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

Číslo záznamu: 2175/49110/2017/STNUR-Gal V Bratislave, 16.1.2018 

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 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 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 1435 

ktorým sa určuj e stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, 
určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia, pre novostavbu: 
„ Polyfunkčný objekt Paulínyho ul., Bratislava", na pozemku reg. „C'' KN pare. č. 248/1 k.ú. Staré Mesto 
s prípojkami inžinierskych sietí aj na pozemkoch reg. „C" KN pare. č. 21375/4, 21375/7, 21375/1, 21377/10, 
287/2, 287/9, 287/4 k.ú. Staré Mesto. Pre navrhovateľa URBICOM, a.s., Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 
Bratislava, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese - koordinačnej situácii, tvoriacom neoddeliteľnú prílohu 
č. 1 tohto rozhodnutia. 

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

Lokalita, v ktorej sa obj ekt navrhuje sa nachádza na ulici Paulínyho, Bratislava - Staré Mesto 
v bezprostrednom kontakte s centrom Bratislavy, na začiatku vstupu do pešej zóny Hviezdoslavovho námestia. 
Tvarové a objemové riešenie objektu vychádza z tvaru pozemku a svetlotechnických možností za akých je 
novostavba možná na predmetnom pozemku. Novostavba polyfunkčného objektu bude slúžiť pre obchod 
a služby, administratívu, prechodné ubytovanie a bývanie. Objekt bude mať 1 podzemné podlažie a osem 
nadzemných podlaží. Z dôvodu zachovania možnosti zástavby susediacich pozemkov pare. č. 249 a 252 k.ú. 
Staré Mesto nie sú na západnej obvodovej stene navrhované žiadne okenné otvory. Administratívne priestory 
navrhované na 2.NP v zadnej časti objektu budú presvetlované strešnými svetlíkmi. 
Členenie na stavebné a prevádzkové objekty: 
SO 01 Polyfunkčný objekt 
SO 02 Podzemná garáž 
SO 03 Asanácia existujúcich objektov a príprava územia 

SO 03 .1 Prekládka siete NN 
SO 03.2 Výrub drevín 
SO 03.3 Výkop a zabezpečenie stavebnej jamy 

SO 04 Inžinierske siete 
SO 04.l Prípojka NN 
SO 04.2 Vonkaj šie osvetlenie 
SO 04.3 Prípojka UPC 
SO 04.4 Kanalizačná prípojka 
SO 04.5 Vodovodná prípojka 
SO 04.6 Prípojka plynu 
SO 04.7 Prípojka T-com 



SO 05 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácie 
SO 06 Sadové úpravy 

PS O 1 Autovýt'ah 
PS 02 Výťah 
PS 03 Náhradný zdroj elektro 

Výškové osadenie objektu bude na úrovni± 0,000 m = 138,20 m.n.m. B.p.v., ktorá je určená na l.NP objektu. 
Pôdorysné usporiadanie objektu : 
1.PP ( -3,70 m ) - bude približne kopírovať hranicu pozemku 248/1 k.ú. Staré Mesto, ktorý má tvar 
nepravidelného lichobežníka. Východná obvodová stena bude mať celkovú dÍžku 43,09 m. Južná obvodová 
stena bude mať od juhovýchodného nárožia pozemku dÍžku 18, 105 m. Západná obvodová stena bude mať 
dÍžku 33,8m. Severná obvodová stena bude mať dÍžku 11 ,925 m. 
1. NP ( ±0,00 m) - Východná obvodová stena bude dosahovať dÍžku 42,545 m v smere od juhovýchodného 
nárožia pozemku. Na tejto obvodovej stene sú navrhované tri ustúpenia: jeden svetlík s pôdorysným rozmerom 
2,59x l ,7m , v polohe oproti existujúcemu svetlíku na objekte Paulínyho 1 a dva anglické dvorce, prvý 
s pôdorysným rozmerom 1,595 x 3,305 m začína na juhozápadnom nároží objektu Paulínyho 1, druhý 
s pôdorysným rozmerom l,655x 3,295 m bude vo vzdialenosti 4,365m od druhého. Južná obvodová stena bude 
mať dÍžku 17,505 m v smere od juhovýchodného nárožia pozemku navrhovateľa. Východná obvodová stena 
bude dosahovať celkovú dÍžku 33,7 m. Severná obvodová stena - uličná fasáda bude mierne ustupovať od 
severnej hranice pozemku navrhovateľa, v premenlivej dÍžke. 
2. NP ( +3,7 m) - Východná obvodová stena bude dosahovať dÍžku 43,090 m v smere od juhovýchodného 
nárožia navrhovateľa, svetlík a anglické dvorce budú kopírovať polohu z predchádzajúceho podlažia. Južná 
obvodová bude dosahovať dÍžku 18,105 m v smere od juhovýchodného nárožia pozemku navrhovateľa. 
Západná obvodová stena bude dosahovať dÍžku 33,8 m. Severná - uličná obvodový stena bude dosahovať dÍžku 
12,395 m. 
3. NP ( +7,00m ) - obvodové steny budú kopírovať predchádzajúce podlažie s výnimkou zadného traktu 
objektu, ktorý v smere od dvornej časti objektu Paulínyho 1 ustupuje pri juhozápadnom nároží uličnej časti 
objektu Paulínyho 1 o 5,52 m, odkiaľ východná fasáda PFO pokračuje paralelne so západnou fasádou PFO, 
pričom šírka takto vzniknutého dvorného krídla je 8,745 m. 
4.NP ( + 1 O,OOm) - kopíruje predchádzajúce podlažie. 
5 .NP ( + 13,00m) - kopíruje predchádzajúce podlažie. 
6.NP ( + 16,00m) - dvorné krídlo sa skracuje v smere od objektov SNG tak, že dÍžka východnej obvodovej 
steny v ustupujúcej časti bude dosahovať dÍžku 10,685 m. Južná obvodová stena dvorného krídla je kolmá na 
východnú aj západnú obvodovú stenu. 
7.NP ( + 19,00m) - dvorné krídlo sa opätovne skracuje na dÍžku 5,66 m, severná obvodová stena - uličná 
ustupuje v smere od Paulínyho ul. o 2,38m od hrany styku so susedným objektom. 
8.NP ( + 22,0 m)- dvorné krídlo je skrátené na dÍžku 0,785 m. 
Objekt bude prestrešený sústavou plochých striech s nasledovnými výškami atiky: nad 3.NP na kóte +7,50m, 
nad 5.NP na kóte + 16,00m (v časti východnej dvornej obvodovej steny) + l 6,4m (v ostatných častiach), nad 
6.NP na kóte +19,4 m , nad 7.NP na kóte + 22,4 m, nad 8.NP na kóte +25,4 m. Severná obvodová stena 
v úrovni 8.NP bude v hornej časti zošikmená. 
Funkčné využitie objektu bude nasledovné: . 
l .PP - schodisko, 2 x chodba, výťah, 5 x technická miestnosť, kontajnerové stojisko, autovýťah, parkovisko pre 
15 automobilov, sklad 
l .NP - schodisko, 2x chodba, výt'ah, vstupná hala, WC ženy, WC muži, sklad -upratovačka, autovýt'ah, tech. 
miestnosť, 4x obchod a služby, 2x sklad, svetlík, 2x anglický dvorec, 2x vnútorná pasáž, vonkajšia pasáž 
2.NP - schodisko, 3x chodba, výt'ah, lx apartmán, recepcia, WC muži, WC ženy, kuchyňa, upratovačka, sklad, 
2x zasadačka, 5 x kancelária 
3.NP - schodisko, 3x chodba, výt'ah, lx apartmán, 2x nebytový priestor 
4.NP- schodisko, 3x chodba, výt'ah, lx apartmán, 2x nebytový priestor 
5.NP - schodisko, 3x chodba, výťah, lx apartmán, 2x nebytový priestor 
6.NP - schodisko, 2x chodba, výt'ah, l x 3-izbová bytová jednotka 
7.NP - schodisko, 2x chodba, výt'ah, l x 3-izbová bytová jednotka 
8.NP- schodisko, 2x chodba, výt'ah, lx 3-izbová bytová jednotka 
Napojenie objektu na inžinierske siete: 
Kanalizačná prípojka - objekt bude na verejnú kanalizáciu napojený navrhovanou jednotnou kanalizačnou 

prípojkou dimenzie DN 200 matriál PVC - U SN4 na existujúcu jednotnú kanalizáciu DN 400, ktorá sa 
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nachádza v miestnej komunikácii pred objektom na Paulínyho ul„ poz. pare. č. 213 75/4 k.ú . Staré Mesto. Na 
kanalizačnej prípojke bude vybudovaná revízna šachta priemeru 600mm , ktorá bude prístupná z verejného 
priestranstva. 
Vodovodná prípojka - Objekt bude napojený vodovodnou prípojkou dimenzie DN 65 z materiálu HDPE na 
existujúci verejný vodovod DN 80, ktorý sa nachádza v miestnej komunikácii pred objektom na Paulínyho ul., 
poz. pare. č. 213 75/4 k.ú. Staré Mesto. Na vodovodnej prípojke bude vybudovaná nová vodomerná šachta 
s centrálnou vodomernou zostavou, ktorá bude umiestnená v l .PP 
Prípojka NN - objekt bude napojený z existujúcej distribučnej transformátorovej stanice TS 1464-000 ( ktorá 
bude zrekonštruovaná). Prípojka bude zrealizovaná káblami uloženými v zemi v trase cez pozemky 21375/4, 
2137517, 21375/1, 21377/10, 287/2, 287/9 a 287/4 k.ú. Staré Mesto. Káble elektrickej prípojky budú zapojené 
do prípojkovej skrine PRIS 3, ktorá bude umiestnená na fasáde polyfunkčného domu. Z nej bude zapojený 
elektromerový rozvádzač RE na ! .NP, na verejne prístupnom mieste. 
Prípojka plynu - objekt bude zásobovaný zemným plynom plynovou STL prípojkou dimenzie DN50 
z materiálu PE-HD z existujúceho distribučného STL plynovodu DN 100, ktorý sa nachádza v miestnej 
komunikácii pred objektom na Paulínyho ul. , poz. pare. č. 21375/4 k.ú. Staré Mesto. Prípojka bude ukončená 
hlavným uzáverom plynu, ktorý bude v meracej a regulačnej stanici, ktorá bude umiestnená na fasáde objektu a 
bude voľne prístupná z verejného priestranstva. V meracej a regulačnej stanici bude umiestnený aj navrhovaný 
regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie spotreby zemného plynu. 
Vykurovanie - zdrojom tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody budú v objekte inštalované 2 ks plynových 
závesný kondenzačných kotlov VIESSMANN VITODENS 200-W o tepelnom výkone 30-105 kW s prívodom 
vzduchu na spaľovanie z exteriéru a odvodom spalín do exteriéru zvislým koncentrickým potrubím. Kotle budú 
umiestnené v samostanej miestnosti v suteréne objektu. 
Vzduchotechnika a chladenie - priestory objektu budú podľa spôsobu ich používania vetrané nútene, 
prostredníctvom ventilárorovej zostavy, alebo podtlakovo alebo prostredníctvom VZT jednotky. Objekt bude 
klimatizovaný. 
Prekládka siete NN - na pozemku, na ktorom je navrhovaný PFO objekt sa t. č. nachádzajú káble distribučnej 
sústavy elektriny NN Západoslovenská distribučná, a.s. 4x A YKY 3x240+ 120 na parcele 248/1 k.ú. Staré Mesto, 
bude realizovaná v dvoch typoch káblových žľabov na pozemku navrhovateľa . 
Komunikačné napojenie objektu bude pre peších aj pre automobily z Paulínyho ul. Nároky statickej dopravy sú 
vyriešené v suteréne objektu, kde je navrhnutých 15 parkovacích miest z toho 12 na zakladačoch a 3 na podlahe 
suterénu. Garáž v suteréne objektu bude prístupná z ulice Paulínyho prostredníctvom autovýťahu osadeného na 
severozápadnom nároží objektu. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, obce a účastníkov 
konania: 
mavné mesto SR Bratislava: 
Z hľadiska urbanisticko-architektonického riešenia: 
• Plánovaný investičný zámer je potrebné zosúladiť v ďalších fázach projektovej prípravy so stavbou 

„ Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG - 2. Stavba (III. a IV. Etapa), na ktorú bolo vydané 
rozhodnutie o umiestnení stavby 1092 pod č. SU-2007/29634/184-08/36999-UR/Kš dňa 25.8.2008. 

• Objekt bude skolaudovaný v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Z hľadiska navrhovanej 
funkčnej náplne považujem apartmány za nebytové priestory. V prípade riešenia apartmánov (navrhované 
krátkodobé ubytovanie) je potrebné postupovať v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277 
z 26.6.2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do 
kategórií a tried ako aj klasifikačné znaky apartmánových domov. 

• Na konštrukciách riešiť smerom do vnútrobloku v čo najväčšej možnej miere plochy zelene ( nízkokmennej, 
pôdopokryvnej, .. ), zazeleniť terasy na 3.NP, 7.NP a 8.NP. 

• Celkový architektonický výraz a materiálové a farebné riešenie navrhovaného objektu musí plne 
rešpektovať pripomienky a požiadavky KPÚ v Bratislave, a to najmä: striktné zachovanie historickej uličnej 
čiary, v úrovni 2.NP .6.NP neriešiť vystupujúce okenné konštrukcie do priestoru ulice, skosiť hmotu 
najvyššieho podlažia a tým eliminovať styk hrany tejto hmoty s hranou strechy susedného objektu. 

Z hľadiska dopravného vybavenia: 
• Statickú dopravu žiadame riešiť bez ďalšieho navyšovania v počte max. J 5PM /z toho je 12 vozidiel 

v zakladačoch/. 

• Pre funkciu bývanie (byty, apartmány) žiadame rezervovať 11 PM. 
• Prevádzku garáže žiadame zabezpečiť tak, aby vozidlo na vjazde do garáže malo prednosť a netvorilo 

prekážku na komunikácii. 
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• Prípadné stavebné úpravy Paulínyho ulice, ako aj prípadné dopravné značenie požadujeme riešiť ako súčasť 

stavby a odsúhlasiť s príslušným správcom komunikácie. 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava: 

• Investor predloží KPÚ BA k vydaniu záväzného stanoviska projektovú dokumentáciu pre stavebné 

povolenie v zmysle §30 ods. 4 pamiatkového zákona, ktorú vopred prerokuje na KPÚ BA najmä ohľadom 

stavebných materiálov a farebnosti. 
• Spôsob ochrany potenciálnych archeologických nálezov formou záchranného archeologického výskumu 

bude špecifikovaný na základe projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v zmysle § 41 ods. 4 

pamiatkového zákona. 
• Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru úpravy nehnuteľnosti na území pamiatkovej zóny 

s projektovou dokumentáciou pre vydanie územného rozhodnutia a zmenu oproti, alebo nad rámec tohto 

rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave: 

• Preukázať vyhovujúce denné osvetlenie navrhovaných obytných a pracovných priestorov podľa STN 73 

0580 Denné osvetlenie budov. V priestoroch bez denného osvetlenia neuvažovať s umiestnením trvalých 

pracovných miest. 
• Riešiť potrebnú nepriezvučnosť deliacich konštrukcií medzi jednotlivými bytovými a bytovými 

a nebytovými priestormi podľa STN 73 0532 Hodnotenie zvukoizo lačných vlastností budov a stavebných 

konštrukcií. 
• Pri kolaudácii stavby predložiť: 

a./ protokol zmerania hluku technických zariadení objektu, ktorým sa preukáže splnenie požiadaviek vyhl. 

MZ SR č. 549/2007 Z.z. o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
b./ výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, ktorý preukáže vyhovujúcu kvalitu pitnej vody podľa NV 

SR č. 354/2006 Z.z„ ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu 

kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/201 O Z.z. 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, referát odpadového hospodárstva: 

• Pôvodca odpadov je povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať 

s odpadmi. V prípade , že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich zneškodnenie . 

• Pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým osobám - podnikateľom 

alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené, ak nezabezpečuje ich zneškodnenie sám. 

• Pôvodca odpadov zabezpečí odpady pred ich znehodnotením , odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom 

tak, aby pri nakladaní s nimi nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov 

a nedochádzalo k obťažovaniu hlukom alebo zápachom resp. nepriaznivému vplyvu na krajinu. 

• Pôvodcovi odpadov sa nepovoľuje odpad skladovať , tento sa musí hneď po naplnení zberového kontajnera 

odviesť k oprávnenému odberateľovi. 
• Pôvodca odpadov, ktorým je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, bude viesť a uchovávať 

evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení. 

• Pôvodca odpadov, ktorým je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, predloží hlásenie o vzniku 

a nakladaní s odpadom, ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov alebo s 5 kg 

nebezpečného odpadu v termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

• Pred začatím stavebných prác pôvodca odpadov predloží písomne tunajšiemu úradu spôsob nakladania 

s odpadom k.č. 17 05 06 a do 15 dní od odovzdania všetkej zeminy oprávnenej osobe pred loží tunajšiemu 

úradu potvrdenie o zneškodnení zeminy (vážne lístky). 

• Pôvodca odpadov predloží tunajšiemu úradu najneskôr v termíne do kolaudácie stavby, doklady 

preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavebných prác oprávnenou osobou. 

Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, 

odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP obvodu- OP: 

• V súvislosti so stavbou dôjde k výrubu 15 ks stromov druhu javor mliečny (3 ks), javor horský (lks), lipa 

malolistá (8ks), borovica čierna (2ks) ajavorovec jaseňolistý(lks), na výrub ktorých sa vyžaduje súhlas na 

výrub podľa§ 47 ods. 3 zákona, o ktorom je kompetentná rozhodnúť mestská časť Bratislava - Staré Mesto. 

Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, 

ŠVS: 
• Odsúhlasiť dokumentáciu BYS a.s. 
• Pred zahájením prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v trase 

stavby. 
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• Prípadné čerpanie podzemnej vody a jej vypúšťani e do podzemných vôd pri zakladaní stavby vyžaduje 
povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 21 vodného zákona. 

• Pri realizácii a užívaní stavby používať len také zariadenia, technologické postupy, alebo iné spôsoby 
zaobchádzania s nebezpečnými látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd. 

• Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou zneči stenia 
a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie v súlade s § 23 zákona č . 
442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

Letecký úrad SR: 
• V prípade zmeny umiestnenia alebo maximálnej výšky stavby, resp. použitia stavebných mechanizmov, 

ktoré by podliehali súhlasu, je nutné tieto zmeny opätovne prerokovať. 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska: 
• Pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dodržať požiadavky vyhlášok 532/2002 Z.z„ 

9/2009 Z.z. a TP 1012011 z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím. 
Slovenský zväz telesne postihnutých : 
• V prípade požiadavky budúcich užívateľov objektu aby ho mohli užívať osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu, je možnosť túto požiadavku riešiť individuálne stavebnou úpravou prípadne technickými 
prostriedkami . 

Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia: 
• V projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia požadujeme navrhnúť riešenie civilnej 

ochrany v súlade s §4 ods. 3 písm. b) a ods. 4 vyhlášky č. 532/2006, § 2 ods.2 písm. c) a §7 ods. 4) vyhlášky 
533/2006, 

• V dokumentácii je potrebné spracovať v súlade s Prílohou č . 1 k vyhláške č. 532/2006 dispozičné riešenie 
základných plošných a objemových ukazovateľov, členenie jednotlivých priestorov a ich plôch, spracovať 
technické riešenie, vetranie a spohotovenie ochrannej stavby, 

• Samostatnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie - len časť Civilná ochrana požadujeme 
predložiť na posúdenie a odsúhlasenie. 

BVS a.s.: 
• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi 

zariadeniami, 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. 

• Technické riešenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky bude v súlade so Zákonom č . 442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších zákonov za súčasného dodržania 
STN, EN a ON , vrátane ich zmien a doplnkov. 

• Ďalší stupeň projektovej dokumentácie s technickým riešením vodovodnej a kanal izačnej prípojky 
požadujeme zas lať našej spoločnosti na posúdenie hľadiska vodohospodárskeho. 

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

v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike. 
• Stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými 

zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 
73 6005 a STN 73 3050. 

• Stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčen ie všetkých 
existujúcich podzemných vedení. 

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

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

• Zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 21,4 m3/hod. 
z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu DN 100, PN 1 OOkPa, vedeného 
v Paulínyho ul. s bodom napoj enia pred parcelou číslo 248/1 v k.ú. Staré Mesto. 

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

• Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre úče ly stavebného konania , podľa 
podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia stanovených na 
základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie. 
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• Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné 

vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. prevádzkovaní nemohlo dôjsť 

k vzájomnému ovplyvi1ovaniu, príp. poškodeniu. 

• Stavebník zabezpečí aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené 

rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009. 

• V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, 

požadujeme aby stavebník: 
• Rešpektoval a zohľadni l existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

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

minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. 

• Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim 

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

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami. 

• Zabezpeči l vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

• Stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie SPP

D. 
Západoslovenská distribučná a.s„: 
• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre SP žiadame predložiť výkaz - výmer vyprojektovaných 

kapacít súvisiacich s rekonštrukciou TS 1464-000, dôrazom na dÍžky NN káblových distribučných vedení 

a výkopových prác. Presný rozsah budovania NN siete vrátane rekonštrukcie distribučnej TS žiadame 

vopred konzultovať s príslušným špecialistom RSS BA. 

• V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. 

energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby 

majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom 

nebude účtovaný prenájom počas ich životnosti. 

• Preložka existujúceho elektroenergetického zariadenia ( NN káblové vedenie 4x 2x NA YY-J 4x240 mm2 

v dÍžke cca 60 m.), ktoré je v kolízii s navrhovanou stavbou, bude zrealizovaná na náklady žiadateľa 

prekládky v zmysle § 45 zákona o energetike č.251/2012 Z.z. Preložka elektroenergetického rozvodného 

zariadenia bude zrealizovaná po uzatvorení Zmluvy o vykonaní preložky Elektroenergetického rozvodného 

zariadenia medzi vlastníkom ( Západoslovenská distribučná, a.s. ) a žiadateľom (investorom), v ktorej budú 

dohodnuté podmienky realizácie prekládky elektroenergetického zariadenia. 

• Pripojenie stavby bude zrealizované po uzatvorení Zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o pripojení 

odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, Zmluvy o vykonaní preložky, ktoré 

budú vypracované pred vydaním stavebného povolenia. 

• Fakturačné elektromery musia byt' umiestnené, usadené na verejne prístupnom mieste prístupné 

pracovníkom ZSE a.s„ každú dennú i nočnú hodinu - zodpovedný investor stavby. Umiestnenie 

elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu úpravu, 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. 
• Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné 

v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. 
• Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. požadujeme 

vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy 

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

• V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie je potrebné vypracovať hydrogeologické posúdenie. 

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. Ďalš í stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie: 

• Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, odd. dopravy 
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• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, 
• BYS, a.s. 
• Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia 
• Distribúcia SPP a.s„ 
• Západoslovanská distribučná a.s„ 
2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto : 
• dodržiavať VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, predovšetkým nariadenie č.6/2013 o dodržiavaní 

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

• zmysle zákona č. 135/196 1 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách 
a výstavbu zabezpeč iť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

• pred začatím prác na realizácii inžinierskych sietí a v prípade záberu verejného priestranstva požiadať 
o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na Riegeleho ulici hlavné mesto SR Bratislavy a na 
Paulínyho ul. mestskú časť Bratislava -Staré Mesto, 

• pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy do pri ľahlých 
nehnuteľností, 

• pri vedení trasy nn priečne cez komunikáciu využiť technológiu pretláčania, 
• po ukončení výkopových prác urobiť povrchovú úpravu na chodníkoch Rigeleho a Paulínyho v celej šírke 

v dotknutom úseku, ostatné plochy uviesť do pôvodného stavu, 
• výkopové práce sa musia realizovať v zmysle záväznej slovenskej technickej nonny 83701 O, t. zn. výkop je 

nutné vykonávať ručne minimálne 2,5 mod päty kmeňa dreviny, ktorá je určená na zachovanie, 
• stavba musí byť realizovaná v súlade so záväznou nonnou STN 83 701 O Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 

stromovej vegetácie, 
• dodržiavať ustanovenia rozhodnutia mestskej časti Bratislava Staré Mesto č. 2386/980/2017//DŽV/Ral zo 

dňa 9.1.2017 
• zachovávané dreviny v blízkosti stavby zabezpečiť pred poškodením nasledovným spôsobom: 

zabrániť úniku tekutých stavebných materiálov a odpadových vôd zo stavebných činností 
v priestore okolo stromu, 
realizovať debnenie kmeňov stromov celých drevín, 
neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu, 
neskladovať v priemete koruny stromu ťažké stavebné materiály ani neparkovať ťažké stavebné 
mechanizmy, 
neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín, 
v prípade potreby realizovať debnenie kmeňov stromov alebo celých drevín prípadne vyviazan ie 
konárov (po konzultácii s orgánom vykonávajúcim v prvom stupni ochranu drevín)„ 

• pred samotnou realizáciou výstavby je nutné poučiť všetkých pracovníkov o predpisoch podmienkach 
ochrany prírody a krajiny. 

Námietky účastníkov konania : 
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Ing. Oskar Kaman a spol., Paulínyho lB, 811 02 Bratislava vzniesli námietky v nasledovnom rozsahu: 
1. dokumentácia nespÍňa podmienky Vyhl. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, nie je preukázaný súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou 
2.,3. a 4. dopravné napojenie objektu je navrhované nevhodne a spôsobí skomplikovanie už aj tak zložitej 

dopravnej situácie na Paulínyho ul. 
5. nesprávnosť postupu pri vydávaní záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy a nesprávnosť 

vyhodnotenia súladu stavby, navrhovaná stavba nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré 
reprezentujú existujúciu zástavbu a vnáša do záastavba neprijateľný kontrast, resp. Neúmerné zaťaženie 
pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. Navrhovaná stavba nie je 
podriadená, charakteru, spôsobu a čiastkovým charakteristikám stavieb v území. 

6. na stavbe sa budú nachádzať zdroje hluku, ktoré budú mať nepriaznivý vplyv na vonkajšie prostredie, 
svetlotechnické posúdenie a zneho vychádzajúce stanovisko RÚVZ Bratislava nie sú spracované / 
vydané s/v sú lade s STN a nechráni verejný záujem. 

po oznámení pokračovania konania namietali voči vydaným stanoviskám dotknutých orgánov, ktorými 
potvrdzovali platnosť pôvodných stanovísk a všetky tieto stanoviská označi li za nezákonné. 



Námietkám nebolo vyhovené. 
Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava vzniesla námietky v nasledovnom rozsahu: 

1. Predmetná stavba v stupni investičného zámeru a ani v vstupní dokumentácie pre územné konanie 

nebola predložená Slovenskej národnej galérii na posúdenie a vyjadrenie. Plánovaný zámer nie je 

zosúladený so stavbou „ Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG 2. stavba ( III. a IV. 

etapa) 
2. Predmetná stavba nerešpektuje funkčné využite územia definované územným plánom pre parcely vo 

vlastníctve SNG. 
3. Stavba svojimi okennými otvormi na západnej fasáde znemožní využitie parcely č.249 vo vlastníctve 

SNG. 

k pokračovaniu konania boli opätovne vznesené tie isté námietky ako pri ústnom pojednávaní. V ďalších 

podaniach zo dňa 3.2.2016 upozornila galéria na to, že aj v zmysle predloženého posúdenia možnosti zástavby 

na ich pozemku dochádza k obmedzeniu výstavby na tomto pozemku, súčasne upozornili na prebiehajúce 

konanie na Pamiatkovom úrade SR vo veci preskúmania rouzhodnutia KPÚ Bratislava č. KPÚBA-20 13/92 11-

3/33250/Fer zo dňa 7.6.2013, právoplatného 13.6.2013 a navrhli rozšíriť okruh účastníkov konania o 

Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo zahraničných vecí SR vzhľadom na blízkosť objektu zastupiteľstva USA. 

Námietkám bolo vyhovené. 
Ing. arch. Štefan Čačányi, Paulínyho 1, 811 02 a Mariana Valková, Paulínyho 1, 811 02 Bratislava trval i na 

vypracovaní hydrogeologického prieskumu. Námietke bolo vyhovené čiastočne zapracovaním povinnosti 

vypracovania hydrogeologického posúdenia v stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo 

výrokovej časti tohoto rozhodnutia. 
Združenie domových samospráv, P.O.Box 218 850 00 Bratislava vznieslo na konaní nasledovné námietky: 

spochybňuje svetlotechnické posúdenie, 
spochybňuje dopravné napojenie, 
preveriť technické vybavenie DUR, 
poddimenzované parkovanie, 
požaduje hydrogeologický prieskum v tomto konaní, 
riešiť odtok dažďových vôd. 

Účastník konania bol rozhodnutím č. 529/39449/2015/STA/Klo zo dňa 23.9.2015, potvrdené rozhodnutím 

Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2015/98167/KVJ zo dňa 2.12.2015, právoplatné 7.12.2015. 

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

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 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. l 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 Jen na základe žiadosti podanej 

stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty. V lehote právoplatnosti musí byť o prípadnom 

predÍžení aj rozhodnuté. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného 

konania (§ 40 ods.4 stavebného zákona). 

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

ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou infraštruktúrou a zabezpečiť ich 

vytýčenie. 
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ODÔVODNENIE 

URBICOM, a.s., Dr. Vl. Clementisa 1 O, 821 02 Bratislava v zastúpení K.T.Plus, s.r.o.,Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, (ďa lej len „navrhovatel"'), podal dť1a 14.4.2014, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „ Polyfunkčný objekt, Paulínyho ul, Bratislava" na pozemku reg. „C'' KN pare. č. 24811 k.ú. Staré Mesto, v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Arqiteq , s.r.o., Donnerova 11, 841 05 Bratislava - Ing. arch. Angela Hornická v 03/2013 . Z dôvodu, že podanie nebolo úplné bol navrhovateľ vyzvaný najprv listom č. 4077/2014/2 1289/STA/Klo zo dť1a 9.5.2014 na zaplatenie správneho poplatku a následne listom č. 4077/21546/2014/STA/Klo zo di1a 12.5.2014 na doplnenie podania a konanie bolo prerušené. Lehota na doplnenie podania bola predlžovaná listom č. 4077/29705/2014/STA/Klo zo dňa 26.6.20 14. Navrhovateľ podanie postupne doplnil podaniami z 25.6.2014, 22.8.2014 a 15.10.2014. 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.4077/46123/2014/STA/Klo-OZNP zo d11a 21.10.2014. 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 hľadi ska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 36 ods.3 stavebného zákona). V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť(§ 42 ods. 5 stavebného zákona)". 
Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám 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 nachádza pozemok pare. č. 248/1 k.ú . Staré Mesto regu láciu funkčného využitia plôch - územia občianskej vybavenosti, obč ianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód funkcie 201 . Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. 

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. Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné akceptovať, chrániť a rozvíjať. Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche. 
Z celomestského pohľadu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje stavba v stabilizovanom území. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. 
Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre je potrebné: 

v ostatnom území centra mesta 
prevláda v rámci stabi lizovaných území blokový charakter existujúcej zástavby. V rámci jednotlivých funkčných plôch sa môžu nachádzať bloky zástavby s odlišnou intenzitou zástavby. Z hľadiska ich dostavby sa požaduje rešpektovať typický charakter bloku. V určitých prípadoch - zvýraznenie nároží, nadstavby - môže dôjsť k vyššej intenzite využitia pozemku v porovnaní s okolitou existujúcou zástavbou. Určujúce sú však regulatívy (stavebná čiara, výška, odstupy a pod.) vyplývajúce z existujúcej stavebnej štruktúry bloku. Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kval ity zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia). 
Regu latívy urbanistickej kompozície a dotvárania obrazu mesta: 
Záujmová parcela je súčasťou územia kompaktného mesta - územia zóny A zahŕ11ajúcej PZ CM O-stred, kde je potrebné rešpektovať výšku existujúcej zástavby 21 m (6-7 nadzemných podl aží), ak výška štruktúry bloku 
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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 historická 

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. 
Navrhovaná novostavba polyfunkčného objektu spÍňa reguláciu funkčného využitia plôch, zariadenia 

administratívy, správy a riadenia, zariadenia obchodu a služieb, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu patria 

medzi prevládajúce spôsoby využitia funkčných plôch. Bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných 

podlažných plôch funkčnej plochy patrí medzi prípustné spôsoby využitia funkčných plôch v obmedzenom 

rozsahu. V rámci navrhovaného polyfunkčného objektu zaberá podiel funkcie bývania 14,61 % z celkových 

nadzemných podlažných plôch. S ohľadom na funkčné využitie objektov nachádzajúcich sa v riešenej funkčnej 

ploche, kde je viacero objektov so 100% podielom plôch občianskej vybavenosti (hotel Carlton, Slovenská 

národná galéria.„), je podiel bývania v rámci riešeného objektu prípustný. Objekt svoj im architektonickým 

výrazom dopÍňa založenú uličnú blokovú štruktúru existujúcej zástavby. Svojim hmotovo- priestorovým 

riešením intezifikuje záujmovú parcelu v značnej miere - obdobne, ako je tomu aj pri ostatných jestvujúcich 

(resp. povolených) objektoch v riešenom území. S ohľadom na danosti parcely, jej značné svetlotechnické 

obmedzenia a porovnateľnú intenzifikáciu s celou funkčnou plochou, je možné konštatovať rešpektovanie 

charakteristických princípov stabilizovaného územia. Vzhľadom k významnej polohe objektu v centre mesta 

v porovnaní s výškou susedného objektu (výška hrebeňa strechy objektu na pozemku pare. č. 246/ J +27,55m) 

a susedných objektov v jeho bezprostrednej blízkosti (dostavba areálu SNG - povolená výška +27,33m), je 

výška navrhovanej atiky + 25,40 m akceptovateľná. Na streche objektu sú umiestnené aj solárne panely a vzt 

jednotky na pôdorysnej ploche cca 5,6 m2 v kontakte so susedným objektom na pozemku pare. č. 246/1 

s výškou atiky +27,00m, ktoré nie sú, vzhľadom k ich polohe na streche vnímateľné. 

Navrhovaná novostavba polyfunkčného objektu 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 SR Bratislava , stanovisko k investičnému zámeru č . MAGS ORM 48361 /12-359 158 zo dňa 

7.11.2012, 
• Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko k investičnej činnosti č . MAGS ORM 45105/13-257576 

zo dňa 27.5.2013, 
• Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko k námietkam č. MAGS ORM 62134/14-370833 zo dňa 22.6.2015, 

• Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. MAGS OUlC 60437/16-417823 

zo dňa 16.6.2017, 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPÚBA-2013/921 1-3/33250/FER zo dňa 7.6. 201 3, 

právoplatné 13.6.2013, 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2013/9955-2/36331/BUK zo dňa 7.6.2013, 

právoplatné 13.6.2013, 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPÚBA-2016/26 199-2/1 00837/DIM zo dňa 24.1.2017, 

právoplatné 8.2.2017, 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-20 17/1 172 1-2/33697/DIM zo di1a 

30.5.2017, 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, záväzné stanovisko č. HŽP/7244/2013 

zo dňa 22.5.2013, 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, stanovisko č. HŽP/15167/14 zo di1a 

26.9.2014 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto , vyjadrenie č . HŽP/18321 /2014 zo dňa 

8.12.2014, 
• Úrad verejného zdravotníctva SR, stanovisko č. OLP/606/2015 zo dňa 19.1.20 15, 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto, vyjadrenie č. HŽP/l 4923/2015 zo dňa 

14.9.2015, 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto , stanovisko č. HŽP/ 1029/2017 zo dňa 

18.1.2017, 
• Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6- I 968/2013-001 zo dňa 
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24.6.2013, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-3538/2014-00I zo dňa 13. 10.20 14 a stanovisko č. KRHZ-BA
HZUB6-3880/2016 zo dňa 23.12.2016, 

• Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 
obvodu, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OSVS/2013/3303/SVE I. zo dňa 18.4.2013, 

• Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 
obvodu, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP obvodu, ochrana prírody, vyjadrenie č. 
OPaK/2013/3368-2/TOJ-BAI zo dňa 24.4.2013, 

• Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 
obvodu, odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. Oho/2013/3291/BAL/I zo dňa 29.4.2013, 

• Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR 1-2014/411 12/2 zo 
dňa 15.5.2014, 

• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát , Dopravno-inžinierske 
oddelenie, stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-37-057/2013 z 17.4.2013, 

• Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Kraj ský dopravný inšpektorát, Dopravno-inžinierske 
oddelenie, stanovisko podľa § 140 ods. 5 stavebného zákona č. KRPZ-BA-KDB-35- 165/2014 zo dňa 
1.12.2014 

• Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, stanovisko č. PPZ-ODP2-
144-003/2015 zo dňa 20.2.2015, 

• Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inpektorát, 
stanovisko č. KRPZ-BA-KDI-25-249/2016 z 15.12.2016, 

• Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., vyjadrenie č.Zak/298/13-šá zo dňa 7.5.20 13, 
• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vyjadrenie č. 11733/2013/Mg zo dňa 21.5.2013, 
• SPP-distribúcia, a.s. vyjadrenie č. TDba/2247/2013/SPá zo dňa 9.10.2013, 
• SPP-distribúcia, a.s., vyjadrenie č.TDba/3644/20 16/JPe zo dňa 24.11.2016, 
• Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 1.4.2014, 
• Letecký úrad SR, vyjadrenie zo dňa 14.5.2013, 
• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 20/UR/2013/Ku zo dňa 15.4.2013, 
• Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č. 072/2013 zo dňa 19.4.2013, 
• Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, interné stanovisko č. 4077/22943/2014/STA/Zub zo 

dňa 19.5.2014, 
• Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto , oddelenie ŽP, verejného poriadku a a čistoty, 

vyjadrenie č. 1502/30364/2014/0ZP/Rap zo dňa 1.7.2014, 
• Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, rozhodnutie na výrub drevín č. 2386/980/2017/DŽV/Ral zo dňa 

9 .1 .201 7, právoplatné 17.2.2017 

Ďalej boli do spisu predložené nasledovné doklady: 
splnomocnenie na zastupovanie v konaní 
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 00 31 14 00/0099 
stanovisko vlastníka pozemku a komunikácií pre účely územného konania vydané HL. m. SR 
Bratislava pod č. MAGS OSK 51378/2013/2-310330 zo dňa 25.7.2013 
súhlas k umiestneniu NN prípojky na pozemkoch pare. č. 287/4 a 287/9 vo vlastníctve spoločnosti 
RENTIER a.s. 
zmluva o pripojení do distribučnej siete medzi navrhovateľom a SPP-distribúcia, a.s zo dňa 
28.8.2013 
Posudok vplyvu stavby na denné osvetlenie a preslnenie okolitých objektov a predbežné vyjadrenie 
k podmienkam dennej osvetlenosti a insolácie vo vnútorných priestoroch vlastného objekt 
vypracovaný O.P.EXPERT, s.r.o. v marci 2013 
posudok vplyvu stavby na zastavateľnosť susediaceho pozemku s pare. č. 249 a 252 vypracovaný 
O.P.Expert, s.r.o. dňa 20.8.20 15 
posudok vplyvu stavby na denné osvetlenie a preslnenie okolitých objektov a predbežné vyjadrenie 
k podmienkam dennej osvetlenosti a insolácie vo vnútorných priestoroch vlastného objektu, 
vypracovaný O.P.EXPERT, s.r.o., v novembri 2016 

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

Pred oznámeným ústnym pojednávaním vzniesli svoje požiadavky na zabezpečenie osobnej účasti na 
ústnom pojednávaní spoluvlastníci objektu Pau línyho 1 v Bratislave ako aj Slovenská národná galéria. Taktiež 
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namietali voči spôsobu doručovania verejnou vyhláškou. 
Spôsob doručovania verejnou vyhláškou upravuje stavebný zákon a správny poriadok, ktorými sa stavebný 
úrad v konaní dôsledne riadil. Spôsob doručovania vyplynul z okolností konania - vysoký počet účastníkov 
konania. Doručovanie verejnou vyhláškou je legitímny akt vyplývajúci zo zákona. Stavebný úrad v konaní dbal 
o to aby účastníci konania boli oboznámení s termínom ústneho pojednávania, o čom svedčí aj ich osobná účasť 
na miestnom zisťovaní. 

Dňa 14.10.2014 doručila do podateľne miestneho úradu svoje oznámenie Občianska iniciatíva za 
zachovanie parku - Paulínyho, zastúpená kontaktnou osobou Marianou Valkovou, Paulínyho 1, 811 02 
Bratislava. 
Stavebný úrad oznámil listom č. 4077/45405/2 1289/STA/Klo zo dňa 15.10.2014 kontaktnej osobe Mariane 
Valkovej, že mu neboli predložené žiadne iné skutočnosti ani doklady (registrácia združenia a.p.) o vzniku 
občianskeho združenia. Súčasne bolo oznámené, že spoluvlastníci objektu Paulínyho 1 v Bratislave sú v tomto 
územnom konaní jeho účastníkmi a oznámenie o začatí spolu s termínom ústneho pojednávania im bude 
oznámené až po doplnení podania, ktoré ku dňu 15 .10.2014 nebolo kompletné. 

Dňa 20.11.2014 stavebný úrad vykonal oznámené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, 

z ktorého bola vyhotovená zápisnica. 

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

Ing. Oskar Kaman a spol., Paulínyho IB, 811 02 Bratislava vzniesli námietky v nasledovnom rozsahu: 
1. dokumentácia nespÍňa podmienky Vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, nie je preukázaný súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou 
2. ,3. a 4. dopravné napojenie objektu je navrhované nevhodne a spôsobí skomplikovanie už aj tak zložitej 

dopravnej situácie na Paulínyho ul. 
5. nesprávnosť postupu pri vydávaní záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy a nesprávnosť 

vyhodnotenia súladu stavby, navrhovaná stavba nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré 
reprezentujú existujúciu zástavbu a vnáša do záastavba neprijateľný kontrast, resp. Neúmerné zaťaženie 

pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. Navrhovaná stavba nie je 
podriadená, charakteru, spôsobu a čiastkovým charakteristikám stavieb v území. 

6. na stavbe sa budú nachádzať zdroje hluku, ktoré budú mať nepriaznivý vplyv na vonkajšie prostredie, 
svetlotechnické posúdenie a zneho vychádzajúce stanovisko RÚVZ Bratislava nie sú spracované / 
vydané s/v súlade s STN a nechráni verejný záujem. 

Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava vzniesla námietky v nasledovnom rozsahu: 
1. Predmetná stavba v stupni investičného zámeru a ani v vstupní dokumentácie pre územné konanie nebola 
predložená Slovenskej národnej galérii na posúdenie a vyjadrenie. Plánovaný zámer nie je zosúladený so 
stavbou „ Rekonštrukcia , modernizácia a dostavba areálu SNG 2. stavba (III. A IY. Etapa 
2.Predmetná stavba nerešpektuje funkčné využite územia definované územným plánom pre parcely vo 
vlastníctve SNG. 
3.Stavba svojimi okennými otvormi na západnej fasáde znemožní využitie parcely č .249 vo vlastníctve SNG. 

Združenie domových samospráv, P.0.Box 218 850 00 Bratislava vznieslo na konaní nasledovné námietky: 
spochybňuje svetlotechnické posúdenie, 
spochybňuje dopravné napojenie, 
preveriť technické vybavenie DUR, 
poddimenzované parkovanie, 
požaduje hydrogeologický prieskum v tomto konaní, 
riešiť odtok dažďových vôd. 

Na pojednávaní boli uplatnené námietky účastníkov konania, smerujúce voči obsahu niektorých záväzných 
stanovísk dotknutých orgánov. 
Stavebný úrad postupujúc podľa § l 40b ods.5 stavebného zákona konanie rozhodnutím č. 

4077/50851/2014/STA/Klo - RPR z 21.11.2014 prerušil do doby doriešenia námietok účastníkov konania 
smerujúcich proti obsahu záväzných stanovísk dotknutých orgánov. 

Dotknuté orgány, voč i záväzným stanoviskám ktorých boli uplatnené námietky, sa vyjadrili. 
Žiaden z dotknutých orgánov svoje záväzné stanovisko nezmenil. Stavebný úrad obdržal nasledovné stanoviská: 
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Hlavné mesto SR Bratislava - stanovisko k námietkam účastníkov konania č. MAGS ORM 
62134/14-370833 zo d1'1a 22.6.2015 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, vyjadrenie č. HŽP/ 18321/2014 
zo dňa 8.12.2014 
Úrad verejného zdravotníctva SR, stanovisko č. OLP/606/20 15 zo dňa 19.1.2015 
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KOJ, dopravno-inžinierske oddelenie, 
stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-35-165/2014 zo dňa 1.12.20 14 
Ministerstvo vnútra SR prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície , stanovisko č. PPZ
ODP2-144-003/2015 zo di1a 20.2.2015. 

Z vyjadrenia RUVZ Bratislava zo dňa 8.12.2014 zn. HŽP/18321/2014 k predloženým námietkám 
k napadnutému záväznému stanovisku vyplýva: 

podkladom pre vydanie súhlasného napadnutého záväzného stanoviska bol okrem iného 
svetlotechnický posudok, vypracovaný firmou O.P.EXPERT, s.r.o. v marci 2013(č. 001 /13/0P), 
ktorý preukázal, že navrhovaná predmetná stavba nespôsobí zhoršenie denného osvetleniaa 
preslnenia v okolitej zástavbe podľa čl. 4.4. STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov časť 1-
Základné požiadavky, Zmena 2 a STN 73 4301 Budovy na bývanie, 
vplyv preslnenia bol správne posudzovsaný podľa STN 73 4301 Budovy na bývanie, čl. 4.2.1.2, 
podľa ktorého v „ historických častiach sídelných útvarov v osobitne odôvodnených prípadoch 
musí byť čas preslnenia aspoň 1 hod.", pričom v zátvorke sú uvedené príklady ako stavebné 
úpravy, výstavba v prelukách, pod poznámkou 3 (k uvedenému bodu) sa odporúča, aby oprávnené 
inštitúcie príslušného sídelného útvaru vymedzili jeho historickú časť, v ktorej je možné 
uplatňovať čas preslnenia 1,0 hod . Historická časť je definovaná STN 73 0580-1 Zmena 2 
(Denné osvetlenie budov, časť 1, Základné požiadavky) povoleným uhlom vonkajšieho tienenia 
42' v súvislej radivej uličnej zástavbe v stiesnených priestoroch v historických centrách miest", 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 490/2001 zo dňa 8.2.2001 
boli presne stanovené hranice vymedzenej zóny s povoleným uhlom vonkajšieho tienenia 42 ', 
teda hranice historickej časti , v ktorej je možné uplati1ovať i čas preslnenia 1,0 hod. 
Vo vymedzenej zóne sa uzmiestňuje aj navrhovaná stavba. 

K námietke, že posúdenie vplyvu navrhovanej predmetnej stavby na preslnenie okolitej zástavby je 
spracované „pre jediný deň z vymedzeného intervalu, aj to krajný", RÚVZ Bratislava vo svojom stanovisku 
uviedol, že preslnenie sa posudzuje v období 1. marca -13. októbra, pričom 1. marec je vzhľadom na výšku 
slnka rozhodujúci. Pokiaľ preslnenie vyhovuje v kritickom dátume s najmenšou výškou slnka v rámci 
predpísaného obdobia, v ďalších dňoch sa bude čas insolácie zákonite predlžovať, tj. miestnosti vyhovejú 
automaticky, pokiaľ sú sp lnené i ostané parametre presne špecifikované v STN 73 4301 Budovy na bývanie. 
Z dôvodu, že RUVZ Bratislava svoje záväzné stanovisko nezmenil boli námietky postúpené nadriadenému 
správnemu orgánu Úradu verejného zdravotníctva SR listom č. 4077/54759/2014/ST A/Klo-Ž zo dňa 
17. 12.2014. 
Úrad verejného zdravotníctva SR svojim stanoviskom č. OLP/606/2015 zo dňa 19.1.2015 potvrdil p latnosť 
záväzného stanoviska RÚVZ č. HŽP/7244/2013 zo dňa 22.5.2014 vrátane jeho dodatku zo dňa 26.9.2014 zn. 
HŽP/ 15167/14 v plnom rozsahu s odôvodnením, že použitie najmenšieho prípustného času preslnenia bytu 1,0 
hodiny 1. marca v danej zóne Bratislavy považuj e Úrad verejného zdravotníctva SR za správne, v Bratislave sa 
uplati'íuje v jej historických častiach tak ako uvádza RÚVZ Bratislava vo svojom vyjadrení. Súčasne považuje 
meritórny deň 1. marca za spravid la dostatočný na preverenie, či bude čas preslnenia dodržaný v celom období 
až po 13 október. Úrad verejného zdravotníctva uviedol, že vo výnimočných prípadoch to nemusí platiť, preto 
boli posúdené kritické okná bytov na Paulínyho 1 aj pre iné dátumy, s výsledkom , že tento prípad nepatrí medzi 
zmienené výnimky a časy preslnenia boli vždy dlhšie ako časy pre ! .marec, uvedené v pred loženom 
svetlotechnickom posudku. 
Z uvedených dôvodov stavebný úrad nevyhovel námietkám týkajúcich sa svetlotechnického posúden ia Ing. 
Oskara Kalmana a spol. uvedených pod bodom č. 6 námietok. 
Námietkam týkajúcich sa zvýšeného zaťaženia hlukom z technických zariadení navrhovanej stavby 
stavebný úrad taktiež nevyhovel, z dôvodu, že RUVZ Bratislava zaviazal v svojom záväznom stanovisku 
navrhovateľa v kolaudačnom konaní predložiť merania hluku z technických zariadení objektu, ktorými bude 
preukázané splnenie požiadaviek vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z. o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov, pričom táto 
podmienka bola zapracovaná do výrokovej časti tohoto rozhodnutia. 
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Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KOi, dopravno-inžinierske oddelenie v stanovisku k námietkam 

vydanom pod č. KRPZ-BA-KDI3-35-165/20 14 zo dt"1a 1.12.2014 potvrdilo platnosť svojho pôvodného 

stanoviska č . KRPZ-BA-KDB-37-057/2013, pričom skonštatovalo, že predkladaný návrh dopravného napojenia 

na Paulínyho ulici vyhovuje príslušným požiadavkám STN 73 6 11O/Z1 (projektovanie miestnych komunikácií) 

a podľa STN 73 6058 (Hromadné garáže). Súčasne skonštatovalo, že pre potreby PFO je v jeho podzemnej 

garáži navrhnutých 15 parkovacích státí, čím sú uspokojené nároky statickej dopravy v zmysle STN 73 611O/Z1 

a dopravný režim vjazdu a odjazdu vozidiel cieľovo- zdrojovej dopravy smerujúcej do/z podzemných garáží 

objektu bude predmetom posudzovania v rámci ďalšieho stupňa konania stavby s ohľadom na pravidlá cestnej 

premávky uplatňovaných v pešej zóne. 

Následne boli námietky týkajúce sa dopravného rišenia odstúpené nadriadenému orgánu Prezídiu PZ, odbor 

dopravnej polície Prezídia PZ v Bratislave listom č. 529/2007/2015/ST A/Klo-Ž zo dňa 15. l .2015 . 

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ odbor dopravnej polície, rešpektujúc platnú právnu úpravu 

upravujúcu predmet veci, po vykonaní osobnej obhliadky záujmového miesta a po prerokovaní predmetu veci 

so spracovateľom stanovísk za DIO KDI KR PZ v Bratislave, vydalo stanovisko č. PPZ-ODP2- l 44-003/2015 zo 

dňa 20.2.2015, ktorým potvrdilo platnosť stanovísk 010 KOi KR PZ v Bratislave č. KRPZ-BA-KDI3-37-

057/2013 zo dňa 17.4.20 13 a č. KRPZ-BA-KDI3-35-165/2014 zo dňa 1.12.2014. 

Námietkám týkajúcich sa dopravného riešenia ( pod bodmi 2,3,4 námietok) vznesených Ing. Oskarom 

Kamanom a spol. nebolo vyhovené. 

Hlavné mesto SR Bratislavy zaujalo k námietkam účastníkov konania stanovisko vydané pod č. MAGS 

ORM 62134/ 14-370833 zo dňa 22.6.2015, v ktorom sa uvádza nasledovné: 
„ Hlavné mesto SR Bratislava posudzuje navrhovanú stavbu z dokumentácie predloženej žiadateľom, 

ktorá musí byť vypracovaná odborne spôsobilým projektantom a ktorú predloží hlavnému mestu žiadateľ na 

posúdenie. V tomto prípade bola stavba posudzovaná podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú 

vypracovala Ing. arch. Angela Hornická (autorizovaný architekt l 527AA), dátum spracovania -0312013. Stavba 

bola posudzovaná odbornými oddeleniami Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu k Územnému 

hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. 

K námietkam účastníka konania SNG. v ktorých uplatnili nesúhlas s orientáciou okenných otvorov a 

nresklených vlôch na západnej strane fasádv - orientovaných do parcely č. 249 v ich vlastníctve. nakoľko 

podľa ich vyjadrenia navrhovaná stavba polyfunkčného objektu znehodnocuje ich pozemok a tým 

nerešpektuje funkčné využitie územia s kódom 201. Uvádzajú. že stavba nie je skoordinovaná so stavbou 

„ Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG - 2.Stavba OJI a IV. etapa\ na ktorú bolo vydané 

rozhodnutie o umiestnení stavby 1092 pod č. SU-2007129634//184-08/36999-UZIKŠ zo dňa 25.08.2008." 

fflavné mesto pri vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti posudzuje predložené dokumentácie 

navrhovaných stavieb vo vzťahu k územnému plánu Bratislavy, ktorý j e spracovaný ako územnoplánovacia 

dokumentácia pre stupeň obce podľa§ 11 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Územný plán Bratislavy j e základný programový a koncepčný 

územnoplánovací dokument pre celé územie Bratislavy s podrobnosťou spracovania v mierke 1:10 OOO, rieši 

návrh funkčného využitia územia mesta s určením prevládajúcich funkčných území, stanovuje zásady a 

regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých plôch, t. j. funkčných a 

priestorovo homogénnych jednotiek. 

Podrobnejšiu reguláciu a stanovenie zastavovacích podmienok na umiestnenie jednotlivých stavieb na 

pozemkoch, ktoré tvoria súčasť jednotlivých funkčných plôch podľa územného plánu obce, riešia územné plány 

zón (§12 stavebného zákona), ktoré identifikujú v mierke danej pre územné plány zón (1:500 alebo 1:1000), 

ktoré pozemky sú určené na zastavanie. 

Pozemok, pare. č. 24811, na ktorom sa umiestňuje predmetný polyfunkčný objekt, ako aj pozemky vo 

vlastníctve SNG, sa podľa grafickej časti územného plánu Bratislavy, výkres 2. 2. Regulačný výkres, 

nachádzajú v jednej spoločnej funkčnej ploche, zahŕňajúcej územie od Hviezdoslavovho nám. po Rázusovo 

nábrežie, ktorá má stanovenú funkciu: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (kód 

201). Pre toto územie nie je spracovaná podrobnejšia územnoplánovacia dokumentácia (územný plán zóny). 

Pri vydávaní predmetného záväzného stanoviska k investičnému zámeru „ Polyfunkčný objekt Paulínyho 

ulica, pare. č. 24811, Bratislava", vychádzalo hlavné mesto, okrem iného, aj zo skutočnosti, že k zámeru 

dostavby SNG bolo vydané územné rozhodnutie. V prílohe, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tohto územného 
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rozhodnutia, ktoré nám stavebný úrad v procese posudzovania stavby poskytol, boli v rámci Situácie zakreslené 
plánované objekty dostavby. Objekt SO 07, ako hlavný objekt dostavby, bol v severnej časti umiestnený iba po 
zadnú hranicu parcely 24811, pričom na tejto fasáde nemali byť umiestnené žiadne okná, ani vetracie 
presvetľovacie otvory alebo prieduchy. Na parcele, priamo susediacej s parcelou 24811 nebol zakreslený žiaden 
plánovaný objekt (pozn.: vo Vašej žiadosti o vyjadrenie k námietkam účastníkov konania nás informujete, že 
navrhovaná stavba Polyfunkčného objektu na Pau/inyho ulici je skoordinovaná so, v súčasnosti umiestneným 
/povoleným/ zámerom dostavby SNG !ÚR ev. č. 1092)1 Žiadny nový návrh na umiestnenie stavby od SNG v 
súčasnosti neevidujete). 

Všetky úpravy a zmeny projektovej dokumentácie, ktoré bezprostredne súvisia so schvaľovacím procesom 
dostavby areálu SNG, nemá hlavné mesto k dispozícii. Nakoľko prešlo dlhšie časové obdobie odvtedy, čo sa 
hlavné mesto k dostavbe SNG vyjadrovalo, vrátane zmien územnoplánovacej dokumentácie, hlavné mesto v 
závere predmetného záväzného stanoviska uplatnilo podmienku dotknutého orgánu: „plánovaný investičný 
zámer je potrebné zosúladiť v ďalších fázach projektovej prípravy so stavbou „ Rekonštrukcia, modernizácia a 
dostavba areálu SNG-2. Stavba (III. a IV. etapa), na ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 1092 
pod č. SU-20071296341184-08136999-URIKŠ dňa 25. 08. 2008". 

Hlavné mesto nemá pri vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti dostatok podkladov a 
informácií, aby mohlo posúdil'. či stavba môže byť umiestnená v navrhovanom území z hľadiska jeho dôsledkov 
na toto územie a len stavebný úrad môže posúdiť na podklade predložených dokumentov, stanovísk, 
vznesených pripomienok a námietok v rámci ním vedeného konania a znalosti miestnych podmienok, ako aj 
vydaných rozhodnutí v danom území, či je v súlade s verejným záujmom umiestniť posudzovanú stavbu a to aj v 
prípade, keď záväzné stanovisko hlavného mesta nebude obsahovať výslovný nesúhlas s jej umiestnením. 
K námietkam účastníka konania - Ing. Oskara Kamana aspol .. Paulínyho 16611 B. 811 02 Bratislava. ktorý 
uvádza. že stavba nerešpektuje princíp stabilizovaného územia. najmä výškou stavby (body č. 5. vrátane 
doplnenia podanej námietky). 

Záujmový pozemok pare. č. 24811 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. Merítkom a limitom pre novú výstavbu v 
stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré j e nevyhnutné 
akceptoval'. chrániť a rozvíjať. 

Ing. Oskar Kaman v doplnení podanej námietky č. 5 uvádza, že navrhovaný objekt nerešpektuje princíp 
stabilizovaného územia a zo záväznej časti územného plánu cituje definíciu stabilizovaného územia pre stavby 
umiestňované v historickom jadre mesta - v Pamiatkovej rezervácii. Podľa grafickej časti územného plánu nie je 
stavba umiestňovaná v Pamiatkovej rezervácii, ale stavba je umiestňovaná v Pamiatkovej zóne A, pre ktorú 
platí iná definícia v znení: V ostatnom území centra mesta (mimo historického jadra) prevláda v rámci 
stabilizovaných území blokový charakter zástavby. V rámci jednotlivých funkčných plôch sa môžu nachádzať 
bloky zástavby s odlišnou intenzitou. Z hľadiska ich dostavby sa požaduje rešpektovať typický charakter bloku. 
V určitých prípadoch - zvýraznenie nároží, nadstavby - môže dôjsť k vyššej intenzite využitia pozemku v 
porovnaní s okolitou existujúcou zástavbou. Určujúce sú regulatívy (stavebná čiara, výška. odstupy a pod.) 
vyplývajúce z existujúcej stavebnej štruktúry bloku. 

Parcela je súčasťou územia kompaktného mesta - územie zóny A zahŕňajúcej PZ CMO - stred, kde je 
potrebné: 
•rešpektovať výšku jestvujúcej zástavby 21m (6-7 nadzemných podlaží}, ak výška štruktúry bloku presahuje v 

niektorej jeho časti limit 21 m, je v rámci dostavby alebo prestavby bloku možné riešiť zástavbu v intenciách 
jestvujúcej prevládajúcej výšky objektov tak. aby bola zachovaná charakteristická historická zástavba ulice. 
resp. mestského bloku a boli zachované proporcie jestvujúcej urbanistickej štruktúry, a tak aby nebola 
zmenou výškovej konfigurácie narušená urbanistická kompozícia, mierka alebo silueta v dotknutom území 
mesta. V častiach a priestoroch bloku, v ktorom sa nachádza NKP prioritne rešpektovať pri dotváraní bloku 
jej historickú podlažnosť a výšku. 

Nie je teda možné súhlasiť s tvrdením namietajúceho, že navrhovaný polyfunkčný objekt nerešpektuje charakteristické princípy okolitej zástavby. Zástavba v predmetnom bloku je charakteristická vyššou 
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podlažnosťou a výškou objektov ako je stanovená výšková hranica PZ CMO - územie zóny A. Susedný objekt, 

ktorý je nižší ako dominantný objekt v bloku - Hotel Radisson, má výšku hrebeňa strechy + 27, 7 5 m, plánovaná 

dostavba SNG má navrhnutú výšku +27,33 m. S ohľadom na túto skutočnost; berúc do úvahy významnú polohu 

objektu v centre mesta, hlavné mesto vyhodnotilo predložený investičný zámer s výškou navrhovanej atiky 

+25,40 m, ako akceptovateľný. 

Pre vizuálnu optimalizáciu pôsobenia strešnej krajiny objektu si hlavné mesto v závere záväzného 

stanoviska uplatnilo podmienku z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: „ na konštrukciách riešiť 

smerom do vnútrobloku v čo najväčšej možnej miere plochy zelene (nízkokmennej, pôdokryvnej„.), zazeleniť 

terasy apartmánov a bytov na 3. NP, 7. NP a 8. NP". 

K ďalšej námietke účastníka konania Ing. Oskara Kamana a spol„ že v záväznom stanovisku nie je 

uvedený zákon. ktorý zveruje hlavnému mestu pôsobnosť vydávať záväzné stanoviská k investičnej činnosti. 

V druhom odseku na strane 2. predmetného záväzného stanoviska zo dňa 27. 05. 2013 sú uvedené 

príslušné ustanovenia stavebného zákona a zákona o obecnom zriadení, ktoré upravujú kompetenciu hlavného 

mesta v tomto procese. " 

Námietkám Ing. Oskara Kamana a spol. týkajúcich sa vydaného záväzného stanoviska Hl. m. SR 

Bratislavy z vyššie uvedených dôvodov, nebolo vyhovené. 

Hlavné mesto SR Bratislava v svojom stanovisku k námietkám o.i. uviedlo: „ Hlavné mesto nemá pri 

vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti dostatok podkladov a informácií, aby mohlo posúdit; či 

stavba môže byť umiestnená v navrhovanom území z hľadiska jeho dôsledkov na toto územie a len stavebný úrad 

môže posúdiť na podklade predložených dokumentov, stanovísk, vznesených pripomienok a námietok v rámci 

ním vedeného konania a znalosti miestnych podmienok, ako aj vydaných rozhodnutí v danom území, či je 

v súlade s verejným záujmom umiestniť posudzovanú stavbu a to aj v prípade, keď stanovisko hlavného mesta 

nebude obsahovať výslovný nesúhlas s umiestnením. " 

V zmysle§ 32 ods.l a2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok"), za účelom splnenia povinnosti stavebného úradu zistiť presne a úplne 

skutočný stav veci, a v zmysle § 37 ods. I a § 35 ods.2 zákona 5011976 Zb. v platnom znení (ďalej len „ 

stavebný zákon") bol navrhovateľ požiadaný o predloženie potrebných podkladov pre rozhodnutie. 

Podľa STN 73 0580-1 Zmena 2, Denné osvetlenie budov Časť l: Základné požiadavky podľa čl. 4.4: pri 

navrhovaní a úpravách stavebných objektov sa musí dbať na to, aby sa výrazne nezhoršili podmienky denného 

osvetlenia v existujúcich okolitých vnútorných priestoroch s trvalým pobytom ľudí a aby sa vytvorili podmienky 

na dostatočné denné osvetlenie budov na dočasne nezastavaných stavebných parcelách. Pozemky parc.č.249 

a 252 v k.ú . Bratislava-Staré Mesto, sú v zmysle LV č. 789 vo vlastníctve SR, Slovenská národná galéria , 

Riečna 1, Bratislava. V zmysle Územného plánu hl.m.SR Bratislavy sú pozemkami stavebnými s reguláciou 

kódom 201. 

Vzhľadom na vyššie uvedené bolo potrebné koordinovať „možnosti zástavby" na pozemku parc.č. 249 

a 252 v k.ú. Bratislava-Staré Mesto s objektom, ktorý je navrhnutý na umiestnenie a preukázať, že zástavba na 

citovaných pozemkoch aj pri umiestnení navrhovaného objektu je z hľadiska obmedzujúceho svetlotechnického 

vplyvu na priestory v umiestňovanom objekte mozna. Navrhovateľ bol vyzvaný listom č. 

529/31627/2015/ST A/Klo zo dňa 23. 7.2015, na predloženie svetlotechnickej stúdie preukazujúcej možnosť 

zastavania (referenčné hody, resp. stavebné čiary možných fasád so stanovením možnej výšky tľchto priečelí, 

vo vzťahu k umiestňovanému objektu) na pozemkoch 249 a 252 v k.ú. Bratislava-Staré Mesto, ktoré sú 

súčasťou areálu SNG, t.č. bez umiestnenej a stavebne povolenej zástavby. K štúdii (posudku) bolo požadované 

doloženie stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Bratislava hlavné mesto SR. 
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Súčasne bol navrhovateľ vyzvaný aj na aktualizovanie zákresov IS . 
Námietkám Slovenskej národnej galérie bolo týmto postupom vyhovené čiastočne. 

Požadované doklady boli zástupcom navrhovateľa postupne doplnené. Doplnením zo dňa 27. 7.2015 boli 
doplnené aktualizované vyjadrenia Slovak Telekom , a.s. a UPC, s.r.o. 
Doplnením zo dňa 23.9.2015 bolo doplnené stanovisko RÚVZ Bratislava hl. mesto č. HŽP/ 14923/2015 zo di'ía 
14.9.20 15 a odborné stanovisko k vplyvu stavby na zastavateľnosť susediaceho pozemku s pare. č. 249 a 252 
vypracované odborne spôsobilou osobou - Ing. Oľga Paradeseirová, CSc„ č. autor. osvedč. 2290*Z* 11. 

Súčasne prebiehalo konanie o vylúčení účastníka konania z územného konania stavby Polyfunkčný objekt 
Paulínyho, Bratislava - Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00. Rozhodnutie o vylúčení 
uvedeného účastníka konania bolo vydané stavebným úradom pod č. 529/39449/2015/STA/Klo dňa 23.9.2015. 
Voči rozhodnutiu sa účastník konania odvolal dňa 23.10.2015. Listom č. 529/46965/2015/STA/Gal/S-46 zo di'ía 
10.11.2015 bolo odvolanie postúpené odvolaciemu orgánu, ktorý vydal rozhodnutie o zamietnutí odvolania 
pričom potvrdil rozhodnutie stavebného úradu rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2015/98167/KVJ zo dňa 
2.12.2015, právoplatným 7.12.2015. 

Oznámením č. 849/2195/2016/STNGal zo dňa 15.1.2016 oznámil stavebný úrad účastníkom konania a 
dotknutým orgánom a organizáciám pokračovanie konania. 
Po oznámení pokračovania konania boli opätovne vznesené námietky účastníkov konania. 
Ing. arch. Štefan Čačányi, Paulínyho 1, 811 02 a Mariana Valková, Paulínyho 1, 811 02 Bratislava trvali na 
vypracovaní hydrogeologického prieskumu. Námietke bolo vyhovené čiastočne zapracovaním povinnosti 
vypracovania hydrogeologického posúdenia v stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo 
výrokovej časti tohoto rozhodnutia. 
Ing. Oskar Kaman a spol., Paulínyho l/B, 811 02 Bratislava namietal voči vydaným stanoviskám dotknutých 
orgánov, ktorými potvrdzovali platnosť pôvodných stanovísk a všetky tieto stanoviská označil za nezákonné. 
Súčasne doložil svetlotechnický posudok S 160201 vypracovaný autorizovanou osobou Ing. Irenou Kreutzovou, 
vktorom sa konštatuje, že uhol zatienenia v kritických bodoch Pla P2 nevyhovuje normatívnym požiadavkám. 
Stavebný úrad na vypracovaný posudok neprihliadal nakoľko bol predložený až po vydaní stanoviska Úradu 
verejného zdravotníctva v zmysle § 140b ods. 5 stavebného zákona, ktorým bola potvrdená správnosť 
svetlotechnického posúdenia predloženého v spise navrhovateľom stavby. Účastníci konania v prípade, že mali 
zámer dať si vypracovať svetlotechnický posudok nimi vybraným svetlotechnikom tak mohli urobiť v čase 
ústneho pojednávania resp. v termíne do vydania záväzných stanovísk dotknutých orgánov v zmysle § l 40b ods. 
5 stavebného zákona. V prípade ak by na ústnom konaní vzniesli požiadavku na možnosť dať si vypracovať 
svetlotechnický posudok nimi vybraným svetlotechnikom stavebný úrad by ju akceptoval a stanovil by 
v zápisnici z konania lehotu, v ktorej má byť takýto posudok vypracovaný. Takáto požiadavka zo strany 
účastníkov konania na konaní vznesená nebola. Vydaním stanoviska Úradu verejného zdravotníctva, ktorým 
bola potvrdená platnosť pôvodného stanoviska RÚVZ č. HŽP/7244/2013 zo dňa 22.5.2014 vrátane jeho dodatku 
zo dňa 26.9.2014 zn. HŽP/15 167 /14 v plnom rozsahu, je možné považovať svetlochenický posudok predložený 
navrhovateľom za správny. Opätovné zasielanie námietok účastníkov konania, po ukončení postupu v zmysle § 
l 40b ods. 5 stavebného zákona, dotknutému orgánu by podľa názoru stavebného úradu bolo v rozpore 
s koncentračnou zásadou ako aj zásadou rýchlosti a hospodárnosti konania. 
V zmysle § 140 ods. 1 stavebného zákona je obsah záväzného stanoviska pre správny orgán záväzný. 
Z uvedených dôvodov nebolo námietkám Ing. Oskara Kamana a spol. k pokračovaniu konania vyhovené. 

Slovenská národná galéria listom zo dňa 21.1.2016 vzniesla k pokračovaniu konania opätovne tie isté 
námietky ako pri ústnom pojednávaní. V ďalších podaniach zo dňa 3.2.2016 upozornila galéria na to, že aj v 
zmysle predloženého posúdenia možnosti zástavby na ich pozemku dochádza k obmedzeniu výstavby na tomto 
pozemku, súčasne upozornili na prebiehajúce konanie na Pamiatkovom úrade SR vo veci preskúmania 
rouzhodnutia KPÚ Bratislava č. KPÚBA-2013/9211-3/33250/Fer zo dňa 7.6.20 13, právoplatného 13 .6.2013 a 
navrhli rozšíriť okruh účastníkov konania o Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo zahraničných vecí SR 
vzhľadom na blízkosť objektu zastupiteľstva USA. 

Dňa 25.1.2016 bolo doručené na stavebný úrad oznámenie Pamiatkového úradu SR vydané pod č. PUSR-
2016/21339-5/4624/NEM dňa 21.1.2016, v ktorom Pamiatkový úrad SR oznámil začatie konania podľa§ 65 
ods. 1 správneho poriadku vo veci preskúmania rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. 
KPÚBA-2013/92 11-3/33250/FER zo dňa 7.6.2013, právoplatného 13.6.2013 ( týkajúce sa zámeru úpravy 
nehnuteľnosti - výstavby PFO objektu na Paulínyho ul „ poz. pare. č. 248/1 k.ú. Staré Mesto), mimo 
odvolacieho konania. 

Rozhodnutím Pamiatkového úradu SR č. PÚSR-2015/2 1339-11 /10660/1 3/NEM zo dňa 7.3.20 16 bolo 
vyšš ie uvedené rozhodnutie KPÚ Bratislava zrušené. 
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Rozhodnutie PÚSR o zrušení rozhodnutia KPÚ BA bolo potvrdené rozhodnutím Ministerstva kultúry SR 

č. MK-1921/2016-221 /5794 zo di1a 2.5.2016. 
Následne JUDr. Peter Dobrovodský & spol. s.r.o., Česká ul. č. 7, 831 03 Bratislava ako splnomocnený 

zástupca navrhovateľa URBICOM, a.s„ Dr. V. Clementisa 1 O, 821 02 Bratislava podal na Krajský súd 

Bratislava, d11a 6. 7.2016, žalobu voči rozhodnutiu Ministerstva kultúry SR. 
Z dôvodu, že predmetná žaloba tvorila v územnom konaní o umiestnení stavby predbežnú otázku stavebný 

úrad rozhodnutím č. 849/54837/2016/STA/Gal-L/157 zo dňa 13 .12.2016, územné konanie o umiestnení PFO 

objektu Paulínyho ul, na pozemku pare. č. 248/1 k.ú. Staré Mesto prerušil do doby vydania právoplatného 

rozsudku v danej veci. 
Dňa 20.7.2017 JUDr. Peter Dobrovodský & spol. s.r.o. , oznámil stavebnému úradu, že žaloba voči MK SR 

bola vzatá v celom rozsahu späť a rozhodnutie KPÚ BA, ktorého zrušenie bolo predmetom preskúmania 

súdom, bolo nahradené právoplatným rozhodnutím - záväzným stanoviskom č. KPÚ BA-2017 /11721-

2/33697 /DIM zo dňa 30.5.201 7. 
V priebehu konania došlo k zmene vlastníckeho vzťahu k pozemku pare. č. 248/1 k.ú. Staré Mesto na 

ktorom je navrhovaná stavba polyfunkčného objektu, novým vlastníkom sa stala spoločnosť QAUM, s.r.o., Dr. 

V 1. Clementisa 1 O, 821 02 Bratislava, ktorá udelila súhlas so stavbou pôvodnému navrhovateľovi . 

V dňoch 1.8.2017 a 9.8.2017 bolo podanie doplnené splnomocným zástupcom navrhovateľa, spoločnosťou 

K.T.plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava o nasledovné doklady: 
Rozhodnutie Pamiatkového úradu Bratislava č.KPÚBA-2016/26199-2/100837/DlM zo d1'ía 

24.1.2017, právoplatné 8.2.2017 
Záväzné stanovisko Kraj ského pamiatkového úradu Bratislava, č. KPUBA-2017/11 72 1-

2/33697/DIM zo dňa 30.5.2017 
Záväzné stanovisko HL. m. SR Bratislavy k investičnej činnosti č . MAGS OUIC 60437/16-

417823 zo dňa 16.6.201 7 
Stanovisko Ministerstva vnútra SR, KR PZ, KDI č. KRPZ-BA-KDI-25-249/2016 zo dňa 

15.12.2016 
Vyjadrenie SPP- distribúcia, a.s. č. Tdba/3644/2016/Jpe zo dňa 24.11.2016 
Stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-

3880/2016 z 23.12.2016 
Oznámenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto č. 

HŽP/l 029/2017 zo dňa 18.1.2017 
Rozhodnutie MČ Bratislava- Staré Mesto č. 2386/980/201 7/DŽV/Ral zo dňa 9.1.2017, 

právoplatné 17.2.2017 
Nové posúdenie vplyvu stavby na denné osvetlenie a preslnenie okolitých objektov a predbežné 

vyjadrenie k podmienkam deenej osvetlenosti a insolácie vo vnútorných priestoroch vlastného 

objektu spracované O.P. EXPERT, s.r.o. v termíne 11/2016 
Aktualizovaná projektová dokumentácia - revízia O 1 :jún 2016, v ktorej boli odstránené okenné 

otvory na fasáde smerujúcej k pozemku pare. č. 249 k.ú. Staré Mesto a z toho vyplývajúce 

vnútorné dispozičné zmeny a zmeny spôsobu využitia jednotlivých podlaží, bez zmeny 

objemového riešenia objektu. 

Prepracovaním projektovej dokumentácie , bolo vyhovené námietkám Slovenskej národnej galérie. 

Stavebný úrad listom č. 2175/40422/2017/STA/Gal zo dňa 20.9.2017 oznámil účastníkom konania 

a dotknutým orgánom pokračovanie konania, pričom stanovil lehotu na oboznámenie sa s novými podkladmi 

a prípadné vznesenie námietok, k novým podkladom rozhodnutia. 
V stanovenej lehote sa vyjadril Ing. Oskar Kaman a spol., Paulínyho 1 B, 811 02 Bratislava, ktorý trval na 

svojich predchádzajúcich námietkach, ktorých vyhodnotenie je uvedené vyššie. 
K novým podkladom rozhodnutia neboli vznesené žiadne aktualizované námietky. Stavebný úrad 

súčasne konštatuje, že nie je jeho povinnosťou reagovať písomne na jednotlivé námietky účastníkov konania 

v jeho priebehu, ak sa jedná o námietky, ktoré budú vyhodnocované až v samotnom rozhodnutí. 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predložený návrh z hľadísk uvedených v § 37 

stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby 

nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými 

predpismi. 
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Vzhľadom na uvedené dôvody stavebný úrad rozhodol podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona v spojení 
s § 4 vyh lášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 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. 

~~atisla~a 
~ '\S}_' · 

r~" ~* 3 * ~cS>~1 
§ CV -~ 
~ ~ · =-< ~ 1\f(r. Radoslav Stevčík 
~ ~~tf. rosta mestskej časti 

~kä~~ 
Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo 
výške 100,00€, slovom sto eur, bol uhradený . 

Doručí sa: 
1. verejnou vyh láškou v zmys le§ 36 ods.4 stavebného zákona 

- vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch 
parcely KN-C v k.ú. Bratislava-Staré Mesto: 
- parc.č.248/ 1 
- parc.č.213 75/4 komunikácia Paulínyho ul. 
- parc.č. 2 13 75/7 
- parc.č. 2137511 Paulínyho ul. 
- parc.č. 2137711 O Hviezdoslavova nám. 
- parc.č. 287/2 
- parc.č. 287/9, súp.č.7300, Riegeleho 1 
- parc.č . 287/4 
- parc.č. 246/ 1 súp.č.166 , Paulínyho 1 
- parc.č. 246/2 
- parc.č. 245/2 
- parc.č.248/2 

- parc.č.249, súp.č. I OOO 15 
- parc.č. 297, súp.č. 186, Hviezdoslavova nám 4 
- parc.č.296, súp.č . 187, Paulínyho 4, Hviezdoslavova nám.S 
- K.T.Plus, Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava 
- JUDr. Peter Dobrovodský & spol. s.r.o. , Česká ul č. 7, 831 03 Bratislava 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, P.O.Box 26, 820 09 

Bratislava 
4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
5. Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
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6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek ŽP - ochrana prírody, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, 

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

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

9. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 
1 O. Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
11. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.Box 292, Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
12. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
14. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
15. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
16. Magistrát hl.m.SR Bratislavy, odddelenie správy komunikácií, P.0.Box 192, Primaciálne nám. č. 

814 99 Bratislava 
17. Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 O 1 Bratislava 

Na vedomie: 
1. K.T. Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava 
2. Oskar Kaman, Žižkova 32, 811 02 Bratislava 1 
3. Ing. Oskar Kaman, Paulínyho 1/B, 811 02 Bratislava 
4. Slovenská národná galéria, Riečna 1, 81 5 13 Bratislava 
5. JUDr. Peter Dobrovodský & spol. s.r.o., Česká ul. č. 7, 831 03 Bratislava 
6. QUAM s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 1 O, 821 02 Bratislava 
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