasti. 

Požiadavka týkajúca sa úpravy okolia ako lokálny verejne prístupný parčík a dažďových záhrad je 
bezpredmetná. Parčík nebol súčasťou PO pre umiestnenie stavby, povolenia stavby a nie je predmetom 
riešenej zmeny stavby pred dokončením, preto nie je možné, aby stavebný úrad povolil stavbu, o ktorú 
stavebník nepožiadal. Povrchové státia v objekte navrhnuté nie sú. 

Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však nezohľadňujú 
miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v dôsledku čoho a sa 
stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného konania doložiť 
hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie a 
ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a 
tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL 
a kanalizácie. 

ORL nie je súčasťou predmetného stavebného povolenia. 
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Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s 
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK 
č . 543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia 
už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri predchádzajúce body nášho 
stanoviska. Technické riešenie musí splňať isté kvalitatívne aj technické parametre pričom nami 
navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich podmienkach. Viac k tejto téme napr.: 
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. 
V predchádzaj predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia; 
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú 
funkcionalitu a účinnosť. 
Uvedenou požiadavkou sa naplňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j Stavebného 
zákona v súlade s adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorá bola 
schválená uznesením vlády SR č . 148/2014 . V zmysle §3 ods.S zákona OPK č. 543/2002 Z.z. je 
žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre stavebné konanie. 
Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach 
mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. 
To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo 
uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných 
budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom 
sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu 
oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 1 O 
%. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v 
urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený 
kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický 
cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné 
prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí. 
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav : Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie 
a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať 
zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým 
stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať 
vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a 
podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené 
meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v 
sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v 
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny 
Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a podporovať 
implementáciu opatrení proti veternej erózii , napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu 
prenosných zábran 
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej 
a odpadovej vody 
Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: Zabezpečiť a podporovať zvýšenie 
retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k 
životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať 
zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným 
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a 
vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť 
a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, 
osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov 
a mokradi 

K uvedeným požiadavkám uvádzame, že rozsah dokladov predkladaných k stavebnému konaniu 
a obsah projektovej dokumentácie je stanovený v ust. § 8 a 9 vyhlášky č. 45312000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona . 

• 
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Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť 
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber komunálneho zmesového odpadu označeného 
čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla 
označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou, bio-odpadu označeného hnedou 
farbou. 

Táto pripomienka je v konaní o povolení stavby irelevantná, bude riešená v rámci kolaudačného 
konania. 

• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienku podľa §66 ods.3 písm. 
b ods.4 písm. d Stavebného zákona. 

Na záver dodávame, že v zmysle § 61 ods. stavebného zákona pripomienky a námietky, ktoré boli alebo 
mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny stavebný úrad 
neprihliada 

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) účastníci 
konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, 
odpisy dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc, o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov 
s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. V oznámení o začatí konania o zmene stavby pred 
dokončením bol každý účastník konania oboznámený, okrem iného, že do podkladov konania je možné 
nahliadnuť na stavebnom úrade na Vajanského nábr. č. 3 (stránkové dni pondelok od 7,00 do 12.00 
hod. a od 12, 30 do 17. 00 hod. a v stredu od 7. 30 do 12. 00, 12. 30 do 17. 00 hod.). 

Okrem stanoviska uvedeného vo výroku rozhodnutia, stavebník predložil stanovisko: 
• HaZÚ hl. m. SR Bratislavy, č. KRHZ-BA-HZUB6-1696/2017-001 zo dňa 2.6.2017 

K žiadosti boli predložené tieto ďalšie doklady: 
Výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva č. 4318 
Kópia z katastrálnej mapy 
Splnomocnenie pre Architektonickú kanceláriu Ľubomír Závodný s.r.o. , Svoradova 7-9, 
Bratislava 

Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií boli kladné a pripomienky vyplývajúce zo stanovísk 
sú zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 

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

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

Poplatok : 200 € zaplatené do pokladne MÚ 
Prílohy: overený projekt stavby + štítok 
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Rozhodnutie sa doručí: 
účastníci konania - verejnou vyhláškou 

1. Architektonická kancelária Ľubomír Závodný s.r.o., Svoradova 7-9, Bratislava 
2. Fingest, s .r.o., Hlavná 24, Košice 
3. Hl. m. SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne n. 1, Bratislava 
4. Vlastníkom nehnuteľností na pozemku pare. č. 8241 , 8247/1 , 8248/6, 8248/1 , 8247/6, 

8242, 8244/1 , 8244/2, 8253, 8252/1 , 8252/2 k. ú. Staré Mesto 
5. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

Na vedomie: 

6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava 
7. KPÚ v Bratislave, Lešková 17, Bratislava 
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