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

V Bratislave, 28.1 1.20 17 

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 Jen „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 (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej časti 

v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste, 

na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

Podľa §§ 39, 39a a 41 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 4 Vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z. z„ ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, mení rozhodnutie o umiestnení zmeny dokončenej stavby 
- Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C, Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova ul„ 
Bratislava, ev.č.1420, č.2173/28142/2017/STA/UR-Gal z26.6.2017, právoplatné 10.10.2017 (vspojení 
s rozhodnutím Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2017/83533/KVJ zo dňa 20.9.2017), pre 
navrhovateľa Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 1 O, 812 50 Bratislava týmto 

rozhodnutím o umiestnení stavby 1437 

v časti stavby „ Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba bloku C Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova 
ul. , Bratislava", v rozsahu stavebných objektov 
SO 103 Prístavba a úpravy objektu C 
SO 1O1 Úpravy objektu A,B 
SO 20 1 Príprava územia 
SO 205 Spevnené plochy 
SO 206 Areálová kanalizácia 
SO 408 Areálové rozvody NN 

pre navrhovateľa Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r.o„ Heydukova 1 O, 812 50 Bratislava, na pozemkoch reg. 
„C" KN pare. č. 8539 a 8540/ 1, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese - koordinačnej situácii, tvoriacom 
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto rozhodnutia. 

Zmeny územného rozhodnutia ev. č. 1420 sa týkajú: 
v úrovni 2.PP bude blok pristavaný o strojovne chladenia a VZT a prepojovaciu chodbu s blokom 
A a mostíkom s blokom B 
v úrovni 1.PP budú pristavené miestnosti el. rozvádzačov a zázemie pre upratovačky 
v úrovni l .NP podlažia budú pristavané ambulancie, čakáreň a zázemie pacientov 
celý blok C bude nadstavený o 2.NP, v ktorom bude prevádzka ambulantnej chemoterapie so 
stacionárom pre 19 pacientov a príprava cytostatík. 

Objekt bude prestrešenľ plochou strechou ( zazelenenou) s výškou atiky na kóte +7,40 m . Zastavaná plocha 
bloku narastie z 550 m na 925 m2

• 



Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa podmienky z citovaného územného rozhodnutia ev. č. 1420 
v rozsahu uvedených stavebných objektov nahrádzajú týmito novými podmienkami : 
Architektonické a urbanistické podmienky: 
Prístavbou a nadstavbou jedného podlažia k objektu C sa objekt stane plnohodnotným pavi lónom 
s prevádzkovo ucelenými oddeleniami. V 2.PP zostávajú tri kobky pre lineárne urýchlovače. V novej časti 2.PP 
budú umiestnené strojovne VZT a ch ladenia. V J .PP objektu C vznikne energetické centrum objektu s hlavnými 
rozvodňami , časť podlažia bude využitá ako centrálne šatne. V pôvodnej časti ! .NP zostane bez zmien 
zachovaná prevádzka kaplnky aj konferenčná miestnosť. V novej časti podlažia budú vybudované ambulancie, 
čakáreň a zázemie pre pacientov. V l .NP bude situovaný komunikačný uzol medzi jednotlivými susednými 
objektami. V 2.NP bude umiestnená prevádzka ambulantnej chemoterapie so stacionárom pre 19 pacientov a 
príprava cytostatík. 
Ve11ikálne budú všetky podlažia prepojené dvomi novými únikovými schodiskami a výťahom . Horizontálne 
bude objekt prepojený pre verejnosť v ! .NP s blokom B a s objektom kláštora. 
Pri prestavbe objektu C dôjde k jeho prepojeniu aj s objektom A v úrovni 2.PP spojovacou chodbou. Pred 
realizáciou prestavby budú odstránené existujúce provizórne stavby, spevnené plochy a náletová zeleň 

v priestore výstavby. 
Objekt C 
V zmysle vydaného územného rozhodnutia evid. č. 1420 má mať objekt C dve podzemné podlažia a jedno 
nadzemné podlažie a maximálny pôdorysný rozmer 33, 12 x 15,3 m. Zmenou dôjde k zvýšeniu počtu 
nadzemných podlaží na dve nadzemné podlažia. Maximálny pôdorysný rozmer objektu C po zmene bude 33,9 
x 30,5m. Výškové osadenie objektu ostáva nezmenené. Objekt bude po zmene prestrešený plochou 
zazelenenou strechou s výškou atiky na kóte + 7 ,4 m. 

V pristavovanej a nadstavovanej časti menenej týmto rozhodnutím bude funkčné využitie jednotlivých podlaží 
nasledovné: 
2.PP - chodba, strojovňa chladenia, strojovňa VZT výťah 2x sklad, predsieň, schody, spojovacia chodba do 

objektu A 
l .PP - chodba, 2x predsie11, 2x schodisko, 3x rozvodňa, šatňa, upratovanie, umývareň, 2 x sklad, výťah, 

2x technická miestnosť 
! .NP - chodba, čakáreň, 2x schodisko, výťah, prepojovací mostík do objektu B, sklad, upratovanie, 2x wc, 2x 

rozvodňa, 3x vyšetrovňa, 3x pracovňa 
2.NP - chodba, 2x schodisko, výťah, stacionár, čistiaca miestnosť, 4x sklad, 2x riedenie cytostatík, filter pers., 

príprava filter materiálu, sprcha. 

Napojenie objektu na inžinierske siete bude prostredníctvom existujúcich vnútroobjektových a areálových 
rozvodov. Vykurovanie objektu C bude napojené na plynovú kotolňu na streche objektu B. 

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. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, obce a účastníkov 
konania sa upravujú nasledovne (požiadavky k zmene): 
Hlavné mesto SR Bratislava, ORM: 
Z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: 
• Prístavbu a nadstavbu bloku C považujeme za poslednú čiastkovú prestavbu v rámci modernizácie celého 

areálu. Akýkoľvek ďalší zámer prestavby v areáli, ktorý by mal za následok zmenu objemových parametrov 
existujúcich objektov a s tým súvisiaci nárast potreby parkovacích miest a úbytok existujúcich plôch zelene, 
bude hlavné mesto posudzovať až po schválení výsledného generelu ce lého zariadenia OÚSA. Tento bude 
hlavnému mestu predložený v rámci posudzovania investičného zámeru, v ktorom bude riešený celý rozvoj 
areálu vrátane parkovacích a oddychovo rekreačných požiadaviek pre pacientov, návštevníkov 
a zamestnancov s ohľadom na jeho plánovanú výslednú kapacitu. 

• Plochú vegetačnú , nepochôdznu strechu na objekte C rieš iť v ďalšom stupni dokumentácie ako extenzívnu 
(s min. hrúbkou substrátu 5-25 cm) , doplnenú o stromčeky a kry v zmysle prílohy k DUR. 

• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť projekt sadových úprav na plochách medzi objektmi A,C 
a kláštorom v zmys le výkresu 3, Situácia areálu nemocnice (vyváženou kombináciou nízkej a vysokej 
zelene) a ku kolaudácii preukázať realizáciu navrhnutých sadových úprav . 
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Z hľadiska dopravného vybavenia - do ďalšieho stup11a PD je potrebné: 
• Predložiť korektný výpočet statickej dopravy pre Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA), podľa 

funkčného využitia objektu a podľa platnej STN 73611 O/Z l ,Z2. Vo výpočte žiadame korektné vstupné 
údaje (počty zamestnancov, lôžok, ambulancií atď.) Upozori1ujeme, že odstavné stojiská /OJ sa počítajú len 
pre funkciu - bývanie, pre ostatné funkcie sa počítajú parkovac ie stojiská /Pc/. Vzhľadom na polohu 
odporúčame vo výpočte použiť koeficienty kmp = 0,3 a kd = 1,0. 
VSD bude obsahovať vyhodnotenie normovej potreby parkovacích miest (PM) a návrh parkovacích miest, 
zvlášť požadujeme uviesť počet PM pre potreby pacientov (lôžka, ordinácie) a návštevy. Požadujeme uviesť 
aj spôsob prevádzky vozidiel nemocnice - sanitky. 

• OÚSA disponuje, v rámci areálu, počtom 150 PM, z toho 62 PM na parkovisku s dopravným prístupom zo 
Špitálskej ul. Prieskumom bolo zistené, že nemocnica neumožňuje parkovať onkologickým pacientom ani 
na parkovisku s prístupom zo Špitálskej ul. 

1. Žiadame v rámci areálu zabezpečiť prístup pacientom (aspo11 onkologickým) na parkovisko 
s dopravným prístupom zo Špitálskej ul, s minimálnym počtom PM podľa normovej potreby 
(lôžka , ordinácie, prípadné návštevy) a PM preukázať v grafickej časti. 

2. Žiadame doplniť na predmetnom parkovisku, parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu v počte 4%. 

3. Žiadame zaviesť OÚSA prevádzkový poriadok parkoviska (kto, kedy, za akých podmienok 
môže parkovisko použiť) a odporúčame prevádzkový poriadok parkoviska pre potreby 
pacientov zverejniť ako informáciu aj na stránke http://www.ousa.eu/sk/kl ienti-a
pacienti/informacie-pre-pacientov-a-navstevy. 

4. Dopravným značením žiadame vyznačiť predmetné parkovisko /napr. dopravnou značkou ako 
vyhradené parkovisko (IP 16) s dodatkovou tabuľkou (E 12) napr. s textom „ pre zamestnancov 
a pacientov OÚSA podľa prevádzkového poriadku" Prevádzkový poriadok a výkres 
dopravného značenia žiadame predložiť v operatívnej komisii pre určovania dopravných 
značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

Z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia Hl. m. SR Bratislava odporúča: 
Z dôvodu zaberania v súčasnosti zelených plôch riešiť aj zelené fasády, v kontakte terénu 
s budovou navrhnúť v maximálnej možnej miere prírodné plochy, ktoré zlepšujú energetickú 
bilanciu budov. V ďalšom stupni dokumentácie predložiť na stavebný úrad projekt sadových 
úprav, ktorý bude zohľadňovať uvedené požiadavky. 
Zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním alebo retenciou s ohľadom 
na inžiniersko-geologické pomery v území. 

• Pri kompletizácii žiadosti o stavebné povolenie požiadajte oddelenie správy komunikácií a oddelenie 
dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko z hľad iska záujmov cestného hospodárstva 
a problematiky cestného orgánu, vrátane organizácie dopravy počas výstavby. 

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

v priebehu spracovania. 
• 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 schváliť s KPÚ. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave: 
Al Predložiť tunajšiemu úradu na posúdenie projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia 
predmetnej stavby a v rámci nej:, 
• Doložiť podrobné svetlotechnické posúdenie stavby, v ktorom budú z hľadiska kritérií na denné osvetlenie 

budov presne špeci fikované stavbou nadmerne zatienené nebytové priestory situované na 1.NP susediacich 
objektov, zároveň doložiť písomný súhlas majiteľov týchto priestorov s vykonaním potrebných technických 
úprav zameraných na dosiahnutie združeného osvetlenia. 

• Rešpektovať odporúčania uvedené v závere svetlotechnického posudku vypracovaného k predloženému 
návrhu projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia /spracovateľ anua s.r.o., Sliačska 1 O, 
831 02 Bratislava, august 2015/ + preukázať sú lad projektového riešenia s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 
541 //2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov 
/s osobitným zreteľom na prílohu č. 4 tejto vyhlášky /. 
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• Riešiť protihlukové úpravy navrhovaných nových stacionárnych zdrojov hluku /technológie VZT, 
chladenia, výťahov, ostatné strojné technológie/ tak, aby sa vo vnútornom prostred í riešeného objektu, ako 
aj z hľadiska vplyvu na okolité objekty dosiahol súlad s požiadavkami 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. 

• Preukázať účinné vetranie všetkých bezokenných priestorov. 
• Preukázať, že podlahy všetkých miestností v riešených priestoroch budú opatrené ľahko umývateľnými, 

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

v rozsahu podľa nasledovných minimálnych hygienických zásad: 
o V celom trakte priestorov prípravy / riedenia a aplikácie cytostatík (s výnimkou kancelárie) - po 

celom obvode jednotlivých miestností - do výšky až po strop a v riediarni cytostatík aj vrátane 
stropu 

o Vo všetkých miestnostiach zázemia pre čistenie, upratovanie a osobnú hygienu pacientov 
a personálu , ako aj v špinavých skladoch /odpad, bielizeň/ - 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. 

• Preukázať súlad detailov stavebno-technického vyhotovenia a vybavenia /hlavne zariaďovacími predmetmi 
zdravotechniky, germicídnymi žiaričmi , atď/ jednotlivých pracovísk /ambulancie, vyšetrovne, stacionár/ 
a ich prevádzkového zázemia s požiadavkami výnosu č. 44/2008 Vest. MZ SR, čiastka 32-51 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. 

• Zdokumentovať preriešenie pracoviska riedenia/prípravy cytostatík (2.NP): 
o tak aby disponovalo osobitnými koridonni (filtrami) pre prísun čistých a skladovanie a odsun 

použitých/odpadových materiálov kontaminovaných cytostatikami (s náležitým prispôsobením 
podávacích okien v deliacich priečkach), 

o miestnosť upratovačky nebola prístupná cez šatňu personálu (kríženie či stej a nečistej prevádzky) 
• Šatiíu personálu na 1.PP stavebne odčlt:niľ podľa pohlaví. 
• Zdokumentovať opatrenia na zabezpečenie minimalizácie prašnosti a hlučnosti v súvisiacom nemocničnom 

a životnom prostredí počas vykonávania stavebných prác. 
BI K u 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 znen í neskorších 
predpisov. 

• Protokol z objektívneho merania umelej osvetlenosti, ktorým sa preukáže súlad s požiadavkami vyhl. MZ 
SR č. 541/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov. 

• Protokol z objektívnych meraní čistoty ovzdušia v čistých priestoroch v zdravotníctve /pracovisko prípravy 
a riedenia cytostatík/, 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 zdravotníckych zariadení z hľadiska 
ochrany zdravia v znení neskorších predpisov a tiež predpisov pre správnu lekárenskú prax (príprava 
cytostatík). 

• Protokol o meraní rýchlosti prúdenia vzduchu v pracovných otvoroch laminárneho/ych boxov riediarne 
cytostatík, ktorým sa preukáže, že sú splnené požiadavky ON 9 1 0971 Digestor pre chemické laboratóriá. 

• Protokol z laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody z vnútorného rozvodu stavby, ktorým sa preukáže 
sú lad s kri tériami nar. vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorými sa ustanovujú požiadavky na vodu u rčenú na 
ľudskú spotrebu a kontrolu vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa. 
• Navrhované stavebné objekty nemajú charakter vodnej stavby v zmysle §52 ods. 1 vodného zákona a na ich 

povolenie nie je potrebné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy podľa§ 26 tohto zákona. 
• Existujúce inžinierske siete musia byt' pred zahájením stavby zamerané a vytýčené . 

• V mieste križovania stavby s existujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť opatrne 
a zachovať ich ochranné pásma. 
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Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, referát odpadového hospodárstva: 
• zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo 

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 zabezpečiť jeho prípravu na 
opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

o zhodn otením 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 jeho 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 vyh láška 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 žiadosti 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 byt' 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 rekonštrukcia existujúcej nemocnice je 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 systému ekologickej stability mesta Bratislavy /SAŽP, 1994/ riešené územie 
nie je súčasťou žiadneho biokoridoru, biocentra alebo iného prvku s regionálnym významom. 

• V zábere navrhovanej stavby sa nachádzajú dreviny, ktoré budú z dôvodu realizácie stavby odstránené. 
Upozorňujeme stavebníkov, že podľa § 47 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. 

• 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. 

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

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP ( 00/ 
• Vykurovanie bloku C bude zo zrekonštruovanej plynovej kotolne umiestnenej v bloku B. V prípade 

výpadku el. energie bude blok napojený na náhradný zdroj elektrickej energie, umiestnený vo dvore areálu. 
• Vzhľadom na to, že na predmetné zdroje znečisťovania ovzdušia - plynová kotolňa a dieselagregát, vydal 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie súhlas na umiestnenie zdrojov č . OU-BA
OSZP3/2015/092976/TRK/I zo d11a 2.11 .2015 a zdroje povolil súhlasom č. OU-BA-
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OSZP3/2016/059850/TRK/l zo dr'ía 6.6.2016 nie je potrebné vydať nový súh las, nakoľko v bloku C nie sú 
umiestnené zdroje znečisťovan ia ovzdušia. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP ( E!Al 
• Prekonzultovať stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a vysporiadať sa 

s požiadavkami uvedenými v tomto stanovisku. 
• V rámci zmeny svetlotechnických pomerov doriešiť náhradné opatrenia, ku ktorým bude potrebné doložiť 

stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. 

Dopravný úrad: 
• Stavba s výškou 8,3 m / 149,65 m.n.m. B.p.v. a stavebné mechanizmy rešpektujú výšku určenú ochrannými 

pásmami Letiska M. R. Štefánika Bratislava 260m.n.m. B.p.v. a svojim 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 predložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vrátane detailov bezbariérových úprav 

na posúdenie. 

BVS a.s.: 
• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie požadujeme rešpektovať naše 

zariadenia a ich ochranné pásma, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

• Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v koordinácii 
a v sú lade s platnými STN. 

• Keďže prístavbou bloku C bude množstvo vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ navýšené 
požadujeme riešiť odvádzanie dažďových vôd cez retenčnú nádrž s redukovaným ventilom s max. 
prietokom 5 1/s. 

• Naša spo ločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. 
• Ďalší stupe1'í projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, vypracovanej podľa hore uvedených 

podmienok spolu s aktuálnym dokladom o vlastníctve nehnuteľnosti, katastrálnou mapou a iných príloh, 
ktoré vyplynú z navrhovaného riešenia, požadujeme predložiť na vyjadrenie. 

Západoslovenská distribučná a.s .. : 
• Nakoľko z energetickej bilancie a stávajúceho stavu vyp lýva, že existujúce zdroje, ktoré sa navýšili na 

základe projektovej dokumentácie OÚSA - prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C, Heydukova 
ulica, Bratislava zo dňa 22.7.2016 a uzavretej zmluve PRI 121568884 medzi ZSD, a.s. a Onkologický ústav 
sv. Alžbety s.r.o. postačujú pre pripojenie dostavby bloku C, existujúce transformátory budú ponechané, nie 
je potrebné uzatvárať novú zmluvu o pripojení. 

• V prípade nutnosti posilnenia maximálnej rezervovanej kapacity sa bude navýšenie riešiť novou 
projektovou dokumentáciou a novou zm luvou PRI, kde sa stanovia nové technické podmienky pripojenia do 
distribučnej sústavy ZSD, a.s. 

• Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu vo 
vlastníctve ZSD. Žiadame rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení v zmysle ustanovení 
§43 Zákona o energetike č. 25 1/2012 Z.z. 

• Výkopové práce v ochrannom pásme káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou -
ručným spôsobom. 

• V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN vedenia a budú sa v líom pohybovať 
osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami , je nutné vykonať poučenie 
(oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. 

• Meranie odberu el. energie požadujeme umiestniť v elektromerovom rozvádzači RE tak, aby bolo 
kedykoľvek prístupné za účelom kontroly, výmeny , odpočtu .... na trvalo verejne prístupnom mieste pre 
pracovníkov energetiky. Umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu , 
vrátane ich montáže a zapojenia, musí byt' v súlade s platným predpisom „ Pravidlá pre prevádzkovanie 
a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdis.sk. 
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• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. /s ilové aj 
oznamovac ie/ a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 25 1/20 12 Z.z. o energetike a jeho noviel. 

Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti sa dopÍňajú 
nasledovne: 
• 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 vybavenosťou . 

Vyhradenie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej častí, podľa ktorých môže 
stavebný úrad určiť ďalšie podmienky a ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia: 
1. Ďal š í stupeil projektovej dokumentácie pred ložiť na vyjadrenie: 
• Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, odd . dopravy 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
• BYS a. s. 

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

čistoty a poriadku, sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby 
nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím 
vetrom), 

• zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách 
a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

Navrhovaná činnosť - stavba „Rekonštrukcia a nadstavba bloku C Onkologického ústavu sv. Alžbety, 
Heydukova ul. , Bratislava" bola posudzovaná podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelt:mie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 
vydalo rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/081196/LAZ/I-EIA-r zo dňa 31. 7 .2008. 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

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

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

zákona č. 50/ 1976 Zb. v znení neskorších predpisov, 
3. Rozhodujúcemu správnemu orgánu so žiadosťou o stavebné povolen ie 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. l stavebného zákona platí dva roky odo di1a, 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 začal o 
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). 
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ODÔVODNENIE 

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 1 O, 812 50 Bratislava, (ďalej len „navrhovatel"'), podal 
dňa 13.3.20 17, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „ OÚSA rekonštrukcia 
a nadstavba bloku C, Heydukova ul., Bratislava" na pozemkoch reg. „C" KN pare. č. 8539, 8540/1 k.ú. Staré 
Mesto, v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Obermeyer Helika s.r.o„ 
Dúbravská cesta 2, 814 04 Bratislava, Ing. arch. Martina Kratochvílová v 06/2016. Podanie bolo kompletné. 
V čase podania návrhu prebiehalo na stavebnom úrade konanie vo veci vydania územného rozhodnutia na 
zmenu dokončenej stavby „ Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C, Onkologického ústavu sv. 
Alžbety, Heydukova ul „ Bratislava " . Keďže prebiehajúce konanie sa týkalo okrem iného aj prístavby bloku C 
stavebný úrad vo veci podaného návrhu na nadstavbu bloku C nekonal až do vydania právoplatného rozhodnutia 
na zmenu dokončenej stavby „ Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C, Onkologického ústavu sv. 
Alžbety, Heydukova ul., Bratislava " pod č. 2173/28142/2017/STA/UR-Ga dňa 26.6.2017 spotvrdením 
platnosti rozhodnutím Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2017/83533/KVJ zo dňa 20.9.2017, 
právoplatným 10.10.2017. 

Stavebný úrad oznámil začatie konania s termínom ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním, v zmysle § 36 ods. 4 v súčinnosti s § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona, účastníkom konania a 
dotknutým orgánom, oznámením č.6744/46581/2017/STA/Gal zo dňa 30.10.2017. 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.] 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 byt'(§ 42 
ods. 5 stavebného zákona)". 

Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ~ 37 stavebného zákona a zisti l, že jej umiestnenie 
nt:odporuje 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, ktorý 
stanovuje pre územie v ktorom sa nachádzajú pozemky prac. č. 8539 a 8540/I k.ú. Staré Mesto reguláciu 
funkčného využitia plôch - územia občianskej vybavenosti, občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu, kód funkcie 20 I. Uzemia 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 alebo prestavby bloku možné riešiť zástavbu 
v intenciách existujúcej prevládajúcej výšky objektov tak, aby bola zachovaná charakteristická zástavba ulice, 
resp. mestského bloku a boli zachované proporcie existujúcej urbanistickej štruktúry, a tak aby nebola zmenou 
výškovej konfigurácie narušená urbanistická kompozícia, mierka alebo silueta v dotknutom území mesta. 
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 201, patria zariadenia zdravotníctva 
a sociálnej starostlivosti medzi prevládajúce spôsoby využitia. 
Zastavaná plocha objektom C narastá z 550 m2 na 925 m2

, celkový nárast nadzemných podlažných plôch je cca 
1165 m2 

• Prístavba a nadstavba objektu bude vnímateľná iba v rámci vnútrobloku OÚSA a nezasiahne do 
vonkajšieho vzhľadu a vonkajšej hranice celého areálu. Vo vzťahu k veľkosti celého zariadenia a s ohľadom na 
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sku točnosť, že stavebné úpravy budú realizované iba za úče lom skvalitnenia poskytovanej ambulantnej 
starostlivosti existujúceho zdravotníckeho zariadenia je možné tento nárast považovať za prípustný. Nadstavbou 
vzniká nové 2.NP, ktoré je od objektu B uskočené cca o 2,6 111 pre zachovanie určitej intimity jeho lôžkovej 
časti . 

S ohľadom na charakter stavby, jeho umiestnenie vo vnútrobloku, ale najmä na objemový rozsah 
a navrhovaný architektonický výraz, je možné hodnotiť zmenu dokončenej stavby ako stavebný zásah do 
územia, ktorý rešpektuje charakteristické princípy stabilizovaného územia. 

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 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. 
Svoje stanoviská oznámili: 
• Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 51442/ 16-334584 

z 13.2.2017 
• Magistrát hl. m SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií, stanovisko č. MAGS OSK 52066/20 16-

337582/Há-279 z 22.8.2016 
• Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, stanovisko č. MAGS OZP 

52530/2016-335480z23.8.20 16 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2016/22097-2/82749/ST A z 27.10.2016 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-

2016/08222l/JUDz31 .8.2016 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-

2016/083959/KEN-vyj. z 3.10.2016 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana ovzdušia, posúdenie č. OU-BA-OSZP3-

2016/079995/TRK/1 z 31.8.2016 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP , odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-

2016/77036/HEL/I z 15.8.216 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/081196/LAZ/I-EIA-r zo dňa 22.9.2016, právoplatné 24. 10.2016 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, záväzné 

stanovisko č. OU-BA-OSZP3/2017/083683/KOJ/EIA-zs.úk. zo dňa 28.8.2017 
• Has ičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanov isko č. KRHZ-BA-HZUB6-2988/2016 

z 29.9.2016 
• Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-BA-OKR 1-2016/078596/2 

z25.8.2016 
• Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č.KRPZ-BA-KD13-25-

157/2016 z 15 .8.2016 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, stanovisko č. 

HZZ/13574/2016 z 27.9.2016 
• Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie zn. 209/2016 z 5.9.2016 
• Únia nev idiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 87/UR/20 16/Ko z 15.8.2016 
• Distribúcia SPP,a.s„ vyjadrenie č. TDba/2949/2016/JPe z 31.8.2016 
• BVS,a.s„ vyj adrenie č. 33017/2016/SY z6.9.2016 
• Západoslovenská distribučná a.s, vyjadrenie z 5.8.2016 
• Dopravný úrad , stanovisko z 25.8.2016 
• Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 6611627190 z 17 .10.2016 
• UPC Broadband Slovakia , stanovisko č.479/2016 z 18.8.2016 
• Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava, vyjadrenie č. ASM-77-2076/2016 

Ďalej boli do spisu predložené nasledovné doklady: 
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originál LV č. 955, originál sn ímky s KM 
súhlas Rehole svätej Alžbety ako vlastníka poz. pare. č. 8539 a 8540/1 k.ú. Staré Mesto, 
s plánovanou výstavbou zo difa 10.3.2017 
rozhodnutie na výrub drevín vydané Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto pod č. 

9932/52904/2016/DŽV/Ral zo dňa 29. 11.2016, právoplatné 23. 12.2016. 



K posúdeniu súladu stavby so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA") stavebný úrad uvádza, 
že stavba ako celok bola posudzovaná podľa zákona o EIA a Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti 
o životné prostred ie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vydalo rozhodnutie č. 
OU-BA-OSZP3-2016/081 196/LAZ/I-EIA-r zo dňa 31. 7 .2008. Túto informáciu obsahuje aj kolaudačné 

rozhodnutie, v súlade s ust. § l 40c ods. 13 stavebného zákona. 
Stavebný úrad v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona o EIA listom č. 6744/35906/2017/STA/Gal zo d11a 

14.8.2017 zverejnil na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto kópiu návrhu na 
vydanie územného rozhodnutia a súčasne údaje o sprístupnení záverečného stanoviska. 

Stavebný úrad následne Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia SR doručoval oznámenie o začatí územného konania , 
nakoľko v zmysle s ust. § 38 ods. 4 zákona o EIA má príslušný orgán v povoľovacom konaní postavenie 
dotknutého orgánu. Stavebný úrad súčasne, v sú lade s ustanovením § l 40c ods. 2 stavebného zákona, listom č. 
6744/35923/2017/STA/Gal zo di1a 14.8.2017, doručeným dňa 16.8.2017, požiadal Okresný úrad Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
o vydanie záväzného stanoviska. Prílohou tejto žiadosti bola kópia návrhu na začatie územného konania, kópia 
oznámenia o začatí územného konania, projektová dokumentácia a písomné vyhodnotenie spôsobu 
zapracovania podmienok určených v rozhodnutí. 

Záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA.OSZP3/20 17/083683/KOJ/EIA-zs. úk. zo 
dňa 28.8.2017 bolo stavebnému úradu doručené d11a 26.9.2017. Dotknutý orgán vo svojom stanovisku 
konštatoval, že návrh na vydanie zmeny územného rozhonutia na stavbu „ OVSA-Rekonštrukcia a nadstavba 
bloku C , Heydukova ul„ Bratislava" je v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím príslušného orgánu 
č. OU-BA-OSZP3-2016/081196/LAZ/l-EIA-r zo dt1a 31.7.2008 a jeho podmienkami. 

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

Dňa 16.11.201 7 stavebný úrad vykonal oznámené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, 

z ktorého bola vyhotovená zápisnica. V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predložený návrh z hľadísk uvedených v §§ 39, 39a a 41 
stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnením stavby 
nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi. 

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. 

~ 

~ 
starosta mestskej časti 

IO 



Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo 
výške 100,00 €,s lovom sto eur, bol uhradený v hotovosti dňa 13.3.20 17, v pokladni Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 

Doručuje sa : 
1. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o„ Heydukovca 1 O, 812 50 Bratislava 
2. Rehoľa svätej Alžbety, Špitálska 21, 821 32 Bratislava 

Na vedomie: 
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, P.0.Box 192, 814 99 Bratislava 
4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. č. 17, 811 04 Bratislava 1 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, P.O.Box 26, 820 

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

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

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

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

zložiek ŽP - ochrana ovzdušia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
12. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
13. Dopravný úrad , Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
14. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 
15. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
16. Magistrát hl.m.SR Bratislavy, oddelenie životného 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.0.Box 292, 810 00 Bratislava! 
20. SPP distribúcia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
2 1. Dopravný podnik Bratislava, a.s„ Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
22. Slovak Telekom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
23. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek ŽP - EIA, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
24. MÚ MČ Bratislava-Staré Mesto, odd.životného prostredia - TU 
25. MÚ MČ Bratislava-Staré Mesto, cestný správny orgán - TU 
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