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

č. 9891 /52422/2017/STA/Grm-G/98 v Bratislave, 07.12.2017 

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 (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na §7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republ iky 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 (ďalej len „správny poriadok"), 
zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste, v stavebnom konaní 
preskúmal podľa §62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby, ktorú 
dňa 18.08.2017 podali: 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov Drotárska cesta 43-45, Martinengova 1-3, v Bratislave (ďalej 
len „stavebník") v z. Stavebné bytové družstvo Bratislava 1, Palackého 24, 811 02 Bratislava, ďalej v z. 
Klaudia Benesová-kancelária BK, Biskupa Kondého 4577/ 18,929 01 Dunajská Streda a na základe tohto 
preskúmania vydáva podľa §66 stavebného zákona v nadväznosti na § 1 O vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

na zmenu dokončenej stavby s názvom: „Kontajnerové stojisko - prestavba" pozemok pare. č. 464 1/97, 
kat. úz. Staré Mesto v Bratislave, podľa projektu vypracovaného NV Project, s.r.o., Veľkoblahovská cesta 
69/27, 929O 1 Dunajská Streda, zodpovedný projektant Ing. Peter Neilinger, 05/2017. 
Rozsah stavebných prác, kontajnerové stojisko prestavba: 

- základ konštrukcie je pôvodná betónová doska pričom bude slúžiť ako podlaha pod navrhovanou 
konštrukciou 

- nosné prvky konštrukcie budú kotvené do pôvodnej betónovej dosky a pôvodných betónových stien 
- pôdorysné rozmery 5,6 x 6,5 m 
- základná konštrukcia kontajnerového státia je tvorená z vertikálnych oceľových jäklových stÍpov 

rozmerov 80x80 mm kotvených do betónového základu pomocou oceľovej platne 
- podperné stÍpy sú rozmeru 80x80mm a slúžia na podopretie strešných väzníkov 
- rámová konštrukcia pre zastrešenie je zložená z horizontálnych oceľových jäklových profilov, ktoré sú 

rozmeru 80x80 mm. 
- trámy, ktoré podopierajú strešnú konštrukciu sú zložené z horizontálnych oceľových jäklových profilov 

s rozmerom 40x80 mm 
- zastrešenie je navrhnuté z karisiete a má zabrániť preniknutiu tretích osôb do kontajnerového stoj iska 
- finálna úprava stoj iska je navrhnutá z proti korózneho náteru hnedej farby 

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto 

rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
2. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby. V prípade, že 

stavebník nie je schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou 
žiadosťou, s uvedením dôvodov požiadať o jej predÍženie. 

3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník predloží stavebnému úradu meno a oprávnenie firmy, 
ktorá bude stavbu realizovať do 15 dní od ukončenia výberového konania. 
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4. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko označiť stavbu výrazným štítkom 
"Stavba povolená" s uvedením údajov: 
a) názov stavby 
b) názov dodávateľa 
c) meno stavebníka a stavebného dozoru 
d) termín začatia a ukončenia stavby 
e) dátum a číslo stavebného povolenia s pečiatkou stavebného úradu a ponechať ho tam až do kolaudácie 

stavby. 
5. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť stavebný denník o stavebných prácach 

je povinný stavbyvedúci. 
6. Termín začatia stavebných prác stavebník oznámi v predstihu stavebnému úradu. 
7. Pri uskutoči1ovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku. 
8. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutoči'íovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na 

cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
9. Stavebník zodpovedná v plnej miere za škodu, vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemkoch, pokiaľ 

ju nevyvolal ich závadný stav. 
1 O. Pri realizácii stavby používať iba stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný 

účel (podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch). 
11. Stavebník je povinný dodržiavať Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, č. 

8/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
12. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí. 

13. Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou 
pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami 
zakapotovať. 

14. V zmysle Cestného zákona v úplnom znení vyhlásenom pod č. 193/1997 Z.z. je stavebník povinný počas 
stavby udržiavať čistotu na stavbu znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu 
zabezpečiť bez porušenia plynulosti a bezpečnosti cestnej a pešej premávky. 

15. V prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie. 
16. Pôvodca odpadov bude nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
17. Dokončenú stavbu možno užívať len ak na žiadosť stavebníka vydá stavebný úrad kolaudačné 

rozhodnutie. 
18. Stavebník je povinný splniť podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov: 

18.1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-
2017/082005/ VSM zo dňa 22.08.2017: 
1. Dreviny v blízkosti stavieb je potrebné chrániť opatreniami podľa STN 83701 O. V prípade, že pri 

realizácii predmetnej stavby dôjde k výrubu drevín, pre ktorý sa vyžaduje vydanie 
predchádzajúceho súhlasu na výrub osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa §47 
ods. 3 zákona OPK, je týmto orgánom Mestská časť Bratislava - Staré Mesto. 

18.2. Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6611719841 zo dňa 14. 7.2017: 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je 

potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č . 351 /2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 
2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú žiadosť je v kolízii v so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo 
zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s„ na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sieti: Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom,sk, +421 902 719 605 

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

4. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 
zákonač. 351 /2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
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5. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

6. Žiadateľa zárove11 upozon1ujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

18.3. Západoslovenská distribučná, a.s„ vyjadrenie zo di1a 20.07.2017: 
1. Pred zahájením výkopových prác požiadajte o vytýčenie elektrických vedení priamo v teréne/aj 

hÍbkovo/ Tím sieťových služieb VN a NN Bratislava, Čulenova 6 a vo vytyčovacom protokole 
budú stanovené podmienky prác v blízkosti týchto vedení a zariadení. 

2. U pozon1ujeme Vás na ochranné pásma elektrických vedení podľa §43 zákona 251 /2012 Z.z. 
o energetike. 

Stanoviská ďalej oznámil i tieto dotknuté orgány: 
18.4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-

2017/96383/HELIJ zo diía 18.10.2017 
18.5. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-3584/2017-

001 zo dňa 18.10.2017 
V rámci stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

Odôvodnenie 

Dňa 18.08.201 7 podali vlastníci bytov a nebytových priestorov Drotárska cesta 43-45, Martinengova 1-
3, v Bratislave (ďalej len „stavebník") v z. Stavebné bytové družstvo Bratislava I, Palackého 24, 811 02 
Bratislava, ďalej v z. Klaudia Benesová-kancelária BK, Biskupa Kondého 4577118, 929 01 Dunajská Streda 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby s názvom: „Kontajnerové stojisko -
prestavba" pozemok pare. č. 4641/97, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave, zapísaný na LV 8174 a pozemok 
pare. č. 4641198, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave, zapísaný na LV 8167 podľa projektu vypracovaného NV 
Project, s.r.o., Veľkoblahovská cesta 69/27, 929 01 Dunajská Streda, zodpovedný projektant Ing. Peter 
Neilinger, 05/20 17. 

Nakoľko žiadosť spolu s prílohami neobsahovala dostatočný podklad pre posúdenie zmeny dokončenej 
stavby, stavebný úrad z toho dôvodu vyzval stavebníka, aby žiadosť v určenej lehote doplnil a konanie 
prerušil rozhodnutím č. 9891/39704/2017/STA/Grm/L-107 .zo dňa 18.09.2017. Naposledy bola žiadosť 

doplnená dňa 26.10.2017. 
Stavebný úrad (v zmysle §61 ods.!, ods. 3 a ods.4 stavebného zákona) oznámil začatie stavebného 

konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom listom č. 9891/47870/2017 /ST A/Grm zo dňa 
09.11.2017. 

Stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním, nakoľko sú mu 
pomery staveniska známe a určil lehotu na uplatnenie námietok účastníkov konania a vyjadrení dotknutých 
orgánov a upozornil, že na neskoršie podané námietky neprihliadne. 
Podľa § 62 stavebného zákona-v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä: 
a) či dokumentácia spÍňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného 

rozhodnutia, 
b) či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného 

prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na 
výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, 

c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či j e zabezpečené včasné vybudovanie technického, 
občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, 

d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude 
uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným 
dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník 
oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania. 

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v§ 62 
stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že 
realizáciou stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej 
uskutočnenie a osobitnými predpismi. 
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Stanoviska oznámili tieto dotknuté orgány: 
1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadren ie č . OÚ-BA-OSZP3-

2017/082005/VSM zo d11a 22.08.20 l 7Technická inšpekcia, a.s., stanovisko č . 138/ 1/201 7 zo d11a 
09.01.2017 

2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-
2017 /963 83/HEL/1 zo dňa 18.10.2017 

3. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-3584/2017-001 zo 
dila 18. 10.2017 

4. Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 66117 1984 1 zo d1'ía 14. 7.2017 
5. Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo diía 20.07.2017 

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

Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, zastavovacie 
podmienky určené územným rozhodnutím. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili 
povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

V rámci konania neboli vznesené námietky účastníkmi konania. 

Správny poplatok podľa zákona č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
vo výške 50,00 € bol uhradený dňa 25 .10.2017. 

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, 832 05 Bratislava. 

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

Doručí sa verejnou vyhláškou: 
účastníkom kona nia: 

.............-„.„ 

~ 
Mgr. Radoslav Stevčík 
starosta mestskej časti 

1. Vlastníkom pozemku parč. č. 4641 /97,/98, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 
2. Hlavné mesto Slovenskej republiky BA, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
3. Klaudia Benesová- kancelária BK, Biskupa Kondého 4577118, 930 13 Dunajská Streda 
4. NV-Project, s.r.o., Veľkoblahovská cesta 69, 929 01 Dunajská Streda 

Na vedomie: 
5. Klaudia Benesová- kancelária BK, Biskupa Kondého 4577/18, 930 13 Dunajská Streda 
6. Stavebné bytové družstvo Bratislava 1, Palackého 24, 81 1 02 Bratislava 
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7. Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
9. Hlavné mesto Slovenskej republiky BA, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
1 O.Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 


