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Vec Doposlanie opätovného oznámenie o začatí územného konania stavby : 
Názov stavby: „Zariadenie sociálnych služieb" 
Miesto stavby: pozemky parc.č. 5780/1,2/ a 5183/2,4,5,6 v katastrálnom území Staré 

Mesto v Bratislave 

Dňa 14.04.2014 s posledným doplnením dňa 27.06.2016 podal navrhovateľ Mestská časť 
Bratislava - Staré Mesto, so sídlom Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava ( ďalej len 
'~navrhovatel"') návrh na umiestnenie stavby s názvom „Zariadenie sociálnych služieb" na ul. K 
Zeleznej studienke v Bratislave na pozemkoch pare. č. 578011,2/ a 518312,4,5,6 v katastrálnom 
území Staré Mesto v Bratislave ( ďalej len "stavba") podľa dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, ktorú v marci 2014 vypracoval Ing. arch. Jozef Marioth, Ing. arch. Beáta Durdíková, 
autorizovaný architekt SKA reg.č. 0529AA a Ing. Rastislav Hajach, autorizovaný stavebný 
inžinier SKSI reg.č. 5945* 11 podľa nasledovného rozsahu: 

SO 01 Objekt sociálnych služieb je umiestený v blízkosti potoka Vydrica, osadený je 5 m 
od brehovej čiary. Navrhnuté má jedno podzemné podlažie a päť nadzemných podlaží. Na l.PP sú 
šatne pre zamestnancov, denná miestnosť, práčovňa, skladové a technologické priestory. Na l.NP 
sa nachádza hlavný vstup s recepciou, kuchyňa so zázemím, jedáleň, spoločenská miestnosť, 
lekár a psychológ, knižnica,' kaplnka a garáž s dielňou so samostatným vstupom. Okrem hlavného 
vstupu sú tu navrhnuté štyri vedľajšie vstupy do objektu. Ubytovacie bunky pre jedného alebo 
dvoch klientov sa nachádzajú na 2.NP až 5.NP (spolu 37 prevažne 2 - lôžkových izieb). Každá 
izba má predsieň a vlastné hygienické zázemie. Všetky izba okrem jednolôžkových majú balkón. 
Na každom z ubytovacích podlaží sa nachádza jedáleň - klubovňa, priestor pre dozornú službu a 
WC návštevníkov. Na 2.NP sa nachádza aj priestor pre rehabilitáciu. Objekt je zastrešený 
plochou strechou, výška atiky je + 15,50 m (nad výťahovou šachtou je výška atiky + 16,020 m). 
Piate nadzemné podlažie je v hornej časti prekryté zošikrnenou konštrukciou. V objekte sú 
umiestnené centrálne schodisko a dva výťahy. Prístup do objektu sociálnych služieb je cez vstup 
do areálu po chodníku v osi hlavného vstupu. Zastavaná plocha objektom je 549,50 m2. 

S0-1 7 Administratívny objekt umiestnený v zadnej časti pozemku, je umiestnený na 
ploche pôvodného asanovaného objektu. Prístup do objektu je cez hlavný vstup do areálu 
pokračovaním po chodníku na brehu Vydrice do zadnej časti areálu. Zastavaná plocha je 
297,15m2 a,je oproti pôvodnému objektu zmenšená. Navrhnuté má jedno nadzemné podlažie, v 
ktorom sú umiestnené kancelárske, skladové a technické priestory. V stup je zjužnej strany po 
prekrytej rampe. Objekt je zastrešený plytkou sedlovou strechou, výška hrebeňa je + 4,445 m. 
Vjazd do areálu je pre vozidlá v západnej časti pozemku. Príjazdová komunikácia, na ktorú sú 
napojené pozdÍžne a kolmé parkovacie státia (spolu 24 parkovacích miest), vedie po západnej a 
severozápadnej časti pozemku, na konci má otočku v tvare T. Pred výstavbou j e z pozemku 
potrebné odstrániť celkovo 67 ks stromov (na 45 ks je potrebný súhlas k výrubu) a 225 rn2 krov. 
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V areáli budú umiestnené prvky drobnej architektúry (lavičky, altánok pri chránenom platane, 
informačný panel, stojan n~ bicykle ... ). Medzi areálom a tokom Vydrice je navrhnutý oporný 
múr, vytiahnutý cca 700 mm nad upraveným terénom so zábradlím. Úzky pás územia priliehajúci 
k Vydrici je územie zelene s parkovou úpravou a mobilnými prvkami drobnej architektúry. 
Sadovnícke úpravy areálu spočívajú v ošetrení ponechaných stromov, založení trávnikov a vo 
výsadbe menších skupín nízkych kríkov o celkovej výmere 914 m2

. 

S0-04 Spevnené plochy: zahŕňa vybudovanie spevnených plôch, parkovísk (24 PM), 
chodníkov v areáli soc. zariadenia. 

S0-05 Úprava verejnej komunikácie a chodníka: objekt zahŕňa vjazd/výjazd do/z areálu 
ZaSoS, vybudovanie chodníka mimo areálu min. š. 2,0 m, ktorý bude napojený na jestvujúci 
chodník pri potoku Vydrica a končiť bude na konci pozemku areálu. Existujúca komunikácia K 
Železnej studienke funkčnej triedy Cl, šírky MO 8/40 bude v dÍžke nového chodníka a v šírke 
jedného jazdného pruhu v hrúbke 40 mm vyfrézovaná a položená bude nová asfaltová vrstva. 
Vozovka bude oddelená od chodníkov betónovými obrubníkmi a od zelene záhonovými 
obrubníkmi.· Priechody pre chodcov budú riešené bezbariérovo. Vybudovaním nového chodníka 
bude potrebné osadiť dve uličné vpuste. 

S0-02 Terénne úpravy a príprava staveniska zahŕňa odstránenie kríkov, stromov, 
odstránenie ruderálneho porastu, odvozu odpadu, mulču, ochranu ponechaných stromov a 
zákonom chráneného stromu, úpravu podložia areálu a vybudovanie násypov, výkopov po 
konštrukčnú pláň vozoviek a spevnených plôch, poprípade po aktívnu zónu (pri výkopoch). 

S0-03 Búracie práce - nie sú predmetom tohto konania, investor musí požiadať o ich 
odstránenie v stavebnom konaní alebo osobitne. 

S0-06 Sadové úpravy riešia plošnú úpravu a prípravu pôdy, založenie trávnikov a 
výsadbu kríkov. 

S0-07 Drobná architektúra, ide o umiestenie lavičiek v celom areáli, altánku pri patane, 
informačných tabúľ, ochranných prvkov pri platane, odpadkových košov, prístrešku pre smetné 
nádoby, stojanu na bicykle. 

S0-08 Kanalizačná prípojka, súčasťou stavby je vybudovanie novej kanalizačnej prípojky 
v dimenzii DN 200 mm. Zrážkové vody zo strechy objektu budú odvádzané do recipientu 
Vydrica, do kanalizácie budú po prečistení v odločovači ropných látok odvádzané aj zrážkové 
vody z komimikácií a parkovacích plôch. SG-09 Kanalizácia dažďová a ORL, súčasťou stavby je 
kanalizácia dažďová z komunikácií a parkovacích plôch zaústená do kanalizačnej prípojky, 
kanalizácia dažďová zo strechy objektu sociálnych služieb a priľahlých spevnených plôch 
vyvedená do recipientu Vydrica, kanalizácia dažďová zo strechy administratívneho objektu 
vyvedená do potoku Vydrica. 

S0-1 O Vodovodná prípojka, súčasťou stavby je nová vodovodná prípojka DNIOO 
napojená na existujúci uličný vodovod DN200 vedený v komunikácií K Železnej studienke. 

S0-11 Prípojka plynu, súčasťou stavby je nová plynová STL prípojka DN32, ktorá sa 
napojí z existujúceho plynovodu DN 100, ktorý je vedený v komunikácií K Železnej studienke. 

S0-12 Prípojka elektro NN, je navrhnutá z existujúceho káblového vedenia NN z 
existujúcej rozpojovacej a istiacej skrine umiestenej pri susednom bytovom dome na ul. K 
Železnej studienke 28 v Bratislave. 

S0-13 Osvetlenie areálu aareálové rozvody NN, súčasťou stavby je vonkajšie osvetlenie 
komunikácií, parkovacích plôch a zelene v areáli a napojenie elektrických zariadení umiestených 
mimo hlavný objekt, ako sú el. závory, brány a vonkajšie zásuvky, súčasťou je aj káblové 
pripojenie objektu S0-17. 

S0-14 Slaboprúdová prípojka, objekt SO-O 1 bude pripojený na verejnú telekomunikačnú 
sieť pomocou zemného uloženého metalického kábla. 

S0-15 Oporný múr, bude tvoriť pravý breh toku Vydrica od mosta na ul. K Železnej 
studienke po lávku cez Vydricu. Oporný múr bude vytiahnutý do výšky + 175,43 m.n.m., čo je 
cca. 700 mm nad upraveným terénom, bude tvoriť zároveň protipovodňovú bariéru v prípade 
extrémne vysokého stavu Vydrice. 

S0-16 Oplotenie + vstup, oplotenie je navrhnuté z dvoch častí, j edno je uličné oplotenie v 
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dÍžke 45m, druhá časť j e oplotenie areálu, ktoré pozostáva zo šiestich úsekov s celkovou dÍžkou 
85 m. 

S0-18 Areálový rozvod vody, súčasťou stavby je nový rozvod areálového vodovodu, 
ktorým bude zabezpečená dodávka studenej vody pre objekty aj pre protipožiarne účely, bude 
napojený na navrhovanú vodovodnú prípojku DNIOO(S0-10). 

S0-1.9 Areálo~á splašková kanalizácia, súčasťou stavby je nový rozvod areálovej 
kanalizácie DN200 v dlžke 120m, napojený na kanalizačnú prípojku (S0-08). 

S0-20 Areálový rozvod NTL plynu, súčasťou stavby je areálový rozvod plynu s dvoma 
samostatnými odbočkami DN80 a DN O pre objekty S0-01 a S0-17. 

Statická doprava: ·zariadenie j e navrhované pre 65 klientov s ubytovaním, 45 
zamestnancov (max. 24zamestnancov na smenú). Podľa výpočtu statickej dopravy je potrebných 
25 parkovacích miest (PM). Navrhovaných je 26 PM z toho 24 PM na teréne a 2 PM v garáži 
objektu S0-01. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybuje navrhované 1 PM. 

Dopravné pripojenie j e z miestnej komunikácie z ulice K Železnej studienke. 

Pešia doprava: Areál je v pešej dostupnosti k zastávkam MHD. V rámci SO - 05 bude 
vybudovaný verejný chodník pozdlž komunikácie v šírke pozemku areálu 

Okresný úrad Bratislava odbor výstavby a bytovej politiky listom pod č. OU-BA-OVBP2-
20 13/1020-2/STZ zo dňa 14.11.201 3 určil na vykonanie správneho konania Mestskú časť 
Bratislava Nové Mesto. 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon") v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o h lavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad") 
predložené podanie preskµmal a zistil, že neposkytuje dostatočný podklad pre vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby, preto vyzval navrhovateľa na odstránenie nedostatkov návrhu a 
súčasne podľa §29 správneho poriadku konanie prerušil rozhodnutím č. ÚKaSP-
2014/1050/HAK-109 zo dňa 23.05.2014 a ÚKaSP-2015/1050/HAK-46 zo dňa 16.03.2015. Po 
poslednom doplnení podania dňa 27.06.20 16 stavebný úrad pokračoval v konaní. 

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým 
orgánom listom č. 6421120 16/UKSP/HAVK- ozn zo dňa 19.1 0.2016, ktorý bol účastníkom 
konania - vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. K Zeleznej studienke 
28 a na Kysuckej ul. č. 1,3,5,9 doručený verejnou vyhláškou dňa 10.11.2016. Ostatným 
účastníkom konania bolo oznámenie doručené poštou ako doporučená zásielka. 

Dňa 09.l 0.2017 bol stavebnému úradu doručený list účastníčky konania JUDr. Miroslavy 
Pinkovej , bytom Kysucká 5, 81104 Bratislava so žiadosťou o doručenie oznámenia zákonným 
spôsobom, vzhľadom k tomu, že v predchádzajúcom doručení bola porušená rovnosť účastníkov 
konania. 

Na základe uvedeného stavebný úrad opätovne oznámil začatie konania všetkým známym 
účastníkom konania, ktoré doručil rovnakým spôsobom a to verejnou vyhláškou. 

Stavebný úrad v oznámení opomenul účastníkov konania, ktorí majú podľa LV č. 
7293 právny vzťah k stavbe súp. č. 7047 evidovanej na pozemku parc.č. 517111 v bytovom 
dome na ul. Kysucká 7 v Bratislave v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave. 

Stavebný úrad podľa ust. § 36 ods. 1) stavebného zákona oznamuje začatie konania na 
umiestnenie stavby s názvom „Zariadenie sociálnych služieb" na ul. K Železnej studienke v 
Bratislave na pozemkoch pare. č. 5780/1,2/ a 5183/2,4,5,6 v katastrálnom území Staré Mesto v 
Bratislave vyššie uvedeným účastníkom konania a zároveň podľa § 36 ods. 2) stavebného 
zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko Hlavné mesto SR 
Bratislava vo svojom záväznom stanovisku č. MAGS OUIC 43356/16-247876 zo dňa 19.04.2016 
vyjadrilo súlad stavby s územnoplánovacou dokumentáciou, podľa ktorej je možné stavbu 
umiestniť. 

Vyššie uvedení účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky 
uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia verej nou vyhláškou, vyvesenou na 
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úradnej tabuli Mestská časť Bratislava - Nové Mesto a Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, 
inak na ne nebude prihliadnuté. 

V súlade s §37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad neprihliadne na námietky 
a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou úzernnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný 
úrad upozorňuje účastníkov konania, že podľa §42 ods.4 stavebného zákona v odvolacom konaní 
sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote. 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, úradné dni: pondelok 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 
hod. , streda: 8.00- 12.00 hod., 13.00- 17.30 hod v kancelárii č. 620. 

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc. 

Príloha: 
1.Situácia umiestnenia stavby 

1/Jf~--
U,t . f{,/Jt1 

Mgr. Rudolf Kusý 
starosta mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto 

Doručuje sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli Mestská časť Bratislava - Nové 
Mesto a Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 

Účastníkom konania 
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Kysucká 7 v Bratislave 

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava a Miestny 
úrad Bratislava - Staré Mesto. 15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia. 

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: ( podpis, pečiatka ) 

17 ot 2018 

Na vedomie bez účinkov na doručenie: 
1. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
2. H - probyt, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava za účelom zverejnenia vo vchode bytového 

domu Kysucká 7. 
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LEGENDA: 

.._....,_..._--..--...-.. ........ „1 · S0-01 • Objekt sociálnych služieb 

a:;s;ia;::======a · S0-15 ·Oporný múr 

-----..---- • S0-16 ·Oplotenie+ vstup 

.._ ___ .._ ..... __ ~! · S0-17 ·Administratívny objekt 

· existujúce objekty 

c::=~=~==~~~.:"J . hranica riešenej lokality [ = = = =-~ J ·hranica stavby 

• ochranné pásmo • hranica pobrežného pozemku 

·ochranné pásmo NKP Hornej Mlynskej doliny 

S0-17 ±0.000=+ 175.83 m.n.m Bpv 
50-01 ±0.000=+174.70 m.n.m Bpv 
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