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

Záznam č.: 223/6334/2018/STA/Kno-G/5 Bratislava 06.02.20 18 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 štatútu hlav ného 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 stavebného zákona, 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 (ďalej len „stavebný úrad") 

v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa § 37 ods.2 a § 62 stavebného zákona preskúm al 

návrh na umiestnenie stavby a žiadosť o stavebné povolenie, ktorú tunaj šiemu úradu doruč il 

navrhovateľ. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad zastúpená 

starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste, na základe tohto 

preskúmania a v zmysle § 46 a 4 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov, podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 4 

a 1 O vyhlášky č. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

vydáva 

rozhodnutie o umiestnení a povolení stavby. 

Stavba: Janáčkova 1, zateplenie fasády, stavebné úpravy a nadstavba, 

stavebník: Ján Benetin, trvale bytom Longobardská 12, 851 1 O Bratislava, vlastník, 

miesto: Janáčkova 1, bytový dom, stavba súpis. č. 2171 na pozemku pare. reg. C KN 
č. 872111 (bytový dom), 8721/4, /5 (dvor - predzáhradka) v kat. úz. Staré Mesto (LV č . 

8403), 

podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v spojenom územnom a stavebnom konaní 

(10/2017, Compass s.r.o., Bajkalská 29E, 821 08 Bratislava, autorizačné overenie Ing. Peter 

Cibulka, ASI). Overená dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad v sú lade s § 88a ods. 8 stavebného zákona berie na vedomie stavebné úpravy 

podliehajúce pod ľa § 55 ods. 2 písm. c stavebného zákona ohláseniu, ktoré stavebník ohlásil 

podaním doručeným úradu dňa 17.02.20 17, ale zača l s ich zhotovením skôr, ako stavebný úrad 

oznámil súhlas s ich realizác iou. Časť z ohlásených úprav podlieha stavebnému konaniu (výmena 

výťahu, úprava koto lne) a tieto úpravy stavebný úrad posúdil a prerokoval v tomto spojenom 

konaní. 

Týmto rozhodnutím sa určujú podmienky umiestnenia zmeny jestvujúcej stavby zap ísanej na 

li ste vlastníctva ako bytový dom a povoľuje zmena dokončenej stavby stavebnými úpravami podľa 

predloženého návrhu, ktorými bude bytová budova nadstavaná o časť 6. nadzemného podlažia 

s ustupujúcim objemom voči objemu 1.-5. podlažia, na l. podzemnom podlaží bude zhotovená 

nová kotolňa, vymení sa technológia výťahu, na fasáde do Janáčkovej ulice budú v dvoch zvis lých 

osiach osadené konzo lové balkóny, na dvorovej fasáde v dvoch zv islých osiach budú zhotovené 

balkónové okná predÍžené až do úrovne podlahy s balkónovou mrežou / zábradlím nam iesto 



parapetu, čiastočne sa upraví vnútorné pôdorysné usporiadanie, doplnia sa zvukovo-izo l ačné vrstvy 
konštrukcií, zhotovia sa nové rozvody vnútorných inštalácií a obvodový plášť bude doplnený 
tepe lnoizo lačnou vrstvou. 

V budove bude 32 bytov a apartmánov. V jestvujúcom podzemnom podlaží bude garáž pre 
8 osobných áut, na teréne pred budovou je 12 parkovacích miest. Poloha vjazdu do suterénu sa 
nezmení. Vegetačná plocha predzáhradky na J anáčkovej ulici bude zachovaná, stavebné úpravy 
nevyvolajú výrub jestvujúcich chránených drevín. Budova je pripojená na verejné di stribučné siete 
vody, kanali zác ie, elektrickej energie a plynu jestvujúcimi prípojkami . 

Stavba sa povoľuje ako trvalá. 

Záväzné podmienky umiestnenia a uskutočnenia stavby: 

1. Stavba bude zhotovená podľa dokumentácie ( 10/201 7, Compass s. r.o., Bajkalská 29E, 82 1 08 
Bratislava, autorizačné overenie Ing. Peter Cibulka, ASI) overenej v spojenom územnom 
a stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť us kutočnené bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. 

2. Plošné a objemové vlastnosti stavby: 
Celková plocha pozemku: 
Zastavaná plocha v úrovni parteru: 
Celková zastavaná plocha / kolmý priemet max pôdorysu: 
Celková podlažná plocha nadzemnej čast i: 

Celkový obostavaný priestor 
Hrubá plocha nadstavby: 
Konzoly balkónov: 2,25 m x 1,60 m 

Občianska vybavenosť: 

13 x 2-izbový apartmán 
2 x in ý nebytový priestor 
Byty: 

7 x 2-izbový 

5 x 3-izbový 
6 x 4-izbový 
l x S-izbový 
Parkovacie stoj iská v garáži ( 1. PP) 
Parkovacie stoj iská na teréne 

743,00 m2 

461,00 m2 

497,00 m2 

2 448,00 m2 

1 O 331,92 m3 

395,22 m2 

10 X 3,60 m2 

26,80 % 

490,5 m2 

139,0 m2 

73,20 % 

283,5 m2 

459,0 m2 

518,2 m2 

145,2 m2 

8 
12 

3. Rozde lenie plôch pod ľa funkčného určenia: 

4. 

Byty pre trvalé bývanie 

Apartmánové byty pre prechodné ubytovanie 
Iná obč ian ska vybavenosť 

Spo ločné priestory a garáž 

Výškové usporiadanie: 

73,19 % 

20,82 % 

5,99 % 

Porovnávacia úroveň ±O= 139,40 m n.m (Bpv) = 1. NP 
Vrchná hrana atiky 5. NP 
Vrchná hrana atiky 6. NP 
Vrchná hrana strechy schodiska Janáčkova 1 (bez zmeny) 
Vrchná hrana strechy schodiska Janáčkova 3 (bez zmeny) 

l 696,70 m2 

482,60 m2 

139,00 m2 

610,64 m2 

Výška od ± O 
+ 16,50 m 

+ 18,40m 
+21 ,55 - +23,80 m 
+20,30 - +22,60 m 

Porovnávac ia úroveň ±O = 139,40 m n.m (Bpv) je totožná s povrchom upravenej podlahy 
1. nadzemného podlažia. 
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5. Dopravné napojenie a statická doprava: 

• Stavba bude prístupná verejnou komunikáciou Janáčkovej ulice cez jestvujúci vjazd 

z verejnej komunikácie do garáže budovy na 1. podzemnom podlaží, pešo jestvujúcim 

vstupom z Janáčkovej ulice. 

• Pre predmetnú budovu po úprave (pôvodne 1 podzemné a 5 nadzemných podlaží, nadstavba 

1 bytu a prestavba nebytového priestoru na byt na 6. poschodí) je podľa § 8 vyhlášky 

č. 532/2002 Z.z. a podľa STN 73 611O/Z1 +Z2 potrebných spo lu 45 parkovacích miest, z toho 

úprava budovy vytvára nové nároky na 4 PM a v garáži budovy bude vytvorených okrem 

3 pôvodných ešte 5 nových parkovacích miest. 

6. Napojenie na inžinierske siete: 

• Stavba s požadovaným odberom plynu 15 m3/hod. a 24 600 m3/rok bude zásobovaná plynom 

cez jestvujúci pripájací plynovod STL D 40 PE, dÍžka: 2,50 m, prevádzkový tlak 90 kPa; 

• Vykurovanie bude teplovodné radiátorové a zásobovanie teplou vodou napojené na novú 

lokálnu kotolňu budovy s kotlami spaľujúcimi zemný plyn. 

• Požadovaný odber elektrickej energie pre bytový dom s 34 odbernými miestami s hodnotou 

ističa 3x25A, bude káblom typu NA YY J 4x 150 zabezpečený z istiacej a rozpájacej skri ne 

typu PRIS pred domom Janáčkova 1, ktorá sa na základe podpísanej zm luvy o pripojení 

s dodávateľom energie vymení za novú istiacu a rozpájaciu skriňu typu SR. 

• Zásobovanie nehnuteľnosti pitnou vodou bude zabezpečené jestvujúcou vodovodnou 

prípojkou z verejného vodovodu v ulici Janáčkova. Budova bude vybavená vnútorným 

požiarnym vodovodom. 

• Odvádzanie sp laškových vôd a zrážkových vôd bude zabezpečené jestvujúcou kanal i začnou 

prípojkou na verejnú kanalizáciu vedenú v Janáčkovej ulici. 

7. Stavba bude uskutočnená oprávneným odborne spôsobilým zh otoviteľom. Stavebník oznámi 

meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby(§ 62 ods.1 písm. d stavebného zákona) do 

5 dní od ukončenia výberového konania písomne alebo elektronicky na adresu 

alena. knoppova@ staremesto.sk 

8. Stavebník je zodpovedný za to, že od začiatku výstavby až do kolaudácie bude stavba 

označená tabuľou primeranej veľkosti s týmito údajm i: 

a) označenie stavby (druh a účel) 

b) názov zhotoviteľa 

c) meno zodpovedného vedúceho stavby 

d) označen ie projektanta stavby 

e) kto a kedy stavbu povolil, číslo rozhodnutia a dátum právoplatnosti 

f) termín začatia a ukončenia stavby 

9. Termí n začat ia stavebných prác oznámi stavebník stavebnému úradu do 5 dní písomne a lebo 

elektron icky na adresu a lena.knoppova@staremesto.sk, 

1 O. pri výstavbe sa musia dodržiavať platné a účinné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, predovšetkým vyh lášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 

a prácach s nimi súvis iac ich a podrobnosti o odbornej spôsobi losti na výkon niektorých 

pracovných činností , a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku , a platné a účinné 

predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, 
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11. stavba sa musí zhotoviť v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu 

podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecným i technic kým i požiadavkam i na 

uskutoči1ovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými 

technickými normami , zvlášť norma mi protipožiarnymi , bezpečnostnými a hygienickými; 

• inštalácie rozvodov inžinierskych s ietí dotknuté stavebnými úpravami sa musia realizovať 

podľa s lovenských technických noriem a zmeny môže vykonať len osoba pre túto č inn osť 
odborne spôsobilá, 

• rea li zovať stavbu v súlade s platným a účinným všeobecným nariadením mestskej čast i , ktoré 

urč uje pravidlá pri stavebných , rekonštrukčných a udržiavacích prácach, 
• n eprekročiť pri výstavbe prípustné hod noty určené vy hláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 

a o pož iadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, 

12. Podľa ž iadosti v súvis losti so stavbou nedôjde k výrubu drev ín . Pri výstavbe je potrebné 

chráni ť jestvujúcu vegetáciu v predzáhradke. 

• Na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou 

a kríkov s plošnou výmerou nad 10 m2 sa vyžaduje súhlas podľa § 47 ods . 3 zákona, 

o ktorom je kompetentná rozhodnúť mestská časť Bratislava - Staré Mesto; 
• Zachované dreviny je potrebné chrániť v zmysle STN 83 70 1 O Ochrana prírody -

ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa 

drevina chráni celá (koruna, kmeil, koreňová sústava) pred poškodením; 
• Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minima lizáciu 

poškodenia drevín. Nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia v záv is losti od druhu dreviny sa 

realizuje hneď po skončení stavebných prác; 

• Pri výkopových prácach dodrž iavať ustanoven ia záväznej STN 83 70 l O, výkop sa musí 
vykonávať ručne minimálne 2,5 m od päty kmeňa dreviny, ktorá je určená na zachovanie, 

• výkop umiestniť tak, aby bo l v minimálnej vzdialenosti od kmeňov drevín 2 m, v prípade 

menšej vzd ialenosti konzultovať ri ešenie s orgánom vykonávajúcom v prvom stupni ochranu 

drevín (mestská časť Bratislava-Staré Mesto, odd . ochrany prírody miestneho úradu), 

• zachovávané dreviny v blízkosti stavby zabezpečiť pred poškodením nas ledovným 

spôsobom: 

• zab ráni ť úniku tekutých stavebných materiálov a odpadových vôd zo stavebných činností 

v priestore okolo stromu , 

• neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmel'ía stromu, 

• nes kladovať v priemete koruny stromu ťažké stavebné materi á ly a neparkovať ťažké 

stavebné mechanizmy, 

• neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín, 

• zh otoviť debnenie kmeňov stromov alebo celých drevín prípadne vyviazanie konárov (po 
konzu ltácii s orgánom vykonávajúcom v prvom stupni ochranu drevín) . 

• pred samotnou realizáciu výstavby je nutné pouč iť všetkých pracovníkov o predp isoch 
a podmienkach ochrany prírody a krajiny. 

13. Skladovan ie stavebnéh o materi álu počas realizác ie stavby na verej ných priestranstvách nie je 

povolené. V prípade záberu verejného priestranstva je potrebné požiadať o povolenie na 

zv láštne už ívanie komunikác ie na dotknutých uliciach správcu komunikác ie, 

14. V prípade, že stavebná činnosť vyžaduj e dočasné zabratie časti susedného pozemku iného 

vlastníka, je potrebné vopred za i stiť písomn ý súhlas tohto vlastn íka. 

15. Stave nisko (podľa§ 43i stavebné ho zákona): 
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• musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu 

života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením, 

• musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov umiestnenie zariadenia staven iska, 

• musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúc ich stavebné práce, 

• musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, 

• musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce, 

• musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečen á ochrana zdravia ľudí na 

stavenisku a v jeho oko lí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osob itných predpisov, 

• na stavenisku musí byť po celý čas výstavby (od začatia stavebných prác po vydan ie 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia) projektová dokumentácia stavby overená 

stavebným úradom, potrebná na uskutoči1ovanie stavby a na výkon štátneho stavebného 

dohľadu. 

16. Stavba bude dokončená v lehote najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej 

lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov 

požiadať predÍženie lehoty na ukončenie stavby. 

17. Na uskutočn enie stavby možno podľa §43 ods. f) stavebného zákona navrhnúť a použiť iba 

stavebný výrobok, ktorý je podľa zákona č. 133/20 13 Z.z o stavebných výrobkoch vhodný na 

použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných 

výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 

18. Stavebník je zodpovedný za to, že počas výstavby budú dodržané ustanovenia VZN hl. m. SR 

Bratislavy č. 8/1993 z 9. septembra 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného 

mesta SR Bratislavy a VZN hl. m. SR Bratislavy č. 7/2013 (úplné znenie všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č . 12/2001 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy). 

19. Stavebník je zodpovedný za splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej a verejnej 
správy a ďalších právnických osôb, ktorým to vyplýva z osobitných predpisov: 

19.1. Hlavné mesto SR Bratislava, súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovan ia 

ovzdušia: č. MAGS OZP 51097/2017/362890/Be a MAGS OZP 51097/2017/377532/Be zo 
dňa 07.09.2017 

C harakteristika zdroja 

• 3 ks plynový kotol BUDERUS Logamax plus GB l 92i-50 kW, 

• statická doprava 23 parkovacích miest (ďalej iba „PM"), z toho 10 PM umiestnených 

v garáži na ! .podzemnom podlaží a 13 PM na teréne . 

Podm ienky súh lasu : 

• Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzan ie 

znečisťujúcich látok zo spaľovani a zemného plynu antikorovým komínom s vyústen ím 20, 15 

m nad úrovňou ± 0,000 m (t.j. 139,400 m n.m.), s prevýšením 1,000 m nad najvyšš ím 

miestom strechy susednej budovy, v sú lade s požiadavkami Prílohy č . 9 k vyh láške MŽP SR 

č. 4 10/20 12 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduš í a normy STN 

EN 15287-1 + Al, resp. STN EN 15287-2 ; 

• Obmedziť pri realizácii stavby maximálne zneči sťovan i e ovzdu šia sekundárnou prašnosťou 

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa 

manipuluje s prašnými látkam i zakapotovať; 
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• Zohľadniť v stavebno m konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršeni a organoleptických 
v lastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) vzdialenosť komínov od 
hranice susedného pozemku v súl ade s § 4 ods.2 a § 6 ods.1,2 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.; 

• V ko laudačnom konaní preukázať rea lizáciu ochrannej zelene z dôvodu obmedzenia 
zneč isťujúc ich látok z prevádzky parkoviska. 

• V ko l audačnom konaní vykonávacím projektom preukázať odvod znečisteného vzduchu 
z garáží v súlade s prís lušnou norm ou. 

19.2. Mestská časť Bratislava-Star é Mesto, stanov isko prís lušné ho špeciálne ho stavebného 
úrad u pre miestne komun ikác ie III. a IV . tr. č. 6030/48645/2017/DOP/Zub zo dňa 

13.11.2017: 

• Dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Brat is lava - Staré Mesto, 
predovšetkým nariadenie č. 6/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku, 

• sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe a lebo zabezpečený tak, aby 
nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verej nej kanalizácie (napr. odp lavením, 
odv iatím vetrom), 

• počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou zneč isťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách a výstavbu zabezpeč iť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky v sú lade s ustanoveniami zákona č . 135/1961 Zb. o pozemných komuni káciách 
(cestný zákon) v znení neskorších pred pisov, 

• pred začatím prác na zhotovení prípojky plynu a v prípade záberu verej ného priestranstva 
požiadať o povo lenie na zv láštne užívanie komunikácie na Janáčkovej u lic i mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto, 

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

• po ukončení výkopových prác uv iesť komunikáciu do pôvodného stavu, 

• nahradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudz ích objektoch a zariadeniach počas 

zvláštneho užívania komunikácie, 

• každú zmenu nad rámec tohto stanov iska možno uskutočn iť len po predchádzajúcom súh lase 
referátu špec iálneho stavebného úradu a oddelenia dopravy. 

19.3. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2017/20911-
2/74737/MAC zo dňa 29.09.2017 

• Povrchové úpravy o bjektu rieš iť neko ntrastne voč i okolitej zástavbe. Pred realizác iou 
stavebník spresní a odsúhlasí konkrétne materiálové riešenie fasád s KPÚ. 

• V prípade archeo logického nálezu ná lezca alebo osoba zodpovedná za vykonávan ie prác 
v zmys le ustanoveni a § 40, odseky 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi ná lez Krajskému 
pamiatkovému úradu Bratis lava a nález ponechá bezo zmeny až do obh li adky KPU 
Bratislava alebo nim poverenou odborne spôsobi lou osobou. 

• Každú zmenu oprot i schválenej pred loženej projektovej dokumentácii alebo nad rámec tohto 
stanoviska je stavebn ík pov inný prerokovať podľa § 32 ods.9 pamiatkového zákona s KPÚ 
Bratis lava. 

19.4. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. odpadového hospodárstva, 
stanovisko č. OÚ-BA-OSZP3-2017/97511/HEL/I zo dňa 06.09.2017: 

• Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, vznikajúc ich pri stavebných 
a demolačných prácach vyko návaných pre fyz ické osoby ten, kto uvedené práce vykonáva. 

• Držite ľ odpadov je povinný: 
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- zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva nasledovne: 

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť 

na prípravu na opätovné použitie inému, 

recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie Je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 

prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie j e možné alebo účelné zabezpečiť j eho 

recyk láciu ; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 

zhodnotenie, 

- odovzdať odpady len osobne oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 

nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nim i na 

Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR Č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR Č. 366/20 15 Z.z„ 

na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nak ladá ročne v súhrne s viac ako 

50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako j ednou tono u ostatných odpadov; ohlásen ie 

o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, 

ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárs tva, do 28 . februára 

nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje. 

• Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste 

jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia 

veľkoobjemového kontajnera), nás ledne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľov i. 

• V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 

dotknutého orgánu podľa§ 99 ods. 1 písm. b) bodu č . 5 zákona o odpadoch. 

K žiadosti o vydanie vyjadrenia v kolaudačnom konaní je potrebné doložiť doklady 
preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní 
odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, 
príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad 
pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť 
predložený originál uvedených dokladov. 

• V prípade, že dôjde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového 

hospodárstva (množstvo a druhy odpadov) je potrebné požiadať o nové vyjadrenie. 

19.5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., vyjadrenie k PD č. 34922/2017/Fj zo dňa 
04.09.2017: 

• Rešpektovať pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie 

vodohospodárske zariaden ia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí 

podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kan ali záciách. 

Pásma ochrany určené podľa predpisov platných pred účinnosťou zákona č. 442/2002 Z.z. 

o verej ných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované; 

• Vlastník vodovodnej a kanali začnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých 

vlastníckych a spo luv lastníckych vzťahov súv is iacich s vodovodnou a kan al i začnou 

prípojkou. Práva a povinnosti plynúce z vlastníckych príp . iných práv je potrebné doriešiť 

zmluvami; 
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• Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovanie, pnpojente a križovanie mus ia byť 

skoordinované a v súlade s p latnými STN; 

A. Podmienky pre zásobovanie vodou: 

• Ak jestvujúca vodovodná prípojka, príp. jej časť, nie sú vo vyhovujúcom stave, musí byť 

realizovaná ich rekonštrukc ia na náklady vlastníka. 

• Zásahy na zariadeniach verej ného vodovodu môžu vykonávať len osoby určené 

prevádzkovateľom. 

• N a vodovodnej prípojke medz i vereJnym vodovodom a vodomerom nesmú byť vykonané 

ž iadne zmen y, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vpl yv na technický stav vodovodnej 

prípojky, na meranie spotreby vody, a lebo ktoré by mohli ovplyvn iť kvali tu a nezávad nosť 
pitnej vody. 

• Zodpoved nosť za kapac itu, techni cký a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane 

vnútorných rozvodov, nes ie vlastník, spracovate ľ projektovej dokumentácie a stavebník. 

• Vodovodná prípojka ani ž iadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, 

vlastného alebo iného zdroj a vody (napr. studne) a nesm ie byť s ituovaná v blízkosti zdroja 

tepla, ktorý by mohol spôsob i ť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody. 

B. Odvádzan ie odpadových vôd : 

• Ak j estvujúca kana l izačná prípojka, príp. j ej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť 
rea lizovaná ich rekon štrukc ia na nákl ady v lastníka; 

• Kana lizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kana li začnej prípojke, je 

potrebné rieš iť v zmys le STN 75 61O 1, STN EN 161 O a ich zmien a dodatkov, príp. 

súvis iacich norie m (stúpačky, poklop a pod.); 

• Revíznu šachtu vybudovať na kanali začnej prípojke 1 m za hranicou nehnuteľnost i , na 
pozemku v lastníka nehnute ľnosti; 

• Producent odpadových vôd j e povinný oznám iť vlastníkovi verejnej kanali zácie všetky 

zmeny a nové údaje súvis iace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kana lizácie; 

• Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizác ie musí byť v súlade s ustanovenou 

naj vyššou prípustnou mierou znečistenia uvede nou v prílohe č . 3 vyhlášky č. 55/2004 Z.z., 

ktorou sa ustanovuj ú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verej ných 

kanal izácií. 

19.6. SPP Distribúcia, a.s. , záväzné stanovisko č . T D/PS/0164/2017/Pe zo dňa 31.08.2017: 

• Základné technické parametre nav rhovaného p lynárenského zariadenia: pripájací plynovod 

STL D 40 PE, dÍžka: 2,50 m, prevádzkový tlak 90 kPa; 

Všeobecné podm ienky: 

• Stavebník j e povinný pred rea lizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 
zariaden ia medzi s SPP Distribúc ia, a.s., (ďalej iba „SPP-D") bez uzavretia Do hody nebude 

možné uv iesť plynárenské zariadenie do prevádzky, 

• stavebn ík j e povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 251/20 12 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znen í neskorších predpisov, 

• stavebník je povinný pri reali zác ii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 

navrhovanými plynárenskými zariadeni am i a existujúci mi nadzemnými a podzem nými 

objektmi a inž inierskymi s ieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 

• pred realizácio u zemných prác a/alebo pred začatím iných č inností, je sta vebník povinný 

p ísomne alebo e le ktronic ky prostredníctvom o nlin e fo rmuláru objednať presné vytýčen i e 

existujúcich plynárenských zari adení na sekcii údržby S PP-D; 
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• SPP-D vykonáva v záujme predchádzania poškodenia ply nárenského zariadenia, ohrozen ia 

jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučn ej s iete, bezplatne vytyčovan i e plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepres iahne 1 hod inu; 

• Stavebník je povinný pri realizácií stavby za i stiť dodržanie usta novení Zákona o e nergeti ke, 

Vyhláš ky č. 508/2009 Z .z„ Stavebného zákona a in ých všeobecne záväzných právnych 

predpisov, súvisiacich technických noriem a Technických prav idiel pre plyn (TPP ), najmä 

702 01 , 702 02; 

• Každú z menu dokumentácie/ umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, 

je stavebník povinn ý prerokovať s SPP-D a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

Technické podmienky: 

• Zhotov iteľ je povinný zabezpeč iť reali zác iu výkopových prác vo vzd ial enosti menšej ako 

1 m na každú strany od obrysu existujúcich pl ynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 

až po predchádzaj úcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov, 

• trasa pripájacie ho plynovodu musí rešpektovať iné vedenia s ohľadom na možnosť ich 

poškodenia pri výstavbe, a aby pri prevádzkova ní ne mohlo dôjsť k vzájomnému 

ovplyvňovaniu , prípa dne poš kodeniu, 

• hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo musia byť umiestnené do 

skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupn é 

z verejného priestranstva, 

• prepájacie a odpájacie práce (ostrý pre poj) medzi ex istujúcom distribuč ným p lynovodom 

a budovan ým pripájacím plynovodom musí vykonať iba oprávnená osoba na základe 

technologického postupu , vypracovaného zhotov iteľom stavby v zmysle projektovej 

dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D, 

• po vykonaní prepoja a odpoja prípojkovým „T kusom" musí byť vykonaná skúška tesnosti , 

v rátane vyhotovenia zápisu o skúške, 

• minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu je potrebné požiadať 

SPP-D o kontrolu zhotovenia pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line ap likácie na 

webovom sídle SPP-D, 

• po ukončení stavených prác stavebník odovzdá na oddelenie prevádzky SPP-D, pracov isko 

Bratis lava, všetky doklady súv is iace s výstavbou plynárenského zari adenia podľa prí lohy 

a po úspešnom odovzdaní a prevzatí techn icko-právnej dokumentác ie bude stavební kov i 

vydané potvrdenie, na základe ktorého možno pož i adať o montáž merad la a uv iesť 

plynárenské zariadenie do prevádzky . 

19.7. Západoslovenská distribučná, a.s., záväzné stanovisko zo dňa 06.10.2017: 

• Odber e lektric kej energie pre bytový dom s 34 odbernými miestam i s hod notou i sti ča 3x25A, 

bude zabezpečený z istiacej a rozpájacej skrine typu PRIS káb lom typu NA YY J 4x 150, 

ktorá sa na základe podpísanej zmluvy o pripojení číslo 121720664 vymen í za novú isti acu 

a rozpájaciu skriňu typu SR vývod v termíne do 90 dní od doručenia všetkých právo platn ých 

do kladov; 

• Káblovú prípoj ku vybuduje stavebník na v lastné náklady a ostávajú v jeho v lastníctve; 

Deliaci m miestom medzi zariadením spo l očnost i Západos lovens ká d istribučná, a.s„ (ďa l ej 

iba „ZSD") a zariade ním stavebníka budú poistkové s podky v isti acej a rozpájacej skrin i 

typu SR (využij e sa rezervný vývod); 
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• Rozvádzač RE a skupi nový e lektromerový rozvádzač po konzu ltácií so správou VN/NN 
Hraničná 14 bude umiestený v samostatnej elektromerovej miestnosti tak, aby bol 

kedykoľvek prístupný za účelom kontroly, výmeny a odpočtu pre pracovníkov energetiky; 

• Umiestnenie elektromera a o statných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich 

montáže a zapojenia, musí byť v sú lade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie 

a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdis.sk; 

• Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia d i stribučného 

rozvodu vo vlastníctve ZSD. Ochranné pásma elektroenergetických zariadení je nevyhnutné 

rešpektovať v zmysle ustanovení § 43 zákona č. 25112012 Z.z o energetike. 

• Výkopové práce v ochrannom pásme ze mných káblových vedení vykonávať so zvýšenou 

opatrnosťou - ru čným spôsobom; 

• V prípade prác, pohybu osôb alebo mechanizmov v ochrannom pásme VN kábl ového vedenia 
je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich čin nosť, alebo 
zdržujúcich sa na stavbe zodpovednou osobou, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti 

VVN, VN a NN vedení; 

• rešpektovať všetky energetické zariaden ia v majetku spoločnosti Západoslovenská 

di stribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 

č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov; 

• Zakresľovanie sietí možno vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických 

zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná 14, pre zariadenia VVN a zariadeni a 

oznamovacie na tíme správy sietí VVN Ču lenova 3; 

• Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spo luvlastníka pozemku. 

19.8. Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOV AKIA, s.r.o., vyjad ren i~ prt:: ú z~mné a stavebné 

konanie č. 6611722417 zo dňa 14.08.2017: 

Pri us kutočňovaní stavby príde k styku so si eťami elektronických komunikáci í (SEK) sp. 

Slovak Te lekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r.o. 

Počas realizácie stavby dodržať nas ledujúce podmienky ochrany telekomunikačných 

a rádiových za riadení: 

• Ex istujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/201 1 Z .z.) 

a je potrebne dodržať ustanoven ie§ 65 zákona č. 351/20 11 Z.z. o ochrane proti ru šen iu ; 

• Pred realizáciou výkopových prac je stavebník povinný požiadať o vytýčenie 

telekomunikačných zariadení všetkých vlastníkov a prevádzkovateľov telekomunikačných 

zari adení v záujmovom území stavby; 

• Stavebník a lebo ním poverená osoba je povinná v prípade zisten ia, že zámer, pre ktorý bola 

podaná žiadosť o vyjadrenie k stavbe je v kolízii so SEK Slovak Te lekom a.s. a/alebo DIGI 

SLOV AKJA, s.r.o. , alebo zasahuje do ochranné ho pásma týchto s ieti (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spo l očnosť S lovak Telekom, a.s. na 

stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou s ietí; 

• V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 35 1/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant; 

• V prípade potrebnej prekládky zari adení SEK je stavebník je v zmys le § 66 ods. 10 zákona 

č . 351/201 1 Z.z. povinný uzav rieť s v lastníkom dotknutých SEK dohodu o podmienkach 

prekládky telekomunikačných vedení. Bez uzavretia dohody nemožno zreali zovať prekládku 

SEK; 
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• V textovej časti vykonávacieho projektu musí byť uvedená podmienka spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovať skládky materiálu a zriaďovania 

stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných 

trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení ; 

• Stavebník je povinný v prípade existencie nadzemnej telekomunikačnej siete vo vlastníctve 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOV AKJA, s.r.o„ v stavbou dotknutom území, 

zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo naru šen iu ochranného pásma; Zásah do 

vedenia možno vykonať iba v spolupráci so sp. Slovak Telekom, a.s., 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

• V prípade, že predmetný investičný zámer stavebníka je v kolízii so SEK sp. Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 

sietí, je stavebn ík / zhotoviteľ po kon zu ltácii s oprávneným pracovníkom sp. Slovak 

Telekom, a.s. pov inný zabezpečiť: 

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených opráv neným 

pracovníkom sp. Slovak Telekom, a.s.; 

Vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia; 

• Stavebník je povinný pri akýchkoľvek prácach , ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené 

zariadenia, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu, 

preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné prace s vytýčenou 

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami stanovenými na jeho 
ochranu, 

upozorní pracovníkov vykonávajúcich zemné prace na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 

skutočného uloženia zariadenia od polohy vyznačenej na teréne, 

upozorní pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace 

stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariaden ia, aby boli 

odkryté zariadenia riadne zabezpečene proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu. 

zabezpečí zhutnenie zeminy pod káblami pred ich zakrytím /zasypaním, 

každé poškodenie zariadenia bezodkladne oznámi vlastníkovi /správcovi, 

• neumiestňovať sk ládky materiálu a zariadeni a stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok pod zemn ýc h 

telekomunikačných vedení a zariadení, 

• zabezpeč iť overenie výškového ul ožen ia zariadenia ručnými sondami z dôvodu , že sp. 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového 

uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia, 

• dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu . 

• V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

19.9. Stavbu je potrebné realizovať v sú lade s pripomienkami z odborného stanoviska 
Technickej inšpekcie, a.s., č. 2768/1/2017 zo dňa 31.08.2017 o posúdení projektovej 

dokumentácie: 

• Výťah musí plne zodpovedať požiadavkám STN EN 81-l +A3, STN EN 81-20, STN EN 81-

28:2004 a požiadavkám vyh l. č. 532/2002 Z .z .; 

• Technické zariadenie - výťahy sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č . 

235/2015 Z .z. a pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto 

predpisu. 
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20. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant(§ 46 stavebného zákona), 

2 1. prípadné nároky zo škody spôsobenej stavebnou činnosťou na susedných alebo výstavbou 
dotkn utých nehnuteľnost i ach regu luje šiesta časť, prvá h lava, zákona č. 40/ 1964 Zb. 
Obč i ansky zákonník, v z ne ní neskorš ích predpisov, 

22. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť 
stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby 
vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia 
(§ 76 ods. \ stavebného zákona). 

Stavebný úrad môže s kolaudačným konaním spojiť konanie o zmene stavby (§ 81 ods. 4/ 
v nadväznosti na § 68 stavebn ého zákona), pokiaľ sa skutočné real izovanie podstatne 
neodc hyľuj e od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Ak zme na 
stavby s počíva iba v nepodstatných odchý lkach od projektovej dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní - ak sa ne mení umiestnenie, pôdorysné a ni výškové ohraničenie stavby, 
úče l , konštrukčné a ni d i spozičné riešeni e, možno zmenu po dohode so stavebným úradom 
vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby 
a prerokovať v kolaudačnom konaní (§ 11 ods. 3/ vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa 
vykonávaj ú niektoré ustanoven ia stavebného zákona). Podstatné odchýlky (iné ako 
nepodstatné, uvedené vyšš ie) vykonané bez predchádzajúceho povolenia staveb ného úradu 
budú predmetom konania o dodatočn om povolení stavby v zmys le § 88a stavebného zákona, 
ak dôjde k zákonným predpokladom na začatie konania o dodatočnom povolení stavby . 

23. Výstavbu možno začať až po nadobudnutí a overení právopla tnosti (§ 52 zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) tohto rozhodnutia 
stavebným úradom, ktorý rozhodnutie vydal. 

24. P l atnosť stavebného povo le nia: 

• V zmys le § 67 ods.2 stavebného zákona toto stavebné povolenie stráca p latnosť, ak sa so 
stavbou nezača lo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právop l atnosť, pokiaľ stavebný 
úrad v odôvodnených prípadoch neurči l na začatie stavby dlhš iu lehotu . 

• Stavebné povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 
stavebníka a ostatných účastníkov konania. 

V konaní bo li predložené námietky a požiadavky ú častn íka konania, v lastníka susedného 
pozemku a stavby na ňom, Národnej banky Slovenska, so sídlom na ul. Imricha Karvaša 1 
v Bratis lave, (ďalej iba „NBS") so ž i adosťou, aby stavebn ý úrad zaviaza l stavebn íka k dodržaniu 
týc hto požiadav iek, ktoré sú výs ledkom prerokovan ia návrhu NBS so stavebn íkom. 

Stavebný úrad pred vyda ním rozhodnutia zav iazal navrhovateľa, aby uprav il projektovú 
dokumentáciu návrhu stavebných úprav a odsúhlasil upravenú dokumentáciu so zástupcom NBS. 
Na znak súh lasu je prerokovaná projektová dokumentácia opatrená podpisom zástupcu NBS 
spl nomocneného posúdiť projektovú doku mentáciu zmeny stavby. 

ODÔVODNENIE 

Vlastník budovy na J anáčkovej ul. č. 1 v Bratis lave, ktorého zastupuje splnomocnený 
zástupca (ďa lej len „stavebn ík") podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Dňom podania 
ž iadosti sa zača l o spojené územné a stavebné konanie v predmetnej vec i. 

In vest ičná činnosť v dotk nutom území je regulovaná VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 8/2007 
z 22. 11 .2007, ktorým bo la vyh lásená záväzná časť územného plánu zóny Dunajská, v znení 
neskorš ích zmie n a dop lnkov ; stavba je sú časťo u regulačného bloku 17/ 2; náv rh nie je v rozpore so 
záväznými regul atívm i p latnej územnop lánovacej dokumentác ie. 
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Predmetná budova je na území Pamiatkovej zóny Centrálna mestská oblasť Bratislava. 

Stavba podľa predloženého návrhu nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. 

Písomnosti určené účastníkom konania sa pre veľký počet účastníkov konania doručovali 

v tomto konaní verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 a § 61 ods. 4 stavebného zákona 

v nadväznosti na § 26 ods.2 správneho poriadku. Stavebný úrad stanovil okruh účastníkov konania 

podľa § 34 a § 59 stavebného zákona. 

Po doplnení dokumentácie, v zmysle § 36 ods.! a § 61 ods. l stavebného zákona, písomne, 

listom zn. 9971/38304/2017/STA/Kno zo dňa 31.10.2017, úrad oznámil začatie spojeného 

územného a stavebného konania všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom. V oznámení 

stanovil lehotu 15 kalendárnych dní pre nazeranie do spisu a podávanie námietok. 

Stavebný úrad v súlade s § 88a ods. 8 stavebného zákona vzal na vedomie stavebné úpravy 

podliehajúce podľa § 55 ods. 2 písm. c stavebného zákona ohláseniu, ktoré stavebník ohlásil, ale 

začal s ich zhotovením skôr, ako stavebný úrad oznámil súhlas s ich realizáciou. Časť z ohlásených 

úprav podlieha stavebnému konaniu (výmena výťahu, úprava kotolne) a tieto úpravy stavebný úrad 

posúdil a prerokoval v tomto spojenom konaní. 

Stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, pretože pre 

územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh 

z hľadiska územného plánu(§ 36 ods.2 stavebného zákona) a preto, že sú mu na základe vykonanej 

obhliadky stavby dobre známe pomery staveniska a žiadosť s prílohami poskytla dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby(§ 61 ods.2 stavebného zákona). 

V konaní boli v stanovenej lehote dňa 10.11. 2017 a dňa 14.11.2017 predložené požiadavky 

a námietky účastníka konania (zn. NBS 1-000-01 5-36 1 100-000-169-61 2 zo dňa 08.11.2017 a zn . 

NBSl-000-015-361 100-000-070-042 zo dňa 09.11.2017), vlastníka susednej nehnuteľnosti, stavby 
súp. č. 102370 na pozemku pare. reg. C KN č. 8722 v k.ú. Bratislava-Staré Mesto (areá l Cukrová 

ul. č. 8, ďalej iba „pozemok NBS"), Národnej banky Slovenska, so sídlom na u l. Imri cha Karvaša 1 

v Bratislave (ďalej iba „NBS"). Stavebný úrad postúpil námietky a požiadavky NBS 

navrhovateľovi, aby upravil dokumentáciu návrhu podľa týchto požiadaviek a upravený návrh 

predložil na odsúhlasenie zástupcom NBS. 

Následne listom č. 223/391/2018/STA/Kno zo dňa 03 .O1.20 18 oznámil stavebný úrad 

účastníkom konania, že na základe námietok účastníka konani a navrhovateľ uprav il projektovú 

dokumentáciu návrhu, úprava návrhu nevyžadovala nové posúdenie dotknutým i orgánm i 

konajúcimi podľa osobitných predpisov a nedotýka sa ani záujmov správcov a vlastníkov 

verejných di stribučných sietí. Pre oboznámenie sa s úplnou dokum entác iou konania a podávanie 

námietok určil úrad le hotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia verejnou 

vyhláškou. 

NBS predlož ila v konaní hore uvedenými listami námietky so žiadosťou, aby stavebný úrad 

zaviazal stavebníka k dodržaniu predložených pož iadaviek, ktoré boli predmetom prerokovania 

návrhu stavebníka s NBS. 

Z projektovej dokumentácia boli zo strany NBS z istené nas ledovné nezrovnalosti: 

• Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola podaná pánom Benetinom a stavebné konanie 
je adresované na spoločnosť ELBAN; 

• Stavebník nerieši likvidáciu anglických dvorcov umiestnených na pozemku NBS, ktoré sú 
súčasťou stavebného objektu vo vlastníctve stavebníka a nachádzajú sa na pozemku NBS; 

• Je zistený nesúlad v P D architektúry a PO, Kanalizácie, VZT a EJ, kde sú riešené stavebné 
úpravy smerom na pozemok NBS a na pozemku NBS čo je z pohľadu NBS vzhľadom na 
charakter využívania objektu NBS vrátane garáže neakceptovateľné; 

• Projektová dokumentácia požiarnej ochrany rieši únikovú trasu z 1. P P na pozemok NBS, čo 

je neprípustné a zo strany NBS neakceptovateľné; 
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• Stavebník nerieši uzatvorenie prístupu z objektu stavebníka na pozemok NBS; 

• Mení rozmery okenných otvorov smerom na pozemok NBS; 

• Umiestňuje komínové teleso na pozemok NBS čo je zo strany NBS neakceptovateľné; 

• Stavebník stavebnými úpravami zasahuje na pozemok NBS čo j e zo strany NBS 
neakceptovateľné; 

NBS žiada la a trvá na tom, aby stavebník zabezpečil už v projektovej dokumentácii návrhu 
na zmenu stavby rešpektovanie jej vlastníckych práv a bezpečnostných požiadaviek: 

• Na presnom určení stavebným úradom, kto je stavebníkom; 

• Na predložení riešenia na uzatvorenie prístupu na parcely NBS zo suterénnych priestorov 
objektu Janáčkova 1; 

• aby žiadna časť realizovanej stavby nezasahovala na pozemok NBS 

• aby po zrealizovaní zateplenia fasády a stavebných úprav takto zrealizovaný stav 
nezasahoval na pozemok NBS; 

• aby bolo predložené svetlo-technické posúdenie z dôvodu nadstavby objektu; 

• aby navrhované komínové teleso a odfuk z plynového potrubia nebol umiestnený na parcele 
NBS. Stavebník zabezpečí umiestnenie komínového telesa a plynového odfukovacieho 
potrubia mimo pozemok NBS; 

• aby odvetranie novobudovaných garáží na l.PP nebolo riešené na pozemok NBS; 

• aby veľkosť okenných otvorov z ].podzemného podlažia budovy Janáčkova 1 bola čo 
najmenšia a okenné otvory boli s pevným zasklením t. j neotváravé; 

• aby veľkosť okenných otvorov smerom na pozemok NBS na ostatných podlažiach bola 
z dôvodu bezpečnostno-prevádzkových požiadaviek zachovaná; 

• aby stavebník p redložil na odsúhlasenie NBS plán organizácie výstavby pre stavbu, montáž 
a demontáž lešenia, a úpravu anglických dvorcov na pozemku NBS; súčasťou riešenia budú 
upresnené účinné opatrenia stavby na maximálne obmedzenie ovplyvňovania areálu NBS 
prachom zo stavebnej činnosti, návrh na odstraňovanie znečistenia areálu NBS a priestorov 
NBS v dôsledku stavebnej činnosti a zabezpečenie ohradenia staveniska potrebného na 
vykonanie prác z pozemku NBS. 

• aby stavebník v súlade s podmienkami NBS zabezpečil odstránenie všetkých konštrukcií 
súvisiacich s jestvujúcimi anglickými dvorcami, ktoré sú súčasťou budovy Janáčkova 1, 

• aby stavebník uzatvoril nájomnú zmluvu na časť pozemku NBS, kde sa budú vykonávať 
úpravy budovy Janáčkova 1. Pred začiatkom stavebných prác musí byť táto plocha 
(stavenisko) riadne prevzatá. Súčasťou zmluvy musia byť uzatvorené a podpísané podmienky 
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, ktoré sa bude 
nachádzať na pozemku NBS. V nájomnej zmluve budú presne definované podmienky 
používania i spätného odovzdania staveniska. Vydanie súhlasného stanoviska NBS k vstupu 
na pozemok NBS za účelom vykonania stavebných prác na objekte Janáčkova 1 je 
podmienené uzatvorením nájomnej zmluvy a splnením požiadaviek a podmienok NBS. 

• ELBAN zabezpečí v dohodnutom termíne na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť: 

Odstránenie anglických dvorcov na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

Počas realizácie prác stavebník vykoná potrebné opatrenia v takom rozsahu, aby nedošlo 
k poškodeniu majetku NBS 

• ELBAN navrhne a predloží NBS: 

aké opatrenia chce urobiť pri vykonávaní vyššie popísaných stavebných prác na 
zabezpečenie bezpečnosti, elimináciu prašnosti (obyčajná s ieť na lešen ie nie je 
postačujúca), 
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aké opatrenia chce urobiť na zabezpečenie ohradenia staveniska potrebného k vykonaniu 

prác. 

• ELBAN predloží po realizácii zateplenia fasády a stavebných úprav geodetické zameranie 
skutočného stavu pre overenie, že stavebné úpravy nezasahujú na pozemok NBS 

• ELBAN predloží na odsúhlasenie zástupcom NBS projektovú dokumentáciu, v ktorej budú 

odstránené vyššie uvedené nedostatky a bude korešpondovať z reálnym stavom 

• NBS ďalej požaduje predložiť uzatvorenú a účinnú poistnú zmluvu vo výške 500.000,- Eur na 

náhradu škody na majetku NBS spôsobenej stavebnou činnosťou žiadateľa t.j. spoločnosti 

ELBAN. 

• NBS súčasne žiada príslušný stavebný úrad, aby vykonal miestne šetrenie pre vyjasnenie si 

rozporov a závad v predloženej projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia 
a aby požiadavky NBS uvedené vyššie (ako aj v liste zn. NBS 1-000-015-361/J 00-000-069-

612 zo 08.11.2017) boli zohľadnené v záväznom stanovisku stavebného úradu a stavebník bol 
zaviazaný ich dodržať. 

Stavebný úrad posúdil predložené požiadavky ako prevažne opodstatnené a pred vydan ím 

rozhodnutia zaviazal navrhovateľa, aby upravil projektovú dokumentáciu návrhu stavebných úprav 

podľa požiadaviek NBS a predložil upravenú dokumentáciu zástupcom NBS. Na znak súhlasu je 

prerokovaná projektová dokumentácia opatrená podpisom zástupcu NBS splnomocneného posúdiť 

projektovú dokumentáciu zmeny stavby. 

• Stavebníka urč il správny orgán na základe dokladov aktuálnych v čase vydania tohto 

rozhodnutia a je uvedený na 1. strane tohto rozhodnutia; 

• Navrhovateľ - stavebník upravil návrh tak, aby z budovy Janáčkova 1 nebol možný prístup 

na pozemok NBS a aby žiadna časť stavby (zábradlie francúzskych okien na dvorovej fasáde, 

komín kotolne, zateplenie, odfuk z plynového potrubia, odvetranie garáže) nezasahovala na 

pozemok NBS a upravený návrh prerokoval s NBS. 

• Posúdenie vplyvu nadstavby na preslnenie a presvetleni e (svetlotechnické posúdenie) 

miestností s trvalým pobytom osôb je súčasťou dokumentácie preloženej úrad u s návrhom. 

• Požiadavku na primerané obmedzenie veľkosti a otvárania okien podzemného podlažia 

posúdi l úrad ako opodstatnenú a úprava je zapracovaná do projektovej dokumentác ie návrhu. 

• Požiadavku na obmedzenie veľkosti a otvárania okenných otvorov v nadzemných podlažiach 

orientovaných na pozemok NBS úrad považuje za neopodstatnené obmedzenie vlastníckych 

práv navrhovateľa. NBS neuviedla v námietkach všeobecne záväzný a lebo v lastný interný 

predpis, ktorým by takéto obmedzenie bolo možné odôvodniť. 

• Povinnosť stavebníka zabezpečiť písomný súhlas vlastníka dotknutej nehnuteľnost i v prípade 

potreby vykonávať stavebn ú činnosť na sused nom pozemku je upravená záväznou 

podmienkou č . 14 tohto rozhodnutia a zahŕňa všetky body uvedené v námietkach NBS, ktoré 

sa týkajú prípravy a reali zác ie staveb ných prác navrhovateľa z poze mku NBS. 

• Obsah poistnej zmluvy nie je upravený ustanoveniami stavebného zákona a ďalších 

predpisov upravujúc ich konanie stavebného úradu, preto nie je predmetom posudzovania 

v stavebnom konaní. Nároky na náhradu škody spôsobenej stavebnou činnosťou sú 

v rozhodnutí vyjadrené odkazom na všeobecný predpis (záväzná podmienka č . 2 1) 

upravujúci náhradu spôsobenej škody. 

• Obhliadku miesta stavby pre vyj asnenie si rozporov a závad v predloženej projektovej 

dokumentácii posúdil úrad ako neopodstatnenú, nakoľko predmetné rozpory medzi NBS 

a navrhovateľom musia účastníci konania riešiť vzájomnou dohodou. 

V konaní boli predložené tieto doklady a stanoviská: 
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• Doklady o vlastníctve stavby a pozemku vydané katastrálnym odborom Okresného úradu 

Bratis lava (list v lastníctva č. 8403 pre k.ú. Staré Mesto zo dňa 15.01.2018) 

• Doklady o vlastníctve dotknutých pozemkov a susedných nehnuteľností 

• Projektovú doku mentáciu podľa § 9 vyhl. MŽP SR č. 453 /2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona 

• Svetelnotechnické posúdenie návrhu 

• Súhlas Hlavného mesta SR Bratis lavy (odd. ochrany ovzdušia) zo dňa 07.09.2017 zn. MAGS 

OZP 5 1097/2017/377532/Be azn. MAGS OZP 51097/2017/362890/Be so stavbou malých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia (3 ks plynový kotol a parkovanie v garáži a na pozemku) 

• Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu č. KPUBA-20 17/2091 1-2174737/MAC, 

zo di'ía 29.09.2017 

• Záväzné stanov isko HaZÚ hl. mesta SR Bratis lavy o súhlase s projektovým ri ešením 

požiarno-techni ckého zabezpečenia stavby č. KRHZ-BA-HZUB6-2975/2017-00 1 zo dňa 

07.09.201 7. 

• Záväzné stanov isko Okresného úradu, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva 

č. OÚ-BA-OSZP3-201 7/7951 l/ HEL/I zo di'ía 06 .09.2017. 

• Vyjadrenie sp. Bratis lavská vodárenská s poločnosť, a. s ., č. 34922/2017 zo dňa 04.09.2017 

k predloženému návrhu PO pre stavebné konanie 

• Vyjadrenie sp . SPP Distribúcia, a. s ., č. TD/PS/O 164/2 0 17 /Pe zo d11a 3 1.08.2017 

k predloženému návrhu PD pre stave bné konanie 

• Vyjadrenie sp. Západoslovenská distribučn á , a .s., zo dňa 06.10.20 17 k predloženému návrhu 
PD pre stavebné konanie 

• Vyjadrenie sp. Slovak Teleko m, a . s., č. 66 11 72241 7 zo dňa 14.08.2017 k predloženému 

návrhu PD pre stavebné konanie 

• Odborné stanovisko oprávnenej osoby (Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 82 1 01 
Bratislava) o posúdení proje ktovej dokume ntácie výťahu. 

Vzhľadom na prevod vlastníckych práv v priebehu tohto konania stavebné ho úradu zo 
sp . ELBAN, a. s . v likvidácii, Bajkalská 29E, 821 01 Bratis lava, IČO 35 834 099, na nového 
vlastníka, ktorým je Mgr. Ján Benetin, trva le bytom Longobardská 1227/12, 85 1 1 O Bratislava, 
nas ledujúce doklady predložené v konaní stratili význam: 

• Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úpravou stavby podľa predloženého návrhu 

• Z mluva z 27 .12.2015 o náj me budovy medz i v lastníkom budovy sp. ELBAN, a.s., Bajka lská 

29E, 82 1 O 1 Bratislava, IČO 35834099 a nájomcom budovy Mgr. Jánom Benetinom, bytom 
Longobardská 12, 851 1 O Bratislava-Rusovce 

Stavebný úrad v konaní preskúmal pred ložený návrh a žiadosť z hľadísk uvedených v § 37 
ods. 2 a § 62 stavebné ho zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi 
a zistil , že realizáciou stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom, 
predpismi vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi, a práva a právom chránené 
záujmy účastníkov konania nebudú uskutočnením a lebo už ívaním stavby neprimerane obmedzené. 
Dotknuté orgány sa vyj adrili kladne a ich podmienky zahrnul úrad do výroku tohto rozhodnutia . 
Stavebný úrad určil podmienky, ktorými sa zabezpeč ia záuj my spoločnosti v území, najmä súlad 
s c i e ľmi a zámermi územného plánovania, starostlivosť o ž ivotné prostredie včítane 

archi tektonických a urbanistických hod nôt v území, rozhodol o ná mietkach účastníka konan ia. 

Dokumentác ia sp Íňa zastavovac ie podm ienky určené územný m plánom zóny, požiadavky 
týkaj úce sa verejnýc h záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, zdravia ľud í, 
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zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákono m 

a osobitnými predpismi, záväznými podmienkami zav iazal stave bn íka, aby zabezpeči l , že stavba 

bude navrhnutá s využi tím vhod ných stavebných konštrukcií , a stavbu bude uskutoči'íovať osoba 

oprávnená na uskutoči'íovanie stavieb. 

Úrad v priebehu ko nania nezi stil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 

správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal , t.j. mestská časť Brati s lava-Staré Mesto, Vajanského 

nábrežie č.3, 814 2 1 Bratislava. Odvolacím orgánom j e Okresn ý úrad Bratislava, odbor výstavby 

a bytovej politiky, Tomáš ikova 46, 83 2 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie mož no preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 

prostriedkov. 

starosta mestskej časti 

Správny poplatok za podanie žiadosti o stavebné povo len ie podľa po l. 60 písm. c bod 2. 

sadzobníka zákona č. 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zne ní neskorších predp isov vo výš ke 

= 100 € bol uhradený d11a 13.09.201 7 . 

Tento dokument sa pre veľký počet účastníkov konania doručuje verejnou vyh láško u 

v zmys le § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.2 správneho poriadku. 

Toto rozhodnutie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 

Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverej nen í tejto písomnosti na 

úradnej tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a pred loží sa do 

spisu na stavebný úrad. 15. deň j e dňom doručeni a píso mnosti. Miestom obvykl ým je aj úradná 

tabuľa na internetovej stránke www.stare mesto.sk. 

Zverejneni e písomnosti na úradnej tabuli na dlhš iu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie 

dňa doru čen ia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľad u na prípad né prekročenie 

stanovenej lehoty zverejnenia. 

Vyvesené dňa : ....... . ...... .............. .... .. ..... . Zvesené d11a: .. .... ..... .... .. .. .... ..... ............. .... . 

Pečiatka a podp is orgánu, ktorý potvrdzuj e vyvesenie a zvesenie oznámenia . 
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Doručí sa: 

1. Účastníkom konania verejnou vyh láškou: 

0 Vlastníkovi pozemku pare. reg. C KN č. 8721/1, 872114 a 8721 /5 v k.ú . Bratislava - Staré 
Mesto a stavby súp. č. 217 1 na ňom (bytového domu na Janáčkova 1) 

0 vlastníkovi pozemku pare. reg. C KN č. 8717/ 1 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto (susedný 
pozemok pod verejnou komunikáciou na Janáčkovej ulici) 

0 vlastníkov i pozemku pare. reg. C KN č. 8722 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp. 
č . 1023 70 na ňom (areál NBS na Cukrovej ulici) 

0 vlastníkom pozemku pare. reg. C KN č. 8721/3 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp. 
č. 2358 na ňom (bytového domu na J anáčkovej 4-6) 

0 vlastníkom pozemku pare. reg. C KN č. 8718 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby sú p. 
č. 10217 1 na ňom (bytového domu na J anáčkovej 3) 

0 vlastníkom pozemku pare. reg. C KN č. 87 16/3 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp. 
č. 2390 na ňom (bytového domu na Francisc iho 4) 

0 vlastníkom pozemku pare. reg. C KN č. 8716/2 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp. 
č. 239 1 na ňom (bytového domu na Francisciho 6) 

0 vlastníkom pozemku pare. reg. C KN č. 8716/1 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp. 
č. 2376 na ňom (bytového domu na Cukrovej 6) 

° Compass, s.r.o ., Bajkalská 29E, 821 08 Bratis lava, projektant 

Dotknutým orgánom doporučene: 

2. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie ochrany ovzdušia, 

Primac iálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, oddelenie správy komunikácií - tu , 

4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

5. Has ičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. SR Bratislava, 

Ru žinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P .O.Box 26 

7. Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

8. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Brat islava 26, 

9. Západoslovenská distribučná, a.s. , Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava, 

1 O. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

Na vedomie: 

1 1. ELBAN, a. s., Bajkalská 29E, 821 O 1 Bratis lava 

12. Mgr. Ján Benetin, Longobardská 12, 851 1 O Bratislava 

13. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 

14. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. l , 814 99 Bratislava 

15. Compass, s.r.o. , Bajkalská 29E, 82 1 08 Bratislava, projektant 
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