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ROZHODNUTIE 

Bratis lava 05. 03. 2018 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre 
pozemné komunikácie - miestne komunikácie III. , IV. triedy a úče lové komunikácie (ďalej len 
„stavebný úrad") podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/196 1 Zb. o pozemných kom unikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom 
plánovan í a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej Jen 
„stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") 
a č l. 74 písm. b štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v nadväznost i na § 2 písm. a) 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, zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods. 
3 zákona o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

podľa § 68 stavebného zákona a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostred ia Slovenskej 
republiky č. 453/2000 Z. z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje 

stavebníkovi: ZILINSKA.SK, a. s„ Rôntgenova ul. č. 26, 851 01 Bratislava 
zmenu stavby pred dokončením 

„Prístavba a nadstavba apartmánového domu k objektu Žilinská ul. č. 2, Bratislava" 
obj ekt SO 200 komunikácie, vjazd a výjazd do objektu, statická doprava 

na pozemku pare . č. 7800/7 v katastrálnom území Staré Mesto, register „C". 

podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Richardom Urbanom, Pečn ianska ul. č. 27, 
851 O 1 Bratislava v septembri 2017 v tomto rozsahu: 
Stavba bola povolená dňa 24. 02. 20 14 rozhodnutím č . 657/7274/2014/STA/Zub, ktoré nado budlo 
právop latnosť dňa 04. 04. 2014 v rozsahu vybudovanie rampy do garáže s napojením na 
existujúcu komunikáciu na pozemku pare. č . 7800/5 v katastrálnom území Staré Mesto, o celkovej 
ploche 78 m2

, s pozdÍžnym sklonom 11,6 %, vrátane odvodnenia a dopravného značen i a. 
Predmetom povolenia zmeny stavby pred dokončením je zmena smeru spádovan ia príjazdovej 
komunikácie. 
Pôvodne bolo uvažované zo sklonom 11 ,6 % smerom k novovybudovanému objektu a v súčasnost i 
j e sklon orientovaný od objektu v spáde 0,5-5% k súkromnej komunikácií v správe RTVS. 
Zmena sa týka aj vrchnej skladby vozovky, miesto pôvodného cemente-betónu, bude použitá 
zámková dlažba s podsypem. 

Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto vydala na stavbu: 
„Prístavba a nadstavba apartmánového domu k objektu Žilinská ul. č . 2, Bratislava" 
objekt SO 200 komunikác ie, vj azd a výjazd do objektu, statická doprava 
na pozemku pare . č. 7800/7 v katastrálnom území Staré Mesto, reg ister „C". 



- rozhodnutie o umiestnení stavby 1256 dňa 17. 10. 2012 pod č. 4364/43297/2012/STA/Gal, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 12. 2012, 
- overenie podmienok územného rozhodnutia a súh las v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona 
dňa 11. 03. 2013 pod č. 3254/11731/2013/STA/Gal. 

stavebné povolenie zo dňa 24. 02. 2014 č. 657/7274/2014/STA/Zub, ktoré nado budlo 
právoplatnosť dňa 04. 04 . 2014. 

Pre uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením sa určujú tieto podmienky: 
1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentác ie overenej v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nes mú byť uskutočnené bez 
predchádzajúceho povolenia s tavebného úradu. 

2. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby. 
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 
4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. 

z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 

5. V zmysle zákona č. 13 5/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov počas stavby treba udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

6. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musia pred jej 
uplynutím osobitnou žiadosťou požiadať o jej predÍženie. 

7. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia Mestskej časti Bratis lava
Staré Mesto, predovšetkým č. 8/2017 o dodrž iavaní poriadku a č istoty, sypký materiál musí 
byť umiestnený vo vhodnej nádobe a lebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 
bezprostredného okol ia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom). 

8. Stavebník je povinný dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace predpisy a všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 
s komunálnym odpadom na území h lavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších 
predpisov a všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na územ í 
príslušnej mestskej čast i. 

9. Stavebník je povinný počas uskutoč11ovania stavby rešpektovať ustanovenia zákona č . 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty na pozemku a 
v okolí staveniska a dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia č . 811993 o starostlivosti 
o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

1 O. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava
Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných 

a udrž iavacích prácach. 
11. Stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na 

životné prostredie technickou disciplínou v sú lade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku , infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí. 

12. Stavebník je povinný pri realizácii stavby maximálne obmedziť zneč i sťovanie ovzdušia 
sekundárnou prašnosťou , vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiá lu. 
Zariaden ia, v ktorých sa manipuluje s prašným i látkam i treba zakapotovať. 

13. Stavebník j e povinný označ iť stavbu štítko m „Stavba povo lená" s uvedením údajov: názov 
stavby, názov dodávateľa, meno stavebníka a stavebného dozorn, termín začatia a termín 
ukončenia stavby, dátum a č ís lo stavebného povolenia. 
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14. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o prácach stavebný 
denník je povinný stavbyvedúci. 

15. Stavebník je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyz ickým alebo právnickým 
osobám, ktoré sú na túto č innosť oprávnené. 

16. Stavebníkovi sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odviesť 
k odberateľovi. 

17. Stavebník zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby opráv nenej 
nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné, zabezpečí ich zneškod nenie. 

18. Stavebník bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred 
znehodnotením, odcudzením, a lebo iným nežiaducim účinkom. 

19. Stavebník bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich 
zneškodnení a zhodnotení. 

20. Dokončenú stavbu možno užívať, len ak na žiadosť stavebníka vydá stavebný úrad 
ko laudačné rozhodnutie. 

21. K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie je stavebník povinný: 
predložiť doklady preukazujúce znehodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby 
oprávnenou osobou; 
predložiť doklady o použitých a zabudovaných stavebných výrobkoch; 
v zmys le Všeobecne záväzného nariadenia hl avného mesta SR Bratislavy č. 1/1995 z 
23. 3. 1995 „o digitálnej techn ickej mape Bratislavy" predložiť potvrdenie správcu 
digitá lnej mapy o sp lnení ohlasovacej povinnosti podľa § 6 c itovaného nariadenia; 
dokončenú stavbu možno užívať, len ak na ž iadosť stavebníkov vydá stavebný úrad 
ko laudačné rozhodnutie. 

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

22. l Magistrát hlavného mes ta SR Bratislavy - stanovisko so zn. MAGS/ODP/37162/13-
458683/Há-407 zo dňa 24. 01. 2013: 

Z hľadiska dopravného plánovan ia a riadenia dopravy: 
Preukázať funkčnosť a prevádzkyschopnosť podmieňujúcej dopravnej investície pre riešenie 
nárokov statickej dopravy, t. j. navrhovaného mechanického parkovacieho systému s celkovou 
kapacitou 12 osobných motorových vozidiel. 

Z hľadiska prevádzky cestnej dopravy a pôsobnosti cestného správneho orgánu pre miestne 
komunikácie I. a II. triedy: 

1. Pred realizáciou rozkopávkových prác požiadajte príslušný cestný správny orgán o 
rozkopávkové povolenie s platným POD na dotknutej komunikácii a chodníku a túto si naplánovať 
tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15 . novembra bežného roka v 
najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu. 
2. V prípade potreby požiadajte MG - OD o povolenie na zv láštne už ívanie miestnej komun ikácie 
Ži linská, Štefanovičova (um iestnen ie lešenia, ochranného tunelového krytu„.) 

Z hľad i ska záujmov verej nej hromadnej dopravy: 
Počas výstavby neobmedziť prevádzku trolejbusov. 

Z hľadiska záujmov cestného hospodárstva v pôsobnosti hlavného mesta SR Bratis lavy: 
1. Priľahlé komunikácie Ž ilinská a Štefanovičova sú vrátane verejného osvetlenia (VO) a cestnej 
svetelnej s ignalizác ie (CSS) v správe OCH. 
2. V prípade zásahu do chodníkov ž iadame nasledovnú spätnú úpravu: novú povrchovú úpravu 
ACo 8 hr. 4 cm (na podklad ný betón tr. C 12/ 15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad, použiť 

penetračný náter 0,5 kg/m2 
) na ce lú šírku chodníka a dÍžku dotknutého úseku, dodržať niveletu 

chodn íkov a obrubn íkov, uvoľnené obrubníky osad iť do betónového lôžka a zaškárovať. 
3. Žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením a pred začatím prác vytýčiť (odbornou firmou) 
naše podzemné ká blové vedenia VO a CSS. Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6005 a STN 34 
1050. Ak príde k poškoden iu káb la VO, resp. CSS ž iadame vymeniť celé káb lové po le bez použ itia 
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spojok. Pred zásypom rýh žiadame prizvať zástupcu OCH - správcu VO a CSS ku kontrole 
vykonaných prác. Všetky stavebné práce ž iadame realizovať bez prerušenia funkčnost i VO a CSS. 

22.2 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OÚ-BA
OSZP3-2016/105295/HEL/I zo dňa 01. 12. 2016: 
• Držiteľ odpadov je povinný : 

- zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 
odcudzen ím alebo iným nežiaducim únikom, 

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmys le hierarchie odpadového hospodárstva, a to j eho 
o prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý 

ponúknuť na prípravu na opätovné použit ie inému, 
o recykláciou v rámci svojej činnosti , ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 

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

o zhodnotením v rámci svojej činnosti , ak nie je možné alebo úče l né zabezpečiť jeho 
recyklác iu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

o zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpeč iť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie, 

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na 
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č . 366/ 2015 Z. z. o ev idenčnej 
povinnosti a ohlasovacej pov innosti„ 

- o hlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., na 
t l ač ive uvedenom v prílohe č. 2 c itovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s v iac ako 50 
kg nebezpečných odpadov alebo s v iac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o 
vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho 
kalendárneho roka. 

• Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuj e odpad zhromažďovať v mieste jeho 
vzniku (t. j . v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného 

kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi . 

• Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s 
odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

• V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 
dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b bodu č . 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie 
vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t. 
j., vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa 

tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dok ladoch musí byť označená stavba, z ktorej 
odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť 
predložený orig inál uvedených dokladov. 

22 .3 Krajský pamiatkový úrad Bratislava , záväzné stanovisko č. KPUBA-2017/21811-
2/79879/AUG zo dňa 16. 10. 2017: 

• každú závažnú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii a zmenu oproti alebo nad 
rámec tohto záväzného stanov iska je nutné prerokovať a schváliť na KP UB A. 

22.4 Úrad Bratislavského samosprávneho kraja , vyjadrenie č. 100080/2012-DP/206 zo dňa 
10. 08. 2012: 
• stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsob iť zastavenie premávky na trolejbusovej 

dráhe, t. zn. že stavebná č innosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú výluku, 
• pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné dodržať STN 

34 31 12 , najmä č l. 11 2, 117, 120 napr. stavba lešenia, manipulác ia tovaru so žeriavom a pod. 
• stavebné práce nesmú poškodiť alebo naru š iť statiku trakčného zariadenia. 
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22.5 ŽSR, Bratislava, generálne riaditeľstvo, vyjadrenie č. 10529/2012/0420-8 zo dňa 
08. 10. 2012: 

• stavebník bude rešpektovať objekty a zariadenia ŽSR nachádzajúce sa v území. Stavbou 
a) nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy poškodením 

objektov, vedení a zari adení ŽSR, 
b) nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR, 

• investor zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariaden í ŽSR vyvo laných 
jeho činnosťou. 

22.6 ŽSR, Bratislava, oblastné riaditeľstvo Trnava, vyjadrenie č. 934/12/28940/SOZT
Kr/Fl-05 zo dňa 27. 09. 2012: 

• pred zahájením prác pož iadať o vytýčenie vedení, 
• v miestach styku s vedeniami zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným 

výkopom. 

22.7 Dopravný podnik Bratislava, a. s. , vyjadrenie č. 10065/2000/2012 zo dňa 24. 09. 2012: 
• verejne prístupné miesta (okná, balkóny, atď) musia byť vzdialené od živých častí trakčného 

vedenia minimálne 3 metre, 
• stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať 

bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe Žilinská a tiež na e lektričkovej dráhe Námest ie 
slobody - Štefanovičova - Hlavná stanica, ďalej nesmú obmedzovať plynulosť premávky 
trolejbusov a električ iek a v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na 
električkovej dráhe a trolejbusovej dráhe s nepretržitou prevádzkou, t. zn. že stavba nesmie 
spôsob iť napäťovú a dopravnú výluku na 1fou dotknutých e lektričkových a trolejbusových 
tratiach, 

• priestor vozovky na komunikácii Žilinská ulica a priestor chodníka na Námestí slobody nesmie 
byť používaný pre účely skládky stavebného materi ál u a an i pre odstavovanie vozidiel 
staveniskovej dopravy, stavebných strojov, mechanizmov a pod. , 

• oplotenie staveniska počas výstavby a dočas né stavebné zariaden ia (napr. lešenie, stavebný 
výťah, žeriav, konštrukc ia prekrytia chodníka a pod.) nesmú zasahovať do prejazdného profilu 
komunikácie Žilinská ulica a ani do prejazdného profilu električkovej trate na Námestí slobody. 
Chodci nesmú byť presmerovaní do priestoru vozovky alebo na teleso električkovej trate, 

• stavebník je povinný pred začatím stavebných prác prerokovať konkrétny realizačný postup 
výstav by, a najmä potvrdiť dodržanie požadovaných dopravno-prevádzkových a stavebno
technických podmienok, 

• výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani inak poškod iť pevné 
trakčné zariadenia, 

• začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcov i pevných trakčných zariadení, prípadne 
na elektrod ispečing DPB, a.s., 

• pri prácach v blízkosti trakčných vedení j e potrebné dodržať STN 34 3112 najmä čl. 112, 117 
a 120 - dodržanie bezpečnej vzdialenosti minimálne 1,0 mod živých častí trakčného vedenia, 

• vyššie uvedené podmienky požadujeme premi etnuť do rea l i začných pokynov stavby 
a rešpektovať ich počas ce lej doby výstavby. Prípadné zmeny a úpravu proj ektu s dopadom na 
prevádzku na električkovej a trolejbusovej dráhe, č i v dotyku s prevádzkovými objektm i dráh 
požadujeme bezpodmienečne prerokovať s DPB, a. s. 

22 .8 Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravn ý inšpektorát, stanovisko 
č. KRPZ-BA-KDI3-1124-001/2017 zo dňa 23. 10. 2017: 
• v prípade zásahu do priľahlých cestných komunikácií ako aj chodníka požadujeme najskôr 30 

dní pred začatím reali zácie stavby predložiť projekt organizác ie dopravy. na prerokovanie a 
odsúhlasenie Kraj skému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Brat islave pre potreby určen ia 

dopravného značenia v zmys le zákona č. 135/J 961 Zb. o pozemných komunikáciách, 
• trvalé dopravné značenie žiadame predlož iť na definitívne odsúhlasenie Krajskému 

dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určen ia dopravného značenia 
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v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách najskôr 30 dní pred 
kolaudačným konaním stavby. 

• požadujeme prizvanie zástupcu KDI KRPZ Bratislava ku kolaudačnému konaniu stavby. 

22.9 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.: vyjadrenie č. 47953/2017/PD zo dňa 
02. 11. 2017: 
• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme 

rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčast í 
podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

22.1 O SPP - distribúcia, a. s., vyjadrenie č. TD/NS/0442/2017/An zo dňa 13. 11. 2017: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

• stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predp isov, 

• stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

• ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého 
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

• odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu, 

• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná. 

Námietky účastníkov konania: 
Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

ODÔVODNENIE 

Stavebník: ZILINSKA.SK, a. s„ Rôntgenova ul. č. 26, 851 O l Bratislava, podal dňa 12. 12. 2017 
na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením: 
„Prístavba a nadstavba apartmánového domu k objektu Žilinská ul. č. 2, Bratislava" 
objekt SO 200 komunikácie, vjazd a výjazd do objektu, statická doprava 
na pozemku pare. č . 7800/7 v katastrálnom území Staré Mesto, register „C" v rozsahu: 
- vybudovanie rampy do garáže s napojením na existujúcu komunikáciu na pozemku pare. č. 
7800/5 v katastrálnom území Staré Mesto, o celkovej ploche 78 m2

, s pozdÍžnym sklonom 11,6 %, 
vrátane odvodnenia a dopravného značenia. 
Predmetom povolenia zmeny stavby pred dokončením je zmena smeru spádovania príjazdovej 
komunikácie. 
Pôvodne bolo uvažované zo sklonom 11 ,6 % smerom k novovybudovanému objektu a v súčasnosti 
je sklon orientovaný od objektu v spáde 0,5 -5% k súkromnej komunikácií v správe RTVS. 
Zmena sa týka aj vrchnej skladby vozovky, miesto pôvodného cemento-betónu, bude použitá 
zámková dlažba s podsypom. 

Uvedeným dňom bolo v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov začaté konanie. 

Žiadosť bola doložená projektovou dokumentáciou vypracovanou v septembri 2017 Ing. 
Richardom Urbanom, Pečnianska ul. č. 27, 851 O 1 Bratislava a dokladm i potrebnými k vydaniu 
stavebného povolenia. 

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, ako špeciálny stavebný úrad oznámil di'la 
29. 01. 2018 pod č. 3253/475 5/2018/ DOP/Zub začatie stavebného konania a v súlade s 
ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upustil od miestneho z i sťovan i a 
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a ústneho pojednávania. 

Účastn íci konania a dotknuté orgány mohli svoj e námietky up latn iť naj neskôr do 7 pracovných dní 
od do ru čenia citovaného oznámenia. Pred ložená ž i adosť bo la preskúmaná z h ľadísk uvedených v § 
§ 60 a 62 stavebného zákona. Bolo zistené, že u skutočnením stavby nie sú ohrozené záuj my 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastní kov konania. 

V stanovenej lehote neboli vznesené nám ietky účastníkov konan ia. 
Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné techn ické požiadavky na výstavbu. 

Navrhovanú zmenu stavby posúdili tieto dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté 
organizácie: 

• Magistrát hlavného mesta SR Bratislava - stanovisko so zn. MAGS/ODP/3 7 162/13-45 8683 /Há-
407 zo dňa 24. 01. 2013 

• Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, vyjadrenie č . ASM-30-
2363/2017 zo dňa 11. 10. 20 17 

• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž ivotné prostredie, vyj adrenie č. OÚ-BA
OSZP3-20 16/105295/HEL/I zo dňa 01. 12. 20 16 

• Obvodný úrad životného prostredia v Bratis lave, odbor štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. 

ZPS/20 12/05252/SVE/I zo dňa 19. 07. 2012 
• Obvodný úrad životného prostredia v Bratis lave, odbor ochrany ovzdušia, vyjadrenie č . 

ZP0/2012/05721/TRK/I zo dňa 06. 08. 2012 
• Obvodný úrad Bratis lava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, záväzné stanovisko č. 

ObU-BA-COl-2012/14181/2 zo dňa 12. 07. 20 12 
• Krajský pamiatkový úrad Bratis lava, záväzné stanovisko č. KPÚBA-2017/2 1811-2/79879/AUG 

zo dií.a 16. 10. 20 17 
• Bratislavský samosprávny kraj , stanov isko so zn. 100080/2012-DP/206 zo dňa 10. 08. 20 12 
• Železnice S lovenskej republiky, generálne riad iteľstvo , vyjadrenie č. l 0529/201 2/0420-8 zo 

dňa 08. 10. 2012 
• Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, vyjadrenie č. 

934/12/289401/SOZT-Kr/F l-05 zo dňa 27. 09. 20 12 
• Dopravný podnik Bratis lava, a. s„ vyjadrenie č . 10065/2000/2012 zo dňa 24. 09. 2012 
• Has ičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratis lavy, stanov isko KRHZ-BA-HZUB6-

2904/20l 7-00 l zo dňa 3 1. 08. 2017 
• Kraj ské riadite ľstvo po licajného zboru v Bratis lave, KDI, stanovisko pod č. KRPZ-BA-KDI3-

l l 24-00 l/2017 zo di1a 23. l 0 . 2017 
• Odvoz a li kvidácia odpadu, a. s„ vyjadrenie č. Zak/57/12/Šá zo dňa 19 . 01. 20 12 
• Slovenský zväz te lesne postihnutých, vyj adren ie č. 127/2012 zo dňa 13. 07. 20 12 
• Únia nevid iac ich a s labozrakých Slovenska, stanovisko č. 69/SK/201 2/Ku zo diía 22. 08. 20 12 
• Bratis lavská vodárenská spo ločnosť, a. s. vyjadreni e č. 47953 /2017 /PO zo diía 

02. 11. 20 17 
• SPP dis tribúcia , a. s„ vyj adrenie č . TD/NS/0442/2017 / An zo dňa 13. 11. 20 17 
• Bratislavská teplárenská, a. s„ vyjadren ie č . 02782/Ba/2 012/3340-2 zo dňa 15. 08. 2012 
• Technická inšpekcia, a. s„ odborné stanovisko č . 002830/ 1/20 12 zo diía 03. 08. 20 12 

Stanoviská dotknutých orgánov št átnej správy bo li kladné a pripomienky vyplývajúce z ich 
stanovísk sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

K žiadosti bol i pred ložené tieto ďalš ie doklady: 
- Výpis z katastra nehnuteľností - výp is z listu vlastníctva č. 1656, 4096, 8 182„ 6284, 4884, 356; 
- Kóp ia katastrálnej mapy zo diía 30 . 07. 20 12; 
- Zmluva o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0359-13-00 
zo d11.a 2 1. 10. 20 13; 
- Dohoda o užívan í pozemku zo dňa 17. 12. 20 14; 
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- Zm luva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov zo dňa 28. 11. 201 3; 
- Dohoda o postúpení a prevzatí práv, povinností a záväzkov zo zmluvy č. ZM1000489 zo diía 
28. 05. 2015; 
- Splnomocnenie; 
- Projektová dokumentácia 2 x. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by brán il i povoleniu stavby. 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť, 

nebude stavba začatá . 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právop latnosť (§ 52 zák. č. 

71/1967 Zb.). 

Poučenie 

Prot i tomuto rozhodnutiu j e možné podať odvolanie do 15 dn í odo dňa jeho oznámen ia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j . mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vaj anského 
nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Brat islava. 
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravnýc h 
prostriedkov. 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, vo výške 20 € bol uhradený dňa 05. 03. 2018. 

Prílohy: lx overený projekt stavby pre stavebníka 

~ 
Mgr. Radoslav S t e v č í k 

Doručí sa: 
- účastníkom konania verejnou vyhláškou 

ZILINSKA.SK, a . s., Rôntgenova ul. č. 26, 85 1 O 1 Bratislava 5 
Ing. Richard Urban, Pečnianska ul. č. 27, 85 1 01Bratislava5 

starosta mestskej časti 

Hlavné mesto SR Bratislava, v. z. primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom, Primaciálne námestie č. 
1, 814 99 Bratislava 1 
v lastníkovi nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7800/7 k. ú. Staré Mesto, 
v lastníkovi nehnuteľnost i na pozemku pare . č. 780811 k. ú. Staré Mesto, 
v lastníkovi nehnuteľnosti na pozemku pare . č . 7800/8 k. ú. Staré Mesto, 
v lastníkovi n ehnute ľnost i na pozemku pare. č . 7808/4 k. ú. Staré Mesto, 
v lastníkovi nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7808/8 k. ú. Staré Mesto, 
v lastníkovi nehnute ľnost i na pozemku pare. č . 7800/5 k. ú. Staré Mesto, 
vlastníkovi nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 2 1715 k. ú. Staré Mesto, 
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- na vedomie: 
1. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia dopravy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 

Bratislava l 
2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, oddelenie stavebné, Vajanského nábrežie č. 3, 81 4 2 1 

Bratislava 1, 
3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, oddelenie majetkové, Vajanského nábrežie č. 3, 81 4 21 

Bratislava 1, 
4. Regionálny úrad verej ného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, 

Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 29 
5. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska ul. č .1, 814 52 Bratislava l 
6. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská ul. č . 16, 820 05 Bratislava 2 
7. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská ul. č . 1, 842 50 Bratis lava 4 
8. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. č. 17, 811 04 Bratislava l 
9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivost i o ž ivotné prostred ie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných z ložiek ž ivotného prostredia, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 
3 

l O. Okresný úrad Bratis lava, odbor starostlivosti o životné prostred ie, oddelen ie odpadového 
hospodárstva, Tomášikova ul. č . 46, 832 05 Bratislava 3 

11. Okresný úrad Bratis lava, odbor starostlivosti o ž ivotné prostred ie, oddelen ie štátnej vodnej 
správy, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 

12. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riaden ia, Tomášikova ul. č . 46, 832 05 Bratislava 
3 

13. Odvoz a likvidácia odpadu, a. s ., lvanská cesta č. 22, 821 04 Bratislava 2 
14. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave 1, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska ul. 

č. 14, 812 28 Bratislava l 
15. Hasičský a záchrarmý útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského ul. č. 6, 811 07 

Bratislava l 
16. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova ul. č . 19, 851 O 1 Bratislava 5 
17. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29 
18. Distribúcia SPP, a. s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 17 Bratislava 26 
19. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava 1 
20. Slovak Telecom, a. s ., Bajkalská ul. č . 28, 81 7 62 Bratislava 2 
21. UPC Broadband Slovakia, s . r. o., Ševčenkova ul. č . 36, 85 1 O l Bratislava 5 
22. Towercom, a. s., Cesta na Kamzík č. 14, 83 1 01 Bratislava 3 
23 . ZILINSKA.SK, a. s., Räntgenova ul. č. 26, 851 O 1 Bratislava 5 
24. Ing. Richard Urban, Pečnianska ul. č. 27, 85 1 01 Bratislava 5 
25 . Hlavné mesto SR Bratislava, v. z. primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom, Primaciálne námestie č. 

1, 814 99 Bratislava 1 
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