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

záznam č. 6502/42132/2017 /STAN as/UR V Bratislave dňa 08. 11. 2017 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 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. 7 1 /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 ev. č. 1430 

určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa pož iadavky na obsah projektovej dokumentácie 
a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu: „Nadstavba bytového domu - úprava podkrovia na ul. 
Sládkovičova 5 Bratislava", nehnuteľnosť súpisné číslo 1O1857 na pozemku pare. č. 3347 v k. ú. 
Staré Mesto, (ďalej len „stavba"), pre navrhovateľa: Ing. Gabriel Kol lár, a Darina Kollárová, obaja 
bytom Františkánske nám. 7, 811 O 1 Bratislava a Martina Slezáková, Sládkovičova 5, 811 06 
Bratislava, všetci zastúpení spoločnosťou K.T.Plus, s. r.o. , Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava, IČO: 
35 958 766. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
Predmetom územného rozhodnutia je zmena dokončenej stavby - nadstavbu objektu o dve nadzemné 
podlažia, na mieste dnešného podkrovia. Objekt so štvorosovou fasádou, stredovým rizalitom 
ukončeným pseudobarokizujúcim tympanonom je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového 
fond u Slovenskej republiky pod evidenčným č ís lom 461/1. Má jedno podzemné pod lažie, tri 
nadzemné podlažia a podkrovie, umiestnených je v ňom päť bytových jednotiek. Po stavebných 
úpravách vzniknú v objekte dve nové bytové jednotky ( 125,80 m2 a 89,40 m2) a celkovo bude v 
objekte umiestnených 7 bytov. Súčasťou dokumentácie sú aj zmeny na jestvujúcich podlažiach -
vybudovanie lodžií v dvorovej časti pre existujúce byty na 1.NP a 2.NP a rozšírenie plochy bytu na 
3.NP - zväčšením jeho kuchyne. Do S ládkovičovej ulice je ponechaná šikmá strecha, do dvora je 
objekt prestrešený plochou strechou s miernym sklonom. Pôvodná výška hrebeňa sedlovej strechy 
176,08 mn. m. (+ 18,23 mod úrovne vstupu) sa dvíha o 1,86 m na úroveň 177,94 m n. m. (+20,09 m). 
Do ulice je presvetlenie spodného bytu, v kontakte s tympanonom veľkorozmerovými oknami 
uplatnenými v rámci priebežného vikiera v druhej úrovni s plochou strechou, horný byt je presvetlený 
strešnými oknami. Do dvora sú navrhnuté rozsiahlejšie sklenené plochy s prevažne pásovými oknami. 
Vylez na strechu je kvôli údržbe umožnený strešným poklopom prístupným z poslednej podesty 
schodiska. V rámci stavebných úprav sa jedná aj o celkovú obnovu fasády objektu. 



Statická doprava: podľa výpočtu statickej dopravy podľa STN 73611 O/Z2, február 2015, sú pre dve 
nové BJ (1 BJ do 90 m2 a 1 BJ nad 90 m2

) potrebné 4 PM. Nároky statickej dopravy pre dva nové byty 
budú vykryté dvomi parkovacími rezidenčnými miestami a dvomi parkovacími miestami riešenými 
prenájmom parkovania v podzemnej parkovacej garáži na Uršulínskej ulici. Zm luva na prenájom je 
uzatvorená s prenajímateľom CVP s.r.o. 
Navrhovaná zmena dokončenej stavby je, z hľadiska funkčného, v súlade s územným plánom 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov - viacpodlažné bytové domy patria 
medzi prevládajúce spôsoby využitia danej funkčnej plochy. 
Objekt ·svojím hmotovo-priestorovým riešením a architektonickým výrazom nenarúša charakter 
stabilizovaného územia. Zastavaná plocha objektom sa nemení, nárast podlažných plôch je minimálny, 
nakoľko tieto sú navrhnuté prevažne v rámci existujúceho nevyužitého podkrovia. 
Objekt je navrhovaný v radovej zástavbe Sládkovičovej ulice. Riešený objekt dotvára charakter 
blokovej zástavby danej urbanistickej štruktúry, výška korunnej rímsy 171,44 m n. m. sa nemení, 
pôvodná výška hrebeňa sedlovej strechy. 176,08 mn .m. (+ 18,23 mod úrovne vstupu) sa dvíha o 1,86 
m na úroveň 177,94 m n. m. (+20,09 m) a tvorí vhodný výškový prechod medzi susedným objektom 
Sládkovičova 3 (výška hrebeňa 174,82 m n.m.) a nárožným objektom Sládkovičova 7 (výška hrebeňa 
180,29 m n.m.). 
Predložená zmena dokončenej stavby je v súlade s územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, 
rok 2007 v znení zmien a doplnkov. 

Napojenie na inžinierske siete: 
Požadovaný odber el. energie bude riešený z existujúcej káblovej prípojky, vo vytvorení dvoch 
nových meracích miest v rozvádzači merania RE s dimenziu ističa 3x25A pre každý odber. 

Zásobovanie vodou: 
Zásobovanie navrhovanej úpravy podkrovia vodou bude riešené napojením rozvodu na jestvujúce 
vnútorné rozvody domu za fakturačným vodomerom /OM00013357/ cez jestvujúcu vodovodnú 
prípojku, ktorá j e pripojená na verejný vodovod DN 100 vedený v ul. Sládkovičova. 

Potreba vody Qp=26 l O l/deň 
Údaje o odbernom mieste: OM00013357, TČO: 11-11000, MB00004796. 

Odvádzanie odpadových vôd 
Odvádzanie splaškových vôd z podkrovia je navrhované napojením rozvodu na vnútorné rozvody domu 
cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu DN 300 vedenú v danej 
lokalite. 
Odvádzanie vôd z povrchového odtoku /zrážkové vody/ je pôvodné do jednotnej kanalizácie a množstvo 
odvádzaných dažďových vôd sa nemení. 

Rozvod plynu 
Navrhovanú dostavbu je možné zásobovať plynom z existujúceho NTL plynovodu DN 150 
v Sládkovičovej ul„ z ktorého je objekt zásobovaný plynom. 

Vykurovanie 
Je riešené pre každý byt samostatným plynovým kotlom. 

Napojenie na komunikačnú sieť: 
Dopravné pripojenie objektu a prístup do objektu sú navrhnuté z komunikácie Sládkovičova. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov štátnej správy a obce: 
Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS ORM 57873116-393374, zo dňa 12. 01. 
2017; 
z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: 

Zmenu dokončenej stavby - nadstavbu objektu v predloženom rozsahu (bez riešen ia 
„nadstrešných terás") považujeme za konečnú. 
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Celkový architektonický výraz a materiálové a farebné riešenie ukončenia objektu v úrovni 
strešnej krajiny bude plne rešpektovať pripomienky a požiadavky KPÚ v Bratislave. 

z hľadiska dopravného vybavenia: 
Pre dva nové byty žiadame statickú dopravu riešiť formou dlhodobého nájmu (min. desať 
rokov), v rozsahu minimálne jedno parkovacie miesto na byt (nájomný vzťah bude z investora 
prevedený na budúceho nájomcu, resp. vlastníka bytu). Zmluvu požadujeme uzatvoriť v 
rozsahu: min. jedno parkovacie miesto na byt v súlade s vyhláškou. Podľa predloženej 
nájomnej zmluvy, investor rieši statickú dopravu formou dlhodobého prenájmu 2 parkovacích 
miest v podzemnej parkovacej garáži na Uršulínskej ulici na pozemku pare. č. 62/3, 62/4 v kú. 
Staré Mesto, prenajímateľ je CVP s.r.o„ 
V prípade zmeny funkčného využitia objektu je potrebné statickú dopravu prehodnotiť. 

• Podmienkou kolaudácie sú platné nájomné zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi v 
rozsahu minimálne jedno parkovacie miesto na byt v dostupnej vzdialenosti (v podzemnej 
parkovacej garáži na Uršulínskej ulici na pozemku pare. č. 62/3, 62/4 v k.ú. Staré Mesto, 
prenajímateľ je CVP s.r.o.). 
Pri kompletizácii žiadosti o stavebné povolenie resp. k zlúčenému konaniu, požiadajte 
oddelenie správy komunikácií a oddelenie dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratis lavy 
o stanovisko z hľadiska záujmov cestného hospodárstva a problematiky cestného orgánu, 
vrátane organizácie dopravy počas výstavby (súčasťou žiadosti musí byť kópia tohto 
záväzného stanoviska). 
V prípade, že súčasťou stavby je zriadenie nového vjazdu (pripojenia), resp. úprava alebo 
zrušenie jestvujúceho vjazdu z dotknutej komunikácie na susednú nehnuteľnosť, je pre 
územné konanie potrebné do ložiť záväzné stanovisko príslušného cestného správneho orgánu. 
vo výkresoch C. l O Pohľad ulica a dvor, návrh a C.11 Priečny rez, stav a návrh sú minimálne 
rozdiely vo výške hrebeňa navrhovanej strechy; v ďalšom stupni projektovej prípravy je 
potrebné túto nezrovnalosť odstrániť. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPÚBA-2015110271-4146284/BAL zo 
dňa 07. 07. 2015, záväzné stanovisko č. KPÚBA-2016110920-4140640/BAL zo dňa 25. 05. 2016: 

• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie rozpracovať materiálové a farebné riešenie nových 
hmôt a architektonických prvkov. 

• Na pokrytie šikmej strechy objektu bude použitá keramická strešná krytina prírodnej 
tehlovočervenej farby v rozmere a tvare ako pôvodná. 

• V zmysle vyššie uvedených podmienok č. 1-2 tohto záväzného stanoviska spracovať podľa 
§32 ods. 8 pamiatkového zákona ďalší stupeň projektovej dokumentácie, ktorý bude podľa 
§32 ods. 9 pamiatkového zákona v štádiu spracovania prerokovaný s KPÚ BA a následne 
predložený na schválenie KPÚ BA. 

• Každú závažnú zmenu oproti schválenej upravenej projektovej dokumentácii pre územné 
rozhodnutie a zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a 
schváliť správnym orgánom. 

• Vylúčiť priebežný vikier na celú š írku strechy v jej prvej úrovni . 
• Vylúčiť veľkorozmerné okná v strednej časti druhej úrovne strechy ( 4.-6. okenná os), strešné 

okná rozmiestniť v rytine konštrukcie krovu tak, aby nevytvárali súvislú presklenú plochu. 
• Zmenšiť celoplošné presklenie v úrovni dvoch horných podlaží dvorovej fasády v zmysle 

zachovania klasického členenia dvorových fasád. 
• Na pokrytie šikmej strechy objektu použiť keramickú strešnú krytinu prírodnej 

tehlovočervenej farby, v rozmere a tvare podľa pôvodnej . 
• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie, ktorá bude spracovaná v zmysle vyššie 

uvedených podmienok 1-4 tohto záväzného stanoviska, rozpracovať materiálové a farebné 
riešenie strechy, dvorovej fasády a nových architektonických prvkov. 

• V zmys le vyššie uvedených podmienok č. 1-5 tohto záväzného stanoviska spracovať podľa 
§32 ods. 8 pamiatkového zákona ďalší stupe11 projektovej dokumentácie, ktorý bude podľa 
§32 ods. 9 pamiatkového zákona v štádiu spracovania prerokovaný s KPÚ BA a nás ledne 
predložený na schválenie KPÚ BA. 
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• Každú závažnú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, 
dátum spracovania 03/2016, a zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je 
nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2015/23158/SVEII, zo dňa 
17. 02. 2015: 

• Uskutočnenie a užívanie stavby je možné za týchto podmienok: - dokumentáciu odsúhlasiť BYS 
a.s. 

• Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy a nie je 
rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. 

• V súlade s § l 40b stavebného zákona platí toto vyjadrenie aj pre konania nasledujúce podľa 
stavebného zákona. 

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2015/23168/HELII, zo dňa 27. 02. 2015: 

• Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým 
osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. 

• Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odviesť k 
oprávnenému odberateľovi. 

• Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom . 

• Držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich 
zhodnotení a zneškodnení. 

• Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 8 vyhláška MŽP SR č. 
310/2013 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako j ednou tonou ostatných odpadov alebo 50 kg 
nebezpečných odpadov v te1míne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

• Držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží tunajšiemu úradu doklady 
preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou. 

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2015/24701/HUD, zo dňa 18. 03. 2015: 

• Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona. 
• Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú. 
• Stavba j e umiestnená mimo prvkov Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta 

Bratislavy (SAŽP), 1994), nie je v kolízii so záujmami územnej ochrany a ochrany drevín, môže 
však byť v kolízii so záujmami druhovej ochrany, nakoľko v podkroví sa môžu zdržovať chránené 
druhy živočíchov - v období od zač iatku apríla do začiatku septembra viaceré druhy vtákov, 
netopiere celoročne. 

• Podľa § 4 ods. 1 zákona každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť, alebo 
zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich 
zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. Ak činnosť uvedená v § 4 ods. 1 zákona 
vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu 
rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny 
túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže. 

• V zmysle § 35 ods. 1 a 2 zákona chráneného živočícha je v jeho prirodzenom areáli zakázané 
najmä úmyselne odchytávať, zraňovať alebo usmrcovať, úmyselne rušiť, najmä v období 
hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie, odstraňovať alebo 
úmyselne poškodzovať alebo ničiť jeho hniezda, miesta j eho rozmnožovania alebo odpočinku, 

zbierať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť jeho vajcia. Nedodržanie zákazu činností 

uvedených v§ 35 citovaného zákona je protiprávnym konaním, za ktoré môže byť uložená pokuta, 
prepadnutie veci, ako aj povinnosť vykonať opatrenia na nápravu následkov protiprávneho 
konania. 

• Podľa § 33 ods. 3 zákona sa za chránené živočíchy považujú všetky druhy voľne žijúcich vtákov 
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prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie. Netopiere, ako 
samostatná skupina cicavcov, sú podľa zákona a platného znenia vyhlášky Č. 24/2003 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon, zaradené medzi chránené druhy európskeho významu, pričom prísne 
clu·ánené, sú všetky druhy netopierov, vyskytujúce sa na území Slovenska. 

• S ohľadom na hniezdenie vtákov a letných kolónií netopierov vykonávanie stavebných prác je 
najmenej vhodné v období od začiatku apríla do začiatku septembra. Pred začatím stavebných prác 
odporúčame v súčinnosti so Štátnou ochranou prírody SR, Regionálnym centrom ochrany prírody 
v Bratislave, overiť výskyt chránených živočíchov na prestavovanom objekte. V prípade 
potvrdenia ich výskytu je potrebné bezodkladne o tom informovať Okresný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia a stavebné práce prispôsobiť požiadavkám druhovej ochrany. O výnimke zo zákazov 
ustanovených v § 35 zákona môže za podmienok ustanovených v § 40 zákona rozhodnúť len 
Ministerstvo životného prostredia SR. 

• Za predpokladu, že v podkrovnom priestore nebude v priebehu realizácie stavby zistený výskyt 
netopierov, resp. hniezdenie vtákov možno konštatovať, že stavbou nebudú dotknuté záujmy 
ochrany prírody, chránené zákonom. 

• V zmysle § 9 ods. 3 zákona sa v územiach s prvým a druhým stupňom ochrany vyjadrenie k 
stavebnému povoleniu podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona nevj'žaduje v prípade, ak sa rozhodnutie 
týka činnosti v zastavanom území obce. 

Regionálny úrad verejné/to zdravotníctva Bratislava, ltlavné mesto, so sídlom v Bratislave, záväzné 
stanovisko č. HŽP/592112015, zo dňa 04. 03. 2015 a záväzné stanovisko č. HŽP/954212017, zo dňa 
31. 05. 2017: 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR so síd lom v Bratislave ako 
orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a§ 6 odsek 3 písm. gl 
zákona NR SR C. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo vecí posúdenia návrhu 
žiadateľa K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava, podľa § 13 odsek 3 písm. b) 
vydáva toto záväzné stanovisko: súhlasí sa s návrhom žiadateľa na územné konanie stavby 
„Úprava podkrovia Sládkovičova 5, Bratislava". 

• Dňa 12.05.2017 bola na tunajší úrad doručená Vaša žiadosť o doplnenie podania k územnému 
konaniu hore uvedenej stavby. Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie a 
súvisiaceho spisového materiálu Vám oznamujem, že k predmetnej stavbe sa tunaj ší úrad 
vyjadril kladným záväzným stanoviskom zn.: HŽP/592 1/2015 zo dňa 04.03.2015. 

• Toto stanovisko bolo vydané aj na základe a v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie 
k územnému konaniu. Súčasťou podania bol aj svetlotechnický posudok (spracovateľ: O.P. 
Expe1t s.r.o. - Ing. O. Paradeiserová, CSc, 03.02.2015). 

• Podľa predloženej PO došlo v prebiehajúcom územnom konaní niektorým zmenám v 
súvislosti so susediacim objektom bytového domu na Sládkovičovej 7 a tiež na vlastnom 
objekte (odstránenie terasy). Konkrétne došlo k zobytneniu podkrovia objektu na 
S ládkov ičovej 7, čo si vyžiadalo aktualizáciu svetl. posudku o overenie prípadného cloniaceho 
vplyvu na tieto novovzniknuté obytné priestory. 

• Predložený svetlotechnický posudok, resp. jeho doplnok (spracovateľ: O.P. Expert s.r.o. -Ing. 
O. Paradeiserová, CSc, 13.04.2017), preukázal, že realizácia prestavby podkrovia na 
Sládkovičovej 5 nespôsobí v obytných priestoroch na Sládkovičovej 7 prekročenie 

garantovanej miery ekvivalentného zatienenia ani neprípustné skrátenie doby preslnenia, 
podľa STN 73 0580 - 1 Denné osvetlenie budov, časť 1 -Základné požiadavky, Zmena 2 a 
STN 73 4301 Budov)' na bývanie. 

• Na základe vyššie uvedených skutočností, zostáva stanovisko tunajšieho úradu zn: 
HŽP/5921/2015 zo dňa 04.03.2015 v platnosti: 

• V žiadnom obytnom ani pracovnom priestore v okolitých objektoch nedôjde k prekročeniu 
povoleného ekvivalentného uhla vonkajšieho tienenia 36°. Navrhovaná nadstavba nebude mať 
negatívny vplyv na preslnenie oko litej zástavby podľa STN 73 4301 Budovy na bývanie. 
Obidva navrhované byty budú mať vyhovujúce preslnenie podľa požiadaviek STN 73 4301 
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Budovy na bývanie, všetky navrhované obytné miestnosti budú mať vyhovujúce denné 
osvetlenie podľa STN 73 0580 Denné osvetlenie budov. 
Po preskúmaní veci sa zistilo, že predložený návrh je v sú lade s požiadavkami platných 
právnych predpisov určených na ochranu verejného zdravia. 

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko, stanovisko č. KRPZ
BA-KD/3-28-03512015 zo dňa 18. 02. 2015: 

• Pre účely územného a stavebného konania Krajský dopravný inšpektorát Krajského 
riad iteľstva Policajného zboru v Bratislave neuplatňuje k predloženej projektovej 
dokumentácii žiadne pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia. 

BVS,a.s„ vyjadrenie č. 914912015/SV, zo dňa 17. 03. 2015 a č. 460691201 7/PD zo dňa 27. 10. 2017: 
• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanal izácie, požadujeme 

rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí 

podľa§ 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
• Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 
• K výstavbe „Úprava podkrovia - bytový dom" z hľad i ska umiestnenia nemáme námietky. 
• K navrhovanému spôsobu zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd z predmetnej 

nehnuteľnosti nebudeme mať námietky za predpokladu, že technické riešenie vodovodnej a 
kana lizačnej prípojky bude v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verej ných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov za súčasného dodržania STN, EN a ON, 
vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými podmienkami pripojenia a 
odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými 
podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v 
podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." (ďalej len „technické podmienky"). 

• P latné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný 
vodovod a verejnú kana lizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania 

vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s." sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk. 
• Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v 

koordinácii a v súlade s platnými STN. 
• Ďalš í stupeň kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, vypracovanej podľa 

hore uvedených podmienok spolu s aktuálnym dokladom o vlastníctve nehnuteľností, 

katastrálnou mapou a iných príloh, ktoré vyplynú z navrhovaného riešen ia, požadujeme 
predložiť na vyjadrenie. 

Distribúcia SPP, a. s. vyjadrenie č. TDba/177812015/JPe, zo dňa 30. 03. 2015 a č. 
TD/KS/03701201 7/Pe zo dňa 18. 10. 201 7: 

• Pred spracovaním PD pre stavebné povolenie je potrebné postupovať v zmys le pokynov pre 
proces pripájania k distribučnej sieti, ktoré sú zverejnené na www.spp-di stribuc ia.sk. 

• Požadujeme rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení v súlade so 
zákonom č. 251/2012 Z. z. a platnými STN, TPP. 

Západoslovenská distribučná, a.s„ vyjadrellie zo dňa 12. 03. 2015: 
• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská 

d i stribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 
25 1/20 12 Z. z. o energetike a jeho noviel, Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre 
zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto. 
Hraničná č. 14, pre zariaden ia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN 
Čulenova č. 3. 

• Z dôvodu požiadavky na nové odbery je potrebné podať „Žiadosť o pripojenie odberného 
miesta k distribučnej sústave" - nový odber) pre každý odber samostatne s uvedenou 
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dimenziou požadovaného hlavného ističa pred elektromerom t j. 3x25 A v zmysle 
vypracovanej projektovej dokumentácie, na základe podanej žiadosti o pripojenie Vám bude 
žiadateľom zaslaný 2 x návrh Zmluvy pripojení so stanovenými podmienkami pripojenia 
odberu z distribučnej siete NN - v prílohe č . 1 Zmluvy o pripojení, 

• V ďalšom stupni pre stavebné povolenie je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu 
úpravy káblovej prípojky NN v súlade s „Technickými podmienkami prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy" dostupnými na internetovej stránke: www.zsdis.sk a predložiť na 
odsúhlasenie. 

Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem, alebo ich blízkosti: 
1.) Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia, zariadenia 
inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou 
vybavenosťou a zabezpečiť vytýčenie inžinierskych s ietí . 
2.) v stavebnom konaní aktualizovať časovo obmedzené potvrdenia všetkých prevádzkovateľov 

inžinierskych sietí, ktorých vedenia a zariadenia sa v dotknutom území nachádza li, resp. nenachádzali 
v čase územného konania o umiestnení stavby, ktorá je predmetom tohto rozhodnutia. 

Vyhradenie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej častí, podľa 
ktorých môže stavebný úrad určiť ďalšie podmienky a ktoré sa musia zahrnúť do stavebného 
povolenia: 

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie: 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, 
• Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, 
• BVS,a.s., 
• Distribúcia SPP,a. s., 
• Západoslovenská distribučná, a.s., 
• Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. životného prostredia; 
• Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, odd. správy komunikácií a odd. dopravy. 

V územnom konaní o umiestnení stavby boli uplatnené pripomienky a požiadavky 
účastníkov konania, konkrétne: 
-yodaním do podateľne MiÚ dňa 10. 07. 2017 pod č. 3093612017 MUDr. Viola Štefanková, bytom 
Zerotinova Bašta 15, 940 56 Nové Zámky, citujeme: 

„ Vaším záznamom uvedeného čísla listom z 08.06. 2017 bolo mi doručené Vaše „ Oznámenie o 
začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania" s tým, že k veci sa treba vyjadri( ak 
niekto z účastníkov stavebného konania má. Ja som vlastníčkou bytu na To/stého č. 2 a vo vašej 
prílohe účastníkov som vedená pod poradovým číslom 18. K trvalému pobytu som hlásená v 
Nových Zámkoch, kde som bola v pracovnom pomere a odkiaľ som šla do dôchodku, ale manžel, 
ktorý je tiež dôchodcom býva na To/stého 2, kde sa väčšinou zdržujem aj ja. 
1. Zamýšľané stavebné konanie je opísané vo vašom zázname v popise stavby v druhom odseku 

zhora. Má ísť o nadstavbu bytového domu na Sládkovičove) č. 5, v lokalite Palisády v 
Bratislave o dve nadzemné podlažia. K tomu poznamenávam, že Staré mesto bolo vystavané 
na stav, ktorý tu bol. Nepočítalo sa s nejakou nadstavbou domov, inžinierskymi sieťami nad 
potrebný rámec toho čo sa stavalo a v zamýšľanej nadstavbe sa nerieši, ako sa tieto veci budú 
riešiť. Potom sú ďalšie záležitosti potrebné riešiť s tým spojené. Nie je jasný účel zamýšľanej 
stavebnej činnosti konkrétne či ide o podnikateľský zámer, alebo nejaký iný. Možnosti 
investovania v Bratislave sú prakticky neobmedzené, len je potrebné, aby boli v súlade s 
plánom výstavby. Väčšina ohlásených účastníkov konania býva úplne inde, že ich sa priamo 
nedotkne zamýšľaná stavba. V prípadoch, kde bola vykonaná nadstavba poschodí, došlo k 
zhoršeniu doterajšieho užívania, načo stavebníci neprihliadali a neprihliadajú. Nič nemám 
proti tomu, aby sa domy rekonštruovali, či modernizovali, ale nesúhlas im s tým, aby sa menila 
ich podstata. 
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V ďalšom konaní splnomocňujem svojho manžela: JUDr. Jozef Štefanko, Tolsteho 2, 811 06 
Bratislava, na zastupovanie v tejto veci. 

zápisom do Protokolu z ústneho pojednáva11ia dľía 18. 07. 2017 účastníkmi konania: Mgr. 
Elena Vojtášková, Ing. Eva Zúdorová, Nadežda Voz<írová, Petra Černáková Peter Černák, 
všetci bytom To/stého 2, 811 06 Bratislava a Ing. Eva Dulebová, bytom Winterova 14/A, 821 01 
Bratislava, citujeme: 
2. „Žiadame o poskytnutie lehoty do 31. 08. 2017, vrátane, na vypracovanie nezávislého, resp. 

oponentského svetlo technického posudku. 
3. Žiadame pokryť parkovacie miesto zmluvou viazanou na byt, nie na meno stavebníka. 
4. Namietame voči zmene charakteru strešnej krajiny. 
5. Navrhujeme začatie nového územného konania z dôvodu prvotného zamietavého stanoviska 

magistrátu. 
6. Žiadame, aby boli dodržané pripomienky vyplývajúce zo záv. stanoviska KPÚ. 
7. Žiadame, aby bol rešpektovaný územný plán hl. mesta vo vzťahu k výške hrebeňa navrhovanej 

nadstavby. 
8. Žiadame, aby boli vytvorené nové parkovacie miesta v súlade so zákonom, spochybňujeme 

predloženú zmluvu na parkovanie z dlhodobého hľadiska aj z hľadiska dostupnej vzdialenosti 
a využívania. 

9. Namietame zhoršenie kvality bývania z dôvodu orientácie JZ - ktorú nám spôsobí výška 
navrhovanej nadstavby, kt. má následne vplyv na zhoršenie svetlo technických pomerov 

1 O. Z našej strany je záujem riešiť vznesené námietky osobne, prípadne modifikáciou predloženej 
PD" 

Námietke č. 1 bolo sčasti vyhovené. Ďalej bolo vyhovené námietkam č. 2, 6, 7 a 10. Ostatné 
námietky stavebný úrad zamieta a podrobne sa nimi zaoberá v dôvodovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Navrhovateľje povinný: 
1. Splniť, resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a organizac11 

a ostatných účastníkov konania, vznesené pri územnom konaní a zapracovaných vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia, 

2. Pred začatím stavebných prác požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia 
podľa zákona č.50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ 
v znení neskorších predpisov, 

3. Rozhodujúcemu správnemu orgánu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projekt stavby za 
účelom kontroly splnenia podmienok tohto územného rozhodnutia. Súčasťou projektu musí byť 
samostatná stať s rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí, 

Platnosť územného rozhodnutia: 
1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. ! ,stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné 
povolenie. 

2. PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na 
základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom o predÍžení 
platnosti rozhodnutia musí byť v tejto lehote aj právoplatne rozhodnuté. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov 

konania. 

Odôvodnenie 
Navrhovateľ: Ing. Gabriel Kollár, a Darina Kollárová, obaja bytom Františkánske nám. 7, 81 1 

O 1 Bratislava a Martina Slezáková, S ládkov ičova 5, 81 1 06 Bratislava, všetc i zastúpení spoločnosťou 
K.T.Plus, s .r.o., Kopčianska 15, 85 1 01 Bratislava, IČO: 35 958 766, podal i dňa 01. 03 . 2017, 
s doplnením naposledy dňa 3 l . 05 . 201 7, na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného 
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rozhodnutia na zmenu dokončenej stavby: „Nadstavba bytového domu - úprava podkrovia na ul. 
Sládkovičova 5 Bratislava", nehnuteľnosť súpisné číslo 1O1857 na pozemku pare. č. 3347 v k. ú. 
Staré Mesto, v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou BOGÁR KRÁLIK 
URBAN, ateliér architektúry a designu, Panská 13, 811 O 1 Bratislava, Ing. arch. Ľudovítom Urbanom, 
autorizovaným architektom, reg. č. *O 180AA * v 03/2016. Uvedeným dňom bolo v zmysle § 18 ods. 3 
zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začaté konanie. 

Žiadosť bola neúplná a neobsahovala dostatočný podklad k rozhodnutiu, preto stavebný úrad 
pod č. 6502/13642/201 7 /ST A/V as/L-35 zo diía 23. 03. 201 7 vyzval stavebníka k doplneniu konkrétne 
uvedených náležitostí v stanovenej lehote a konanie prerušil. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad, oznámila v zmysle § 36 ods. 
1) v súčinnosti s § 36 ods.4) stavebného zákona, účastníkom konania a dotknutým orgánom, začatie 
územného konania o umiestnení horeuvedenej stavby, listom č. 6502/26677/2017/STA/Vas zo dňa 08. 
06. 2017. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním určil stavebný úrad na dei1 18. júla 
2017. V konaní boli uplatnené námietky účastníkov konania, podrobne uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

K prvej námietke stavebný úrad uvádza nasledovné: Pre územie, ktorého súčasťou je záujmový 
pozemok pare. č. 3347, stanovuje územný plán reguláciu funkčného využitia plôch obytné územia, 
viacpodlažná zástavba obytného územia, kód funkcie 1O1. Územia slúžiace pre bývanie vo 
viacpodlažných bytových domoch a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s 
významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zelei1, ihriská, vodné plochy ako 
súčasť pai1eru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu 
ochranu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných 
plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Základné občianske vybavenie musí skladbou a 
kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii územia. 

Medzi prevládajúce spôsoby využitia funkčných plôch patria viacpodlažné bytové domy. 
Pozemok je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v 

stabi lizovanom 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 j e 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 stabilizovaných území blokový charakter existujúcej zástavby. V rámci jednotlivých 
funkčných plôch sa môžu nachádzať bloky zástavby s odlišnou intenz itou 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 stanoven í regulácie stabilizovaných 
území v meste je uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality 
prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia). 

Regulatívy urbanistickej kompozície a dotvárania obrazu mesta: 
Záujmová parcela je súčasťou územia kompaktného mesta - územie zóny A zahŕňajúcej PZ 

CMO - stred, kde je potrebné: 
• rešpektovať výšku jestvujúcej zástavby 21 m ( 6-7 nadzemných podlaží), ak výška štruktúry 

bloku presahuje v niektorej jeho časti limit 2 1 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 a lebo silueta v dotknutom území mesta. V častiach a priestoroch 
bloku, v ktorom sa nachádza NKP prioritne rešpektovať pri dotváraní bloku jej historickú podlažnosť 
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a výšku. Navrhovaná zmena dokončenej stavby je, z hľadiska funkčného, v súlade s územným plánom 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov - viacpodlažné bytové domy patria 
medzi prevládajúce spôsoby využitia danej funkčnej plochy. Objekt svojím hmotovo - priestorovým 
riešením a architektonický m výrazom nenarúša charakter stabilizovaného územia. Zastavaná plocha 
objektom sa nemení, nárast podlažných plôch je minimá lny, nakoľko tieto sú navrhnuté prevažne v 
rámci existujúceho nevyuž itého podkrovia. Objekt j e navrhovaný v radovej zástavbe Sládkov ičovej 

ulice. Riešený objekt dotvára charakter blokovej zástavby danej urban istickej štruktúry, výška 
korunnej rímsy 171 ,44 m n . m. sa nemení, pôvodná výška hrebeňa sedlovej strechy. 176,08 m n. m. 
(+ 18,23 mod úrovne vstupu) sa dvíha o 1,86 m na úroveň 177,94 m n.m. (+20,09 m) a tvorí vhodný 
výškový prechod medzi susedným objektom Sládkovičova 3 (výška hrebeňa 174,82 m n. m.) a 
nárožným objektom Sládkovičova 7 (výška hrebeňa 180,29 m n . m.). K navrhovanej zmene 
dokončenej stavby bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko Kraj ského pamiatkového úradu v 
Bratislave zo dňa 07 .07 .2015. Predložená zmena dokončenej stavby je v súlade s územným plánom 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, čo je preukázané súhlasným 
záväzným stanoviskom Hlavného mesta SR Bratis lavy zo dií.a 12. O 1. 20 17. 

To, č i ide o podnikateľský zámer alebo nejaký iný, nemá vplyv na rozhodnutie vo veci, preto sa 
tým stavebný úrad nezaoberá. 

Pri vymedzovaní účastníkov konania v územnom konaní vychádza stavebný úrad z ust. § 34 
stavebného zákona. Zákon neumožňuje brať zreteľ na to, že niekto „býva úplne inde" a teda sa ho 
plánovaná stavebná činnosť nedotkne. To sa vzťahuje aj na možné zhoršenie doterajšieho už ívania 
domu. Ide o subjektívny názor, na ktorý stavebný úrad v rámci svojich právomocí nemôže prihliadnuť. 

Čo sa týka napojenia na inž inierske s iete, tieto bo li posúdené dotknutými inštitúc iami. Tvrdenie, 
že „sa nepočíta lo s nejakou nadstavbou domov" z toho dôvodu neobstojí. 

Na základe uvedeného bolo námietke č. 1 vyhovené čiastočne. 
Stavebný úrad poskytol požadovanú lehotu na vypracovanie nezávis lého resp . oponentského 

svetlo technického posudku, čo účastníci konania nevyužili. Tým bolo námietke č. 2 vyhovené. 
Preložená Zmluva o nájme parkovacieho miesta je platná, v konaní akceptovateľná. Stavebný 

úrad nezasahuje do právneho aktu dvoch subj ektov, ktorý je založený na dobrovoľnosti . Z toho 
dôvodu námietku č. 3 stavebný úrad zamieta. 

Navrhovaná úprava podkrovia pre územné rozhodnutie, ktorá mení doterajší charakter strešnej 
krajiny, bola preložená na Pamiatkovú komisiu KPÚ BA. N a podklade je záverov boli potom vydané 
súhlasné záväzné stanoviská KPÚ BA (z 07. 07. 2015 a 25. 05. 20 16), z ktorých záverov vyplýva, že 
pri dodržaní podmienok stanovených v predmetnom záväznom stanovis ku je z hľad iska ochrany 
výrazu NKP a dotknutej časti pamiatkového územia prípustná. Podmienky stavebný úrad zapracoval 
do výroku tohto rozhodnutia. Námi etkou č. 3 účastníc i nesúhlasia so zmenou charakteru strešnej 
krajiny a námietkou č. 6 žiadajú, aby bo li dodržané pripomienky vyplývajúce zo záväzného stanoviska 
KPÚ. Z toho dôvodu stavebný úrad námietku č. 3 zamieta a námietke č. 6 vyhovuje . 

Námietkou č. 5 účastníci konania navrhujú začať nové územné konanie. Ako dôvod uvádzajú, 
že v predmete veci bolo najskôr vydané nesúhlasné záväzné stanovisko. Túto námietku stavebný úrad 
zamieta z toho dôvodu, že nesúhlasné stanovisko bo lo vydané k inej projektovej dokumentácii, ktorú 
stavebník nepredložil stavebnému úradu na posúdenie. Predmetom tohto návrhu je upravená 
projektová dokumentácia, čo je potvrdené aj vyjadrením na str. 1 a 2 súhlasného záväzného stanoviska 
zo dňa 12. 01. 2017, c itujeme: „Dňa 15.10.2015 bolo pod č. MAGSORM 48521115-305132 vydané 
nesúhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k zmene dokončenej 
stavby: „ Úprava podkrovia, Sládkovičova 5, pare. č. 3347, Bratislava," (nadstavba objektu o dve 
nadzemné podlažia a „nadstrešnú" terasu v úrovni 6. NP) s odôvodnením: Umiestnenie stavby nieje v 
súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. 
Navrhovaná zmena dokončenej stavby nerešpektuje princípy stabilizovaného územia a vnáša do 
existujúcej zástavby neprijateľný kontrast. Objekty v danom funkčnom bloku možno označiť za 
predstaviteľov kvalitnej a hodnotnej zachovalej architektúry s viacerými objektmi zapísanými do 
zoznamu NKP, ktoré sú v strešnej rovine ukončené sústavou šikmých striech bez „ nadstrešných" terás 
so zázemím. Navrhovanú zmenu dokončenej stavby je potrebné upraviť tak, aby svojim výrazom 
reSpektovala charakteristický obraz predmetného územia a nepôsobila rušivo v celkovej koncepcii 
strešnej krajiny riešeného funkčného bloku. Súčasťou podania bolo súhlasné záväzné stanoviska 
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Krajského pamiatkového úradu v Bratislave zo dňa 07.07.2015 a ním opečiatkovaná grafická časť 
projektovej dokumentácie (bez podpisu spracovateľa stanoviska). 

Aktuálne je predložená nová žiadosť o vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy k investičnej činnosti. K žiadosti je priložená upravená projektová dokumentácia 
(0312016). v ktorej je hmotovo - priestorové riešenie objektu v jeho strešnej rovine upravené v zmysle 
požiadavky uplatnenej v nesúhlasnom záväznom stanovisku zo dňa 15.1O.2015. Nakoľko upravená 
projektová dokumentácia znamená vo vzťahu k posudzovanej zmene dokončenej stavby novú 
skutočnosť. prikročilo hlavné mesto k jej opätovnému posúdeniu. 

Námietke č. 7 bolo vyhovené tým, že územný plán je navrhovanou zmenou dokončenej stavby 
rešpektovaný - ako je uvedené vyššie: výška korunnej rímsy sa nemení, pôvodná výška hrebeňa 
sedlovej strechy sa dvíha o 1,86 m a tvorí vhodný výškový prechod medzi susedným objektom 
Sládkovičova 3 a nárožným objektom S ládkovičova 7. K navrhovanej zmene dokončenej stavby bolo 
vydané súhlasné záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Bratislave zo dňa 07.07.2015 a 
súhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12. O 1. 2017. 

Námietku č. 8, ktorá spochybňuje predloženú Zmluvu na parkovacie miesta stavebný úrad 
zamieta z toho dôvodu, že zákon bližšie nešpecifikuje ako majú byť pokryté nároky statickej dopravy 
pre dva novovzniknuté byty a toto riešenie je pre stavebný úrad akceptovateľné. 

Vplyv rekonštrukcie a nadstavby podkrovia na denné osvetlenie a preslnenie okolitých bytov bol 
riadne posúdený autorizovaným stavebným inžinierom. Zhodnotenie bolo vykonané v sú lade 
s ustanoveniami platnej legislatívy. Následne bolo vrátane doplnenia predložené Regionálnemu úradu 
verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, ktorý po preskúmaní veci zistil, že predložený zámer 
je v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov určených na ochranu verejného zdravia. 
Namietajúci účastníci konania nepredložili stavebnému úradu v požadovanej lehote žiadny iný svetlo 
technický posudok. Z toho dôvodu námietku na zhoršenie svetlo technických pomerov stavebný úrad 
zamieta. 

Námietke č. 1 O bolo zo strany stavebného úradu vyhovené. 

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. 

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodo l tak, ako je vyššie uvedené. 

Svoje stanoviská k návrhu oznámili: 
• Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS ORM 57873/ 16-393374, zo dňa 12. 

01. 20 17; 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPÚBA-2015/ 10271-4/46284/BAL 

zo dňa 07. 07. 2015, záväzné stanovisko č. KPÚBA-2016/10920-4/40640/BAL zo di1a 25. 05. 
2016; 

• Has ičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-546/2015-
001 zo dňa 23 . 02. 2015; 

• Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č. KRPZ-BA
KDD-28-035/2015 zo dňa 18. 02. 20 15 ; 

• Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-
20 15/23158/SVE/I., zo dňa 17. 02 .20 15; 

• Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2015/23 168/HEL/l, zo 
dňa27. 02. 2015; 

• Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2015/2470 1 /HUD, zo 
d11a 18. 03. 2015; 
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• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, so sídlom v Bratislave, 
záväzné stanovisko č . HŽP/5921/2015, zo d11a 04. 03. 2015 a záväzné stanovisko č. 
HŽP/9542/2017, zo dňa 3 1. 05. 20 17; 

• BVS,a.s„ vyjadrenie č. 9149/2015/SV, zo dňa 17. 03. 2015 a č . 46069/2017/PD zo d11a 27. IO. 
2017; 

• Distribúcia SPP,a.s. vyjadrenie č . TDba//778/2015/JPe, zo dňa 30. 03. 20 15 a č. 
TD/KS/0370/201 7/Pe zo dňa 18. 1 O. 2017; 

• Západoslovenská distribučná, a.s„ vyjadrenie zo dňa 12. 03 .2015; 
• Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, referát špeciálneho stavebného úradu, interný li st č. 

6030/3344 1/2017/STA/Zub zo dňa 26. 07. 2017. 

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. 

V danej veci stavebný úrad dôsledne zisťoval počet účastníkov konania, a má za to, že ide 
o stavbu s veľkým počtom účastn íkov konania. Preto v záujme efektívneho výkonu verejnej správy 
v územnom konaní a po vykonaní správnej úvahy v sú lade s ust. § 36 ods. 1 v súčinnosti s§ 36 ods. 4 
stavebného zákona bol v danej veci aplikovaný inštitút verejnej vyh lášky. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo d11a jeho oznámenia na 
správnom orgáne , ktorý rozhodnutie vydal, t.j . mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie č.3, 8 14 2 1 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

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

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 v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 

Doručuje sa: 
- účastníkom konania: 

1. Verejnou vyhláškou: 
vlastníkom nehnuteľností na pozemku pare. č. reg. „C" k. ú. Staré Mesto: 

3348 (BD Sládkovičova 3, Bratislava); 
3347 (BD Sládkovičova 5, Bratislava); 
3346 (Budova na ul. Sládkovičova 7, Bratislava); 
3355 (BD Tolstého 2, Bratislava); 

a vlastníkom nehnuteľností nachádzaj úcich sa na pozemkoch priľahlých k uvedeným 
pozemkom; 
2. K.T.Plus, s.r.o„ Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava 
3. BOGÁR KRÁLIK URBAN, ateliér architektúry a design u, Panská 13, 811 O 1 Bratislava 

dotknutým orgánom: 
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4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, majetkové odd., P.O.Box 192, 814 99 
Bratislava 

5. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, sekcia správy komunikácií, životného prostredia 
a stavebných činností, odd. správy komunikácií, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 
Bratislava 

6. Krajské riad iteľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 
14, 812 28 Bratislava 

7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, - odbor ochrany prírody, Tomášikova 46, 832 05 
Bratislava 

8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odde lenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia - odbor odpadového hospodárstva, Tomášikova 46, 
832 05 Bratislava 

9. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
1 O. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 1 7, 811 04 Bratislava 
11. Miestny úrad Bratislava Staré Mesto, majetkové odd., TU! 

Na vedomie: 
1. Ing. Gabriel Kollár, Františkánske nám. 7, 811 01 Bratislava 
2. Darina Kollárová, Františkánske nám. 7, 81 1 01 Bratislava 
3. Ma1tina Slezáková, Sládkovičova 5, 811 06 Bratislava 
4. Slezáková Kamila, Sládkovičova 5, 811 06 Bratislava 
5. Tomáš Brutenič, Mamateyova 12, 851 04 Bratislava 
6. Anna Kiliánová, Sládkovičova 5, 811 06 Bratislava 
7. Ondrej Kilián, Sládkovičova 5, 811 06 Bratislava 
8. Ing. Zuzana Plešková, Gorkého 8, 81 1 02 Bratislava 
9. Ing. Magdaléna Puhová, Sládkovičova 3, 811 06 Bratislava 
1 O. Mária Hrivňáková, S. Chalupku 6, 082 7 1 Lipany 
11 . Realcoop, spol. s r.o., S ládkovičova 5, 811 06 Bratislava 
12. Juraj Masný, Hraničná 13, 821 05 Bratislava 
13. Ing. Zuzana Mihatsch, Bullova 21 , 84 1 O 1 Bratislava 
14. Tatiana Puhová, Sládkov ičova 3, 811 06 Bratislava 
15. Jana Ofúkaná, Bernolákova 16, 974 05 Banská Bystrica 
16. Rubala Drago, Legionárska 1, 83 1 04 Bratislava 
17. Adela Ru ba la, Legionárska 1, 831 04 Bratislava 
18. MUDr. Viola Štefanková, Žerotínova Bašta 15, 940 56 Nové Zámky 
19. Mgr. Renata Balheim, Tolstého 2, 811 06 Bratislava 
20. JUDr. Gertrúda Sámelová Flassiková, Tolstého 4, 811 06 Bratislava 
21. Ing. Eva Zúdorová, Tolstého 2, 811 06 Bratislava 
22. Milan Vozár, To Istého 2, 81 1 06 Bratislava 
23 . Nadežda Vozárová, Tolstého 2, 811 06 Bratislava 
24. Ing. Eva Dulebová, Winterova 14/A, 821 01 Bratislava 
25. Anton Steinecker, Tolstého 2, 811 06 Bratislava 
26. ak. mal. Alexej Vojtášek, Tolstého 2, 81 1 06 Bratislava 
27. Mgr. Elena Vojtášková, Tolstého 2, 811 06 Bratislava 
28. Milan Maňásek, Tolstého 2, 811 06 Bratislava 
29. Petra Černáková, Tolstého 2, 811 06 Bratislava 
30. Peter Černák, Tolstého 2, 811 06 Bratislava 
3 1. Ing. arch. Dana Bubáková, Panská 2, 81 1 O 1 Bratislava 
32. Walter Carlo Luigi Landolt, Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava 
33. Dr. Michele Bologna, Via Dante 14, Toscalano Maderno 250 88, Italy 
34. Mario Bologna, Via Passo dello Stelvio 30, 25 1 36 ltaly 
35 . Jarmila Dekanovska, Via Passo dello Stelvio 30, 251 36 Italy 
36. Mestská časť Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava 
37. CVP s. r. o., Obchodná 4, 811 06 Bratislava 

13 



38. K.T.Plus, s.r.o„ Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava 
39. BOGÁR KRÁLIK URBAN, ateliér architektúry a designu, Panská 13, 811 O 1 Bratislava 
40. JUDr. Jozef Štefanko, Tolstého 2, 811 06 Bratislava 
41. Nosko&Partners s. r. o., advokátska kancelária, Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava 
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