
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A - NOVÉ MESTO 
Junácka ul. č . 1, 832 91 Bratislava 3 

123/2018a 796/2017a6421/2016UKSP/POBA-13 

i.)C)~LO 
Dl~A: 

ROZHODNUTIE 

Bratislava 07.03.2018 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 
a§ 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v spojitosti s §7b zákona č .37711990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
úrad") na základe uskutočneného územného konania vedeného v súlade s § 35 a podľa §39, 
§39a stavebného zákona a §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok") vydáva 

ózemnérozhodnutie 

na umiestnenie stavby bytovej budovy s názvom „Zariadenie sociálnych služieb", (ďalej len 
"stavba") vedenom v správnom konaní pod č. 123/2018 a 796/2017a6421/20 16UKSP/POBA 
navrhovateľovi Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, IČO: 00603147, so sídlom Vajanského 
nábrežie 3, 814 21 Bratislava ( ďalej len "navrhovateľ") na pozemkoch parc. č. 578011, 5780/2, 
5183/2, 5183/4, 5183/5 a 5183/6 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave. 

1. 
Stavba sa umiestňuje podľa situácie v M 1:500 ktorá je nedeliteľnou prílohou tohto 
rozhodnutia a podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval v marci 
2014 a upravil vr. 2016 Ing. arch. Jozef Marioth, Ing. arch. Beáta Durdíková, 
autorizovaný architekt SKA reg.č. 0529AA a Ing. Rastislav Hajach, autorizovaný 
stavebný inžinier SKSI reg.č. 5945*11 podľa nasledovného rozsahu a popisu: 
Objektová skladba: 

SO-O 1 Objekt sociálnych služieb 
S0-02 Terénne úp~avy a príprava staveniska 
S0-03 Búracie práce 
S0-04 Spevnené plochy 
S0-05 Úprava verejnej komunikácie a chodníka 
S0-06 Sadové úpravy 
S0-07 Drobná architektúra, 
S0-08 Kanalizačná prípojka, 
S0-09 Kanalizácia dažďová 
S0-10 Vodovodná prípojka, 
S0-11 Prípojka plynu, 
S0-12 Prípojka elektro NN, 
S0-13 Osvetlenie areálu a areálové rozvody NN 



S0-14 Slaboprúdoyá prípojka, 
S0-15 Oporný múr, 
S0-16 Oplotenie + vstup, 
S0-17 Administratívny objekt, 
S0-18 Areálový rozvod vody, 
S0-19 Areálová splašková kanalizácia, 
S0-20 Areálový rozvod NTL plynu, 
PS-O 1 Náhradný zdroj prúdu. 

<?pis pozemkov určených na zastavanie: 
Uzemie určené pre areál zariadenie sa nachádza o ochrannom pásme národnych kultúrnych 
pamiatok v Hornej Mlynskej doline a zasahuje do ochranného pásma potoka Vydrica. Pozemky 
sú rovinaté, z východu hraničené potokom Vydrica, z juhu ulicou K železnej studienke, so 
západu areálom Slovenského pamiatkového úradu a zo severu areál hraničí s pozemkom s 
vysokou z.eleňou. Areál je oplotený zo strany ulice a zo strany bývalého mlynu a továrne a 
objektov v ktorých sídli pamiatkový úrad. Na pozemku sa nachádzajú ruiny z predchádzajúcich 
stavieb, aj objektu ( pod platanom) a oporných múrikov, ako aj oporný múr brehu potoka 
Vydrica, betónové plochy, betónová garáž a navážky odpadu zo stavebnej činnosti v okolí a 
zeleň rôznej kvality, z nej 'bude hodnotná časť časť zachovaná a chránená. 
Popis návrhu: 
Objekt sociálnych služieb bude mať podzemné podlažie a päť nadzemných podlaží. Na l.PP 
budú šatne pre zamestnancov, denná miestnosť, práčovňa, skladové a technologické priestory. 
Na l.NP bude hlavný vstup s recepciou, kuchyňa so zázemím, jedáleň, spoločenská miestnosť, 
lekár a psychológ, knižnica, kaplnka a garáž s dielňou so samostatným vstupom. Okrem 
hlavného vstupu budú do objektu ešte štyri vedľajšie vstupy. Ubytovacie bunky pre jedného 
alebo dvoch klientov sa nachádzajú na 2.NP až 5.NP (spolu 37 prevažne 2 - lôžkových izieb). 
Každá izba má predsieň a vlastné hygienické zázemie. Všetky izba okrem jednolôžkových 
majú balkón. Na každom z ubytovacích podlaží sa nachádza j edáleň - klubovňa, priestor pre 
dozornú službu a WC návštevníkov. Na 2.NP sa nachádza aj priestor pre rehabilitáciu. Objekt 
je zastrešený plochou strechou, výška atiky je+ 15,50 m (nad výťahovou šachtou je výška atiky 
+ 16,020 m). Piate nadzemné podlažie je v hornej časti prekryté zošikmenou konštrukciou. V 
objekte sú umiestnené centrálne schodisko a dva výťahy. Prístup do objektu sociálnych služieb 
je cez vstup do areálu po chodníku v osi hlavného vstupu. Zastavaná plocha objektom je 549,50 
m2. 
Administratívny objekt (objekt pod platanom) bude umiestnený v severnej časti pozemku, na 
ploche pôvodného asanovaného objektu. Prístup do objektu bude cez hlavný vstup do areálu 
pokračovaním po chodníku na brehu Vydrice do zadnej časti areálu. Zastavaná plocha bude 
297,15m2 a bude oproti pôvodnému objektu zmenšená. Objek bude mať jedno nadzemné 
podlažie, v ktorom budú umiestnené kancelárske, skladové a technické priestory. Vstup bude z 
južnej strany po prekrytej rampe. Objekt bude zastrešený plytkou sedlovou strechou, výška 
hrebeňa je + 4,445 m. 
Vjazd do areálu pre vo~idlá bude v západnej časti pozemku. Príjazdová komunikácia, na 
ktorú budú napojené pozdlžne a kolmé parkovacie státia (spolu 24 parkovacích miest), vedie po 
západnej a severozápadnej časti pozemku, na konci má otočku v tvare T. . 
Objekt spevnené plochy zahŕňa vybudovanie spevnených plôch, parkovísk (24 PM), 
chodníkov v areáli soc. zariadenia. Parkovacie plochy sú riešené formou zatrávňovacích 
tvárnic. 
Úprava verejnej komunikácie a chodníka zahŕňa vjazd/výjazd do/z areálu ZaSoS, 
vybudovanie chodníka mimo areálu min. š. 2,0m, ktorý bude napojený na jestvujúci chodník 
J?ri potoku Vydrica a končiť bude na konci pozemku areálu. fa,cistujúca komunikácia K 
Zeleznej s1udienke je funkčnej triedy Cl, šírky MO 8/40 a bude v dlžke nového chodníka a v 
šírke jedného jazdného pruhu v hrúbke 40mm vyfrézovaná a položená bude nová asfaltová 
vrstva. Vozovka bude oddelená od chodníkov betónovými obrubníkmi a od zelene záhonovými 
obrubníkmi. Priechody pre chodcov budú riešené bezbariérovo. Vybudovaním nového 
chodníka bude potrebné osadiť dve uličné vpuste. 
Terénne úpravy a príprava staveniska zahŕií.a odstránenie kríkov, stromov, podľa 
rozhodnutia o výrube, odstránenie ruderálneho porastu, odvozu odpadu, mulču, ochranu 
ponechaných stromov a zákonom chráneného stromu, úpravu podložia areálu a vybudovanie 
násypov, výkopov po konštrukčnú pláň vozoviek a spevnených plôch, poprípade po aktívnu 
zónu (pri výkopoch). 
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Búracie práce - nie sú predmetom tohto konania, investor musí požiadať o ich odstránenie v 
stavebnom konaní alebo osobitne. 
Sadové úpravy riešia plošnú úpravu a prípravu pôdy, založenie trávnikov a výsadbu kríkov. 
Pred výstavbou je z pozemku potrebné odstrániť celkovo 61 ks stromov a 225m2 krov. 
Sadovnícke úpravy areálu spočívajú v ošetrení ponechaných stromov, založení trávnikov a vo 
výsadbe menších skupín nízkych kríkov o celkovej výmere 914m2 
Drobná architektúra, ľieši umiestenie lavičiek v celom areáli, altánku pri platane, 
informačných tabúľ, ochranných prvkov pri platane, odpadkových košov, prístrešku pre smetné 
nádoby, stojanu na bicykle. 
Kanalizačná prípojka pre odvádzanie odpadových vôd splaškových v predpokladanom 
množstve 3898,6m3

/ rok bude DN200s napojením do verejnej kanalizácie o dimenzii DN 
300mm v správe Brat.vod. spol„a.s„ Do tejto kanalizácie budú po prečistení v odlučovači 
ropných látok odvádzané aj zrážkové vody z komunikácií a parkovacích plôch S0-09 
Kanalizácia dažďová a ORL o predpokladanom prietoku 7 ,221/s. Zaústenie do areálovej 
kanalizácie bude pred r~víznou šachtou. Bod napojenia kanalizačnej prípojky na verejnú 
kanalizáciu bude v ul. K Zeleznej studienke. 
Zrážkové vody zo strechy hl. budovy v predpokladanom množstve 7,031/s a budovy 
administratívy v predpokladanom množstve 4,2171/s budú odvádzané do recipientu Vydrica. 
Pred výustným objektom bude na areálovej dažďovej kanalizáciii osadená revízna šachta. 
Vodovodná prípojka pre zásobovanie areálu pitnou vodou o predpokladanej úhrnnej spotrebe 
3898,6m3! rok a vodou a hasenie požiaru v požadovanom množstve 121/s bude DNIOO, 
napojená na exi~tujúci uličný vodovod DN200 v správe Brat.vod. spol„ a.s„ vedený v 
komunikácií K Zeleznej studienke. Za uličným oplotením na stavebnom pozemku bude 
umiestnená vodomerná šachta. 
Prípojka plynu na zásobovanie palivom pre teplovodné vykurovanie, úpravu vzduchu, 
prípravu TPV a prípravu jedál o predpokladanej spotrebe pre hlavnú budovu 32540m3 /rok a 
pre teplovodné vykurovanie a prípravu TPV pre administratívu o predpokladanej spotrebe 
4150m3 /rok bude STL DN32, ktorá sa napojí z existujúceho plynovodu DN 100 v správe SPP 
distribúcia, a.s„ ktorý je vedený v komunikácií K Železnej studienke. 
Prípojka elektro NN bude dovedená z existujúceho poistkového odpínača 160A na vývode č 
4 existujúcej skrine po jej preložení od fasády byt. domu na chodník na ul. Cesta k Zeleznej 
studienke 28,, napájanej z distribučnej siete Západsolov. distr„ a.s„ káblom NAVY-J 
4x150mm2 dlžky 37m. Na hranici stavebného pozemku bude umiestnený rozvádzač s 
elektromerom. 
Osvetlenie areálu a areálové rozvody NN riešia vonkajšie osvetlenie komunikácií, 
parkovacích plôch a zelene v areáli a napojenie elektrických zariadení umiestených mimo 
hlavný objekt, ako sú el. závory, brány a vonkajšie zásuvky, súčasťou je aj káblové pripojenie 
objektu administratívy. 
Slaboprúdová prípojka pre rieši napojenie hlavnej budovy objektu na verejnú 
telekomunikačnú sieť Slovak Telekom, a.s„ pomocou zemného metalické~o kábla, ktovrý bude 
dovedený od bodu napojenia na káblové vedenie pred objektom SPU v ul. K Zeleznej 
studienke až do hl. budovy. 
Oporný múr, bude tvoriť pravý breh toku Vydrica od mosta na ul. K Železnej studienke po 
lávku cez Vydricu. Oporný múr bude vytiahnutý do výšky+ 175,43 m.n.m„ čo je cca. 700 mm 
nad upraveným terénom, bude tvoriť zároveň protipovodňovú bariéru v prípade extrémne 
vysokého stavu Vydrice. Vybudovaním dôjde k posunu brehovej čiary v smere do stredu koryta 
o 500mm. 
Oplotenie + vstup je navrhnuté z dvoch častí, jedno je uličné oplote~e v dÍžke 45m, druhá 
časť je oplotenie areálu, ktoré pozostáva zo šiestich úsekov s celkovou dlžkou 85m. 
Areálový rozvod vody rieši rozvod areálového vodovodu, ktorým bude zabezpečená dodávka 
studenej vody pre objekty aj pre protipožiarne účely, bude napojený na navrhovanú vodovodnú 
prípojku DNlOO. , 
Areálová splašková kanalizácia rieši rozvod areálovej kanalizácie DN200 v dlžke 120m, 
napojený na kanalizačnú prípojku. 
Areálový .rozvod NTL plynu rieši rozvod plynu s dvoma samostatnými odbočkami DN80 a 
DN 50 prehlavnú budovu a administratívnu budovu. 
Zdrojom tepla v hlavnej budove o predpokladanej spotrebe 289,2MWh/rok budú tri plynové 
závesné kotle umiestnené v kotolni v menovitým výkonom do 50kWh (malý zdroj znečistenia 
ovzdušia). Odvod spalnín- bude komínom v vyústením vo výške 1,5m nad atikou. V budove 
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adP'linistratívy o predpokladanej spotrebe 38.5kWh/rok bude zdrojom tepla pre vykurovanie a 
TUV závesný plynový turbokotol s núteným odťahom spalnín koncentrickým potrubím s 
vývodom lm nad strechou objektu. 
Pešia doprava: Areál je v pešej, dostupnosti k zastávkam MHD. V rámci SO - 05 bude 
vybudovaný verejný chodník pozdlž komunikácie v šírke pozemku areálu. 
Statická doprava pre 65 klientov s ubytovaním, 45 zamestnancov (max. 24 zamestnancov na 
smenu). Podľa výpočtu statickej dopravy je potrebných 25 parkovacích miest (PM). 
Navrhovaných je 26 PM z toho 24 PM na teréne a 2 PM v garáži objektu S0-01. Pre osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu je navrhované 1 PM. 
Cyklistická doprava: na komunikácii K Železnej studienke v dopravnom pruhu pre motorové 
vozidlá bude cyklistická trasa spájajúca centrum so Zeleznou studničkou a. Lamačom. 
Náhradný zdroj el. prúdu bude dieselagregát s výkonom 50kVA, ktroý bude umiestnený v 
hl. Budove. 

II. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

A. Podmienky umiestnenia stavby: 

S0-01 Objekt sociálny~h služieb na pozemkoch parc.č. 5180/1, 5180/2, a 5183/2 a 5183/6 
ako budova najväčšej. dlžky 39,30m a najväčšej šírky 16,00m, 
Polohopis a výškopis: 
podlaha lNP = +-O,OO=l 74,70m n.m.v Bpv, strecha nad výťahom+l6,20 =190,90m n. m.v Bpv 
1. Najkratšie vzdialenosti od protiľahlých stavieb: 
Severné priečelie výšky 15,65m od brehovej línie potoka na poz. parc.č. 19781/1.. ......... 3,50m 
Východné priečelie výšky l 5,65m od od brehoyej línie potoka na poz. parc.č. 19781/1 .... 5,00m 
Západné priečelie výšky 15,50m od budovy PU na poz. parc.č. 5183/1.. ........................... 9,00m 
2. Najkratšie vzdialenosti od spoločných vlastníckych hraníc pozemkov: 
Severné priečelie výšky 15,65 od spoločnej vlastníckej hranice s parc.č.1978111 ............ . 3,50m 
Východné priečelie výšky 15,65 od spoločnej vlastníckej hranice s parc.č. 1978111.. .... ... 5,00m 
Južné priečelie výšky 15,65od spoločnej vlastníckej hranice s parc.č. 21636/1.. .......... .. 19,135m 
Západné priečelie výšky 15,50m od spoločnej vlastníckej hranice s parc.č. 5183/1.. ......... 5,75m 
S0-02 Terénne úpravy a príprava staveniska na stavebných pozemkoch, 
S0-04 ~pevnené plochy na stavebných pozemkoch, 
S0-05 Uprava verejnej komunikácie a chodníka na poz. pare. č. 21636/1 o výmere 1029 m2 

S0-06 Sadové úpravy na stavebných pozemkoch 
S0-07 Drobná architektúra na stavebných pozemkoch 
S0-08 Kanalizačná prípojka na pozemku parc.č. 21636/l a stav. pozemku parc.č. 5183/6, 
S0-09 Kanalizácia dažďová na stavebných pozemkoch a na pozemku 19871/1 (reg. E 
č.19871) 
S0-10 Vodovodná prípojka na pozemku parc.č. 21636/1 a stav. pozemku parc.č. 5183/6, 
S0-11 Prípojka plynu na pozemku parc.č. 21636/1 a stav. pozemku parc.č. 5183/6, 
S0-12 Prípojka elektro NN na pozemku parc.č. 21637, 18987/1 (reg. E 19871) 
21636/1 a stav. pozemku parc.č. 5183/6, 
S0-13 Osvetlenie areálu a areálové rozvody NN na stavebných pozemkoch, 
S0-14 Slaboprúdová prípojka na pozemku parc.č. 5183/12, 21636/l a stavebných 
pozemkoch, 
S0-15 Oporný múr na pozemku parc.č. 1978111 (reg. E parc.č . 19871), pravý breh toku 
ako stavebná úprava jestvujúcej inžinierskej stavby, bude šírky 0,3m, celkovej výšky od 3,15 
ž 1,70m nad dnom potoka a výšky 0,7m nad terénom= 175,43m nad m. v Bpv, 
Vzdialenosti: 
vonkajšej hrany vystupujúcej opory od spol. vlast. hranice s parc.č.19781/1.. ..... .. ............. 0,00m 
vonkajšej hrany oporného múru od spol. vlast. hranice s parc.č. l 9781/l .. ................ .. .... ... -0,50m 
S0-16 Oplotenie+ vstup na pozemku pare. č. 5183/6 
ako inžinierska stavba šírky, 030m, výšky 2,0m nad terénom 
Vzdialenosti: 
vonkajšej hrany oplotenia od spol. vlast. hranice s parc.č.21636/l ......... ............................ 0,30m 
S0-17 Administratívny objekt na pozemku parc.č. 5183/5 
ako budova najväčšej dlžky 25,SOm a najväčšej šírky 10,80m 
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Polohopis a výškopis: 
podlaha 1NP=+-O,OO=l 75,83m n.m.v Bpv, hrebeň sedlovej strechy+4,445= 180,28m n.m.v Bpv 
3. Najkratšie vzdialenosti od protiľahlých stavieb: 
Východné priečelie výšky 4,0až6,045m o,d brehovej línie potoka na parc.č. 19781/l..„2,795m 
Južné priečelie výšky 4,0m od budovy P1J na poz. parc.č. 5183/9„„„„„„„ .. „„„„„„„„„„„6,50m 
Južné priečelie výšky 4,0m od budovy PU na poz. parc.č. 5184/2„.„„.„„„„„„„.„„„„„„.6,145m 
4. Najkratšie vzdialenosti od spoločných vlastníckych hraníc pozemkov: 
Severné priečelie výšky 4,0m od spoločnej vlastníckej hranice s parc.č.5186/2„„.„ „„ „ „. O,OOm 
Východné priečelie výšky 4,0až6,045m od spol. vlastníckej hranice s parc.č.1978 1/l.„.2,795m 
Južné priečelie výšky 4,0m od od spol. vlastníckej hranice s parc.č 5183/9„ „„ „ „„„ „ „„„.6,50m 
Južné priečelie výšky 4,0m od od spol. vlastníckej hranice s parc.č 5184/2„„„„„„„„„„.6,145m 
Západné priečelie výšky 4,0m od spol. vlastníckej hranice s parc.č. 5186/1„„„„„. „ „„„ „ „4,00m 
S0-18 Areálový rozvod vody na stavebných pozemkoch, 
S0-19 Areálová splašková kanalizácia na stavebných pozemkoch, 
S0-20 Areálový rozvod NTL plynu na stavebných pozemkoch, 

B. Podmienky ochrany životného prostredia: 

1. uvedené v súhlase na výrub 61 ks stromov vydanom Mestskou časťou Bratislava -
Staré Mesto č. 502/49836/2015/0ZP/Rap zo dňa 30.11.2015, potvrdeného rozhodnutím č. 
OU- BA-OSZP3-2016/44104/JUD zo dňa 14.04.2016, 

2. uvedené v súhlase na vyňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF Okresného úradu 
Bratislava, pozemkový a lesný odbor č. OU-BA-PL0-2014/68999 zo dňa 19.08.20 14, 

3. uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Bratislava, odboru Starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia a to: 
• ochrany vôd a štátnej vodnej správy č. OU-BA-OSZP3-2014/027991/SVE/I zo dňa 

19.05.2014 
• ochrany prírody č. OU-BA-OSZP3-2014/30022-2/ROP zo dňa 11.04.2014 
• odpadového hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2014/29502/HEL/I zo dňa 16.04.2014 

4. predložiť k búraciemu povoleniu: 
• súhlas orgánu štátnej vodnej správy na odstránenie objektov vo vzdialenosti 23m od 

ochrannej hrádze potoka Vydrica 
5. predložiť k stavebnému povoleniu: 

• súhlas orgánu ochrany ovzdušia s umiestnením malého zdroja znečistenia ovzdušia, 
• rozhodnutie o vyňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF, 
• plán organizácie výstavby a zariadenia staveniska odsúhlasený správcom vodného toku. 

C. Podmienky vyplývajúce z umiestnenia stavby v ochranných pásmach : 

1. predložiť k stavebnému povoleniu : 
• súhlas Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 

Sekcie železničnej dopravy a dráh, Odboru dráhový stavebný úrad k stavbe v ochrannom 
pásme dráhy. 

2. v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie dodržať ochranné pásmo potoka: 
• vo vzdialenosti 5m od oporného brehového múru bez trvalých stavieb, inž. sietí a porastu 
• bez bariér a s úpravou povrchov pre prejazd mechanizmov správcu toku 
• s bránami v oplotení. 

3. v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie dodržať podmienky pre stavby v 
ochrannom pásme súboru nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v Hornej 
Mlynskej doline v Bratislave. 

D. Podmienky vyplývajúce z umiestnenia prípojok na pozemkoch iných vlastníkov, 
búracích prác a stavebných úprav existujúcich stavieb iných vlastníkov : 

1. k žiadosti o stavebné povolenia potrubných a káblových prípojok na pozemkoch iných 
vlastníkov stavebník predloží iné právo k zriadeniu stavby na (vecné bremeno v svoj 
prospech alebo v prospech držiteľa povolenia pre prevádzkovanie siete), 

2. k žiadosti o odstránenie stavby a stavebných úprav existujúcich stavieb iných vlastníkov 
stavebník predloží právo stavebníka. 
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E. Podmienky dotknutých orgánov a správcov inž. sietí : 

Hlavného m. SR Bratislava č. MAGSOUIC 43356/16-247876 zo dňa 19.04.2016: 
z hľadiska urbanisticko - ~chitektonického riešenia: 

• rešpektovať 5 ks hodnotných stromov, ktoré je potrebné ochrániť pred akýmkoľvek 
poškodením spôsobeným výstavbou; 

z hľadiska dopravného vybavenia: 
• statickú dopravu riešiť na vlastnom pozemku v plnom rozsahu podľa funkčného využitia 

objektu; 
• navrhovaný chodník v rámci "S0-05 Úprava yerejnej komunikácie a chodníka" rozšíriť 

až po "SO -16 Oplotenie + vstup" včelej dlžke chodníka (t.j. bez zeleného pásu) a 
prepojiť navrhovaný chodník s existujúcimi chodníkmi v oboch smeroch (v smere k 
Vojenskej nemocnici aj v smere k ceste Pri Suchom mlyne); 

• 12reveriť možnosť trasovania cyklistickej trasy - radiála R 12 Lamačská („.Brnianska - K 
Zeleznej ~tudienke - Cesta na červený most... ) a navrhnúť riešenie v danom území. 

• "S0-05 Uprava verejnej komunikácie a chodníka" riešiť v projektovej dokumentácii pre 
stavebné konanie samostatne vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tak, 
aby .investor po kolaudácii mohol príslušný stavebný objekt odovzdať do majetku a 
správy Hlavného mesta SR; 

z hľadiska technického vybavenia: 
• navrhované riešenie je potrebné konzultovať so správcom toku Vydrica; 
• z hľadiska ochrany životného prostredia: 
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia 

č.8/1993 o starostlivosti o yerejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
Na základe rozhodnutia č. PU 08/576-21/4788/SUL za dňa 30. 6. 2008 Pamiatkového úradu 

SR bolo vyhlásené ochranné pásmo súboru nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v 
Hornej Mlynskej doline v Bratislave. Na základe rozhodnutia č. MK 3247/2008-51/12592 zo 
dňa 17. 9. 2008 Ministerstva kultúry SR bolo vyhlásené ochranné pásmo súboru nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok v Hornej Mlynskej doline potvrdené. 
Hlavného m. SR Bratislava č. MAGS OGC 46642/16 zo dňa 15.06.2016: 
1. dodržať podmienky stanovené v Záväznom stanovisku hlavného mesta SR Bratislavy k 

investičnej činnosti č. MAGS OUIC 43356/16-247876 zo dňa 19.04.2016, 
2. dočasné zábery z pozemnej komunikácie riešiť žiadosťou o zaujatie verejného priestoru, 
3. odborné práce vykoná organizácia na to oprávnená, 
4. technolggickou disciplínou minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie (prašnosť, 

hlučnosť a pod.) a dodržať nočný kľud, 
S. práce zabezpečiť a realizovať tak aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov a dopravy. 
Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2014/8983-2/26598/HAB zo dňa 
16.05.2014 a č . KPUBA-1016/6390-2/13514/HAB zo dňa 02.11.2016 : 
1. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude prerokovaný v rozpracovanosti s KPÚ a bude 

predložený na vydanie záväzného stanoviska KPÚ podľa § 32 ods. 12 pamiatkového 
zákona. 

2. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude na objekte SO-O 1 „Objekt sociálnych 
služieb" overený variant riešenia fasád s týmito zmenami riešenia: 
• fasáda posledného podlažia, ktorá imituje manzardovú strechu, bude zamenená za rovnú 

fasádu, popri zachovaní rímsy, prebiehajúcej medzi dvomi poslednými podlažiami a 
popri overení možnosti povrchovej úpravy fasády posledného podlažia vhodným 
obkladovým materiálom, napr. bridlicou alebo jej imitáciou, 

• bude overený efekt zníženia sokla resp. obkladu parteru po balkóny alebo aj nižšie, 
• na južnej fasáde bude overená možnosť usporiadania okien do vertikálnych osí, ak to 

bude možné z hľadiska rozvrhu miestností pri južnej fasáde. 
3. Pre spracovanie ďalších stupňov, projekt9vej dokumentácie a pre realizáciu zostáva v 

platnosti záväzn~ stanovisko KPU č. KPCBA-2013/16276-2/65050/HAB zo dňa 15. 10. 
2013, ktoré KPU vydal k k upravenému investičnému zámeru podľa priloženej štúdie 
„Zariadenie sociálnych služieb, ul. K Železnej studienke, 20 13 úprava" na pozemkoch s 
parcelnými číslami 5180/1 , 5180/2, 5183/2, 5183/4, 5183/5 a 5 lv83/6 vk.ú. Staré Mesto, 
zhotovenej pre investora Mestskú časť Staré Mesto (ďalej len „Stúdia, upravená v roku 
2013"). 

4. Pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie a pre realizáciu zostáva v 
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platnosti podmienka na ochranu perspektívnych drevín č. 24, 48, 49, 71 a 72 so sadovl}íckou 
hodnotou 3, 4 a 5, ktorých ochrana je zahrnutá do predmetnej dokumentácie pre UR. K 
uvedeným stromom patrí aj chránený strom Platan západný (Platanus occidentalis, pog č. 
71) na Kysuckej ulici, ev č. SZ S 231 , chránený podľa právneho predpisu VZV KU v 
Bratislave, 111996, 12. 11. 1996. 

5. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie budú rešpektovať podmienky ".Yhlásenia 
Ochranného pásma, vyhláseného Pamiatkovým úradom SR rozhodnutím č. PU 08/576-
21/~788/SUL zo dňa 30.6.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.10. 2008. 

6. KPU vydá na základe predloženia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, v 
ktorej budú špecifikované výkopové práce a terénne úpravy, podmienky na ochranu archeo
logického kultúrneho dedičstva v miestach dotknutých výkopovými prácami a terénnymi 
úpravami. 

7. Každú zmenu nad rámec tohto záväzného stanoviska k dokumentácii pre územné 
rozhodnutie, týkajúceho sa úpravy nehnuteľnosti na území Ochranného pásma je nutné 
prerokovať a schváliť správnym orgánom, ktorý toto záväzné stanovisko vydal. 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto č. HZZ/06904/2014 
zo dňa 16.06.2014: 
1. Rešpektovať a v PD na stavebné povolenie preukázať zapracovanie navrhnutých 

protihlukových opatrení (nepriezvučnosť obvodového plášťa vrátane zasklenia fasádnych 
okenných / dverových otvorov, nepriezvučnosť vnútorných deliacich konštrukcií, účinné 
vetranie ubytovacích buniek bez potreby otvárania okien atď.) podľa záverov a odporúčaní 
hlukovej štúdie (spracovateľ: AKUSTA s.r.o„ 903 01 Tureň 526, máj 2014). 

2. Riešiť účinné vetranie všetkých bezokenných miestností. 
3. Dispozičné riešenie a technologické vybavenie priestorov stravovacej prevádzky, vrátane 

j ej zázemia riešiť v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č . 852/ 2004 o hygiene potravín a vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o 
požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. 

4. Priestory a zázemie miestnosti „starostlivosť o vlasy a nechty" (m.č.2. 14) v podrobnostiach 
stavebno-dispozičného riešenia a vybavenia zosúladiť s požiadavkami vyhl. MZ SR 
č.554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo 
v znení neskorších predpisov. 

5. Zdravotnícky priestor v objekte zariadenia sociálnych služieb (SO-O 1, l.NP, m.č.1.29) 
miestnosť lekára / psychológa v podrobnostiach jeho stavebno-dispozičného riešenia a 
vybavenia zosúladiť s požiadavkami výnosu č. 44/2008 Vest. MZ SR, čiastka 32-51 zo dňa 
28.10.2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno -
technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení ( o,i. m.č. 1.29 vybaviť 
kombináciou 1 umývadlo + 1 drez). 

6. Práčovňu (m.č. 0.13) okrem umývadla na ruky vybaviť aj 1 drezom s prívodom pitnej a 
teplej úžitkovej vody. 

7. Všetky jedálne / spoločenské miestnosti /klubovne, ďalej dielňu (m.č. 1.17) a miestnosť 
prípravy liekov (m.č.'1.16 v administratívnom objekte) zakaždým vybaviť umývadlom na 
ruky s prívodom pitnej a teplej úžitkovej vody. 

8. Ľahko umývateľné a dezinfikovateľné povrchy stien miestností realizovať podľa 
nasledovných minimálnych hygienických zásad: 
a) v miestnostiach výdaja stravy, v miestnosti pre kuchynský odpad, práčovni, vo všetkých 

miestnostiach zázemia pre čistenie, upratovanie, osobnú hygienu pacientov a personálu 
i špinavých skladoch - po celom ich obvode do výšky min. 180 cm; 

b) v ostatných miestnostiach v miestach inštalácie vodovodných batérií do výšky min. 150 
cm, resp. do výšky po spodnú hranu nad batériami nainštalovanej skrinkovej zostavy. 

9. Priestory pre skladovanie odpadu / kontajnery na odpad riešiť s dostatočným vetraním, 
ochranou pred poveternostnými vplyvmi, možnosťou zmývania na mokro, s patričným 
vyspádovaním do podlahovej vpuste a umývateľnou + dezinfikovateľnou úpravou jeho 
vnútorných plôch a tak, aby sa zamedzil prístup nepovolaných osôb a živočíšnych škodcov 
k obsahu nádob. 

10. Ďalší stupeň dokumentácie žiadam predložiť tunajšiemu úradu na posúdenie a v rámci neho 
preukázať splnenie bodov č. 1 až 9 tohto záväzného stanoviska. 

11. Ku kolaudácii stavby predložiť: 
a) Výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, ktorý preukáže jej súlad s kritériami 
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Nariadenia vlády SR č.354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú 
na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 

b) Protokol z objektívnych meraní umelej osvetlenosti ubytovacích izieb, ktorým sa pre
ukáže súlad s požiadavkami vyhlášky M Z SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o po
žiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty niž
šieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 

c) Protokol z objektívnych meraní umelej osvetlenosti pracovných priestorov, ktorým sa 
pre'ukáže súlad s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 541 /2007 Z.z. o podrobnostiach o 
požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov. 

d) Protokol z objektívneho merania hluku, ktorým sa preukáže, že nainštalované vlastné 
technológie (kotolňa, výťahy, VZT) nebudú zdrojom nadmernej hlučnosti pre súvisiace 
vnútorné i vonkajšie prostredie podľa kritérií vyhl. MZ 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 v 
znení neskorších predpisov. 

Okresného úradu Bratislava, pozemkový a lesný odbor č. OU-BA-PL0-2014/68999 zo dňa 
19.08.2014: 
1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 

stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 
samonáletu drevín. 

2. . Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť 
hospodárne a účelné jej využitie uložením a rozprestretím na poľnohospodárskej pôde. 

3. Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľností v zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z„ požiadať Okresný úrad 
Bratislava, katastrálny odbor, o zmenu druhu pozemku „Záhrady " na „Zastavaná plocha", 
prípadne na „Ostatná plocha" po predložení kolaudačného rozhodnutia, prípadne 
rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva) a tohto stanoviska. 

Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany 
prírody a krajiny č. OU-BA-OSZP3-2014/30022-2/ROP zo dňa 11.04.2014: 
1. Na dotknutom pozemku platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona. V blízkosti sa 

nachádza Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty s druhým stupňom ochrany podľa § 13 
zákona. 

2. Stavba nepredstavuje činnosť podľa zákona v danom území zakázanú. v 

3. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAZP, 
1994) sa v predmetnom území nenachádza žiadne biocentrum, bi o koridor ani genofondová 
plocha. V blízkosti sa nachádza nadregionálny biokoridor JV svahy Malých Karpát. 

4. Podľa dokumentácie sa v súvislosti so stavbou na dotknutom pozemku plánuje vyrúbať 67 
ks stromov a 255m2 kríkov, 5ks stromov (s por. č. 24., 48., 49., 71. a 72.) ostane 
zachovaných. Strom spor. č. 71. druhu platan západný (Platanus occidentalis) s obvodom 
kme11a 589cm, meraným vo výške l 30cm nad zemou, rastúci na pozemku s par. č. 5183/5 v 
k.ú. Staré Mesto, je chránený strom a v jeho ochrannom pásme (§ 49 ods. 6 zákona) platí 
druhý stupeň ochrany podľa§ 13 zákona. Uvedený strom vyhlásil Krajský úrad v Bratislave 
vyhláškou č. 111996 zo dňa 12. 11. 1996 za chránený strom (pod evidenčným číslom S 231) 
z dôvodu jeho vysokejbiologickej a estetickej hodnoty, zriedkavého výskytu, vysokého 
veku. Ide o významný exemplár z hľadiska kultúrneho, historického, vedeckého, 
krajinotvorného a estetického. 

5. Upozorňujeme, že na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40cm, meraným vo výške 130 
cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 1 Om2

, sa vyžaduje súhlas podľa§ 47 ods. 3 
zákona, o ktorom je kompetentná rozhodnúť mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ak 
nepôjde o prípad v súlade s § 4 7 ods. 4 zákona. 

6. Dreviny v blízkosti stavby 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, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní 
stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia 
drevín. Nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny sa realizuje 
hneď po skončení stavebných prác. 

7. V zmysle § 9 ods. 3 zákona k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu .sa 
nevyžaduje vyjadrenie dotknutého orgánu ochrany prírody podľa§ 9 písm. c) zákona. 
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Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu ochrany vôd č. ÓU
BA-OSZP3-2014/027991/SVE/I zo dňa 19.05.20 14: 
1. V ďalšom stupni dokumentácie zohľadniť pripomienky k PD pre územné konanie správcu 

vodného toku SYP š.p. OZ Bratislava vydané pod č. 5572/220-0b/2014 zo dňa 7.5 .201 4. 
2. Objekty určené na odstránenie nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty 

ochrannej hrádze toku Vydrica vyžadujú súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 
vodného zákona 

3. Objekty: SO 08 kanalizačná prípojka, SO 09 Kanalizácia dažďová a ORL, SO 015 Oporný 
múr sú vodnými stavbami podľa § 52 vodného zákona a na ich uskutočnenie sa vyžaduje 
povolenie štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona. 

4. Vypúšf anie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podlieha povoleniu orgánu 
štátnej vodnej správy podľa § 21 vodného zákona. 

S. V prípade zakladania stavby pod hladinou podzemnej vody vypracovať dokumentáciu 
vrátane návrhu čerpania podzemnej vody a jej vypúšťania a predložiť SVP š.p. OZ 
J2ratislava a orgánu štátnej vodnej správy na vyjadrenie. 

6. Cerpanie vody a j ej vypúšťanie do podzemných vôd pri zakladaní stavby vyžaduje 
povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 21 vodného zákona. 

7. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie vhz 
8. Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou 

znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie v 
súlade s § 23 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a 
o zmene a doplnení zákona č.276/200 1 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

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

10. Stavebník stavby vypracuje na obdobie uskutočnenia stavby a j ej prevádzky návrh 
opatrení- plán povodňových zabezpečovacích prác odsúhlasený správcom vodného toku a 
predloží na schválenie orgánu ochrany pred povodňami v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona MZP SR č.7/20 10 o ochrane pred povodňami. 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. č . 5572/220-0b/2014 zo dňa 07.05.2014: 
1. Žiadame Vás v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) akceptovať pobrežné 

pozemky vo vzdialenosti 5m od oporného múra, do tohto vymedzeného územia nie je 
možné umiestňovať stavby trvalého charakteru, zariadenie a vedenie ;echnickej 
infraštruktúry, súvislú vzrastlú zeleň. Pobrežný pozemok musí byť v v celej dlžke popri 
opornom múre prístupný pre mechanizáciu správcu toku - SVP, SW Samorín z dôvodu 
vykonávania činností (povilU1ostí) vyplývajúcich z vodného zákona. V prípade zúženia 
pobrežného pozemku pri Objekte sociálnych služieb (3,5m) treba zabezpečiť prístup z 
opačného smeru. Takisto upozorňujeme, že anglické dvorce umiestnené v pobrežnom 
pozemku budú musieť byt' v prípade potreby pojazdné pre mechanizáciu. Požadujeme 
zabezpečiť prístup mechanizácie až na koniec oporného múra za administratívnym 
objektom (teraz prechod len 2,795 m) + brána v oplotení. 

2. Žiadame Vás o predloženie posúdenia koryta toku Vydrica na prietok Q 100 v dotknutom 
úseku. 

3. Žiadame zlúčenie vyústení dažďovej kanalizácie do toku do jedného výpustný objektu. 
Doporučujeme zaústenie výškovo umiestniť nad hladinu priemerného ročného prietoku Qa 
z dôvqdu lepšej údržby. Výpustný objekt dažďovej kanalizácie do toku v rámci oporného 
múru ostanú po výstavbe vo vlastníctve Zariadenia sociálnych služieb, ktoré bude 
zabezpečovať aj ich údržbu. 

4. Požadujeme odnímateľné madlo na opornom múre z dôvodu lepšieho prístupu 
mechanizácie k toku a· zamedzenie jeho prípadného poškodenia alebo zvýšiť oporný múr až 
na plnú výšku zábradlia, bez odnímateľného madla. Žiadame umiestnenie osvetlenia mimo 
oporný múr pretože by bolo prekážkou pri údržbe toku. v 

S. Upozorňujeme, že maj iteľom vodomerného objektu Cervený most je Slovenský 
hydrometeorologický ústav, ktorý určí podmienky jeho zabezpečenia počas asanácie 
starého múra a budovania nového múra a podrobnosti riešenia pre ďalší stupeň PD.V 
prípade zakladania pod hladinou podzemnej vody treba vypracovať samostatnú časť 
projektovej dokumentácie riešiacu spôsob paženia a tesnenia stavebnej jamy a znižovania 
hladiny podzemnej vody. V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je potrebné povolenie 
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na osobitné užívanie vôd aj v prípade čerpania podzemných vôd za účelom znižovania ich 
hladiny. 

6. tlealizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd. 
7. Ziadame predložiť ďalší stupeň PD zo zapracovanými pripomienkami 
Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia 
ochrany prírody , a vybraných zložiek v životného prostredia, orgánu odpadového 
hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2014/2950Z/HEL/1 zo dňa 16.04.2014: 
1. Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 

právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. 
2. Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení 

odviesť k oprávnenému odberateľovi. 
3. Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom. 
4. Držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 
S. ich zhodnotení a zneškodnení. 
6. Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 1 O vyhláška MŽP SR 

č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov alebo 50 kg 
nebezpečných odpadov v termíne do 31 . januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

7. Držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží tunajšiemu úradu 
doklady preukazujúc~ zhodnotenie nesp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou 
osobou. 

8. Nakoľko celkové množstvo odpadov z uskutočňovania stavebných prác presiahne súhrnné 
množstvo 200 ton za rok je držiteľ odpadov zo stavby povinný zabezpečiť ich materiálové 
zhodnotenie. 

9. 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 

Okresného úradu Bratislava, odboru krízového riadenia, č. OU-BA-OKRl-2014/32716/2 
zo dňa 18.02.2014: 
1. v dokumentácii je potrebné spracovať v súlade s Prílohou č. 1 k vyhláške č. 532/2006 

dispozičné riešenie základných plošných a objemových ukazovateľov, členenie jednotlivých 
priestorov a ich plôch, spracovať technické riešenie, vetranie a spohotovenie ochrannej 
stavby, 

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

Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, OD, č. 2910/8619-00 zo dňa 13.06.2014: 
1. stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na 

trolejbusovej dráhe, t.z„ že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú 
výluku, ~ 

2. pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné dodržať 
STN 34 31 12 najmä čl. 112,117 a 120, 

3. stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia. 
Hlavného m. SR Bratislava, č. MAGS OSK 50359/2014-28169/Há-190 zo dňa 24.06.2014: 
1. Vjazd žiadame napojiť na niveletu ul. K Železnej studienke tak, aby bol zabezpečený 

dobrý odtok povrchových vôd, t. z. aby v mieste napojenia a jeho okolí nestála voda. 
2. Pri napojení vjazdu žiadame (až po hranu pozemku investora) použiť rovnakú konštrukciu, 

aká je použitá na priľahlom jazdnom pruhu (resp. na zhutnený podklad položiť podkladný 
betón tr. C 20125 hr. 23 - 25 cm a asfaltový betón ACo 11 s modifikovaným asfaltom PMB 
50170 Im. 2x6 cm, dodržať previazanie jednotlivých konštrukčných vrstiev po 25 cm 
(každej vrstvy), pri previazaní betónovej konštrykcie (vozovky a napojenia) žiadame 
použiť oceľové tmy vo vzdialenosti 1 m O 30mm dlžky lm, ktoré budú zapustené 50 cm do 
betón9vej konštrukcie novej a 50 cm starej časti vozovky. Dilatačné škáry v b~tónovej 
konštrukčnej vrstve (na vzdialenosť max. 3 m) žiadame zrealizovať rezaním. Ziadame 
dôkladné zameranie spádových pomerov. 

3. Novú povrchovú úprav~ (obrusnú vrstvu) žiadame urobiť súvislo na celú šírku priľahlého 
jazdného pruhu a celé sJlžky dotknutých úsekov, použiť len modifikované asfalty, pôvodnú 
povrchovú úpravu (PU) na hr. 6 cm odfrézovať a pokládku novej PU urobiť finišerom, 
pracovné spoje - škáry na PU prelepiť asfaltovou páskou. 

4. Nové úseky chodníkov žiadame napojiť na niveletu existujúcich chodníkov tak, aby bol 
zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd, t. z. aby v miestach napojenia a ich okolí 
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nestála voda. 
5. Na nových chodníkoch, ktoré investor uvažuje odovzdať do správy Hlavného mesta SR 

Bratislavy, žiadame na povrchovú úpravu použiť ACo 8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. C 
12/15. hr. 12cm položený na zhutnený podklad, použiť spojovací penetračný náter 0,5 
kg/m). 

6. Na chodníkoch, prerušených konštrukciou vjazdu (v mieste priechodu pre peších), žiadame 
vybudovať bezbariérové úpravy zo zámkovej dlažby v zmysle Vyhl. 532/2002 Z.z., 
platných predpisov a7 STN, živičnú povrchovú úpravu zarezať kolmo na os chodníka, v 
mieste rozhrania živičnej povrchovej úpravy (PU) a zámkovej dlažby zapustiť na niveletu 
chodníka záhonové obrubníky (rovnou stranou hore), dlažbu podbetónovať - betónom tr. C 
12/15 hr. 12 cm, na podsyp a zaškárovanie dlažby použiť kamennú drvu· fr. 0/4 (nie piesok 
- vyplavuje sa), cestné obrubníky plynulo zapustiť tak, že v mieste priechodu budú 
prečnievať 2 cm nad niveletu priľahlej vozovky. 

7. Riešenie pezbariérových úprav vrátane všetkých detailov žiadame odsúhlasiť a záväzne 
potvrdiť Uniou nevidiacich a slabozrakých. 

8. Požiadajte príslušný sestný správny orgán o povolenie pripojenia vjazdu - prístupovej 
komunikácie na ul. K Zeleznej studienke. 

9. Odvedenie povrchových vôd zo stavby a areálu investora žiadame riešiť na pozemku 
investora tak, aby nevytekali na verejný komunikačný priestor. V prípade potreby priečne 
osaďte do konštrukcie vjazdu na hranu pozemku investora (za hranu chodníka) 
odvodňovací žľab a tento zaústite do areálovej kanalizácie. 

10. Všetky šachty a meracie zariadenia na prípojkách IS žiadame osadiť na pozemku investora, 
nesúhlasíme s ich osadením do komunikácie, resp . chodníka v správe hlavného mesta. 

11. Pred realizáciou rozkopávkových prác požiadajte príslušný cestný správny orgán o 
rozkopávkové povolenie s platným POD na dotknutej komunikácii a chodníku a práce si 
naplánujte tak, aby rozkopávka mohla byt' realizovaná v období od 15.marca do 
15.novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu. 

12. Žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením a pred začatím prác vytýčiť (odbornou 
firmou) naše podzemné káblové vedenia VO. Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6005 a 
8TN 34 1050. Ak príde k poškodeniu kábla VO, žiadame vymeniť celé káblové pole bez 
použitia spojok. V DP pre stavebné povolenie žiadame riešiť uloženie káblov VO v mieste 
vjazdu/výjazdu ako aj obnažené káble VO do chráničiek bez použitia spojok. Všetky 
stavebné práce žiadame realizovať bez prerušenia funkčnosti VO a CDS. Prípadnú poruchu 
na VO je potrebné ohlásiť na tel. č. 02/63810151, poruchu na CDS na tel. č . 02/59356 704. 

13. PD pre stavebné povolenie žiadame predložiť aj prevádzkovateľovi VO fy. Siemens s.r.o., 
divízia VO, Lamačská 3, Bratislava. 

14. Na definitívne vodorovné dopravné značenie žiadame použiť plasty. 
15. Ku kolaudácii stavby žiadame zabezpečiť polievacie auto ku kontrole vykonaného diela a 

spádových pomerov. 
16. Pri kolaudačnom konaní predložiť a odovzdať správcovi komunikácií 2 x projekt 

skutočného vyhotovenia - farebný originál (pôvodný ~tav, pred realizáciou zakreslený 
čierne a nový stav červene) s presnými výmerami (dlžky, šírky, a jednotlivé plochy
bezbariérové úpravy „ a pod.) overený stavebným úradom, lx porealizačné geodetické 
zameranie a lx geometrický plán, správcovi komunikácií odovzdať lx PD skutočného 
vyhotovenia aj v digitálnej forme na CD vo formáte dwg (AutoCAD) a technickú správu 
vo Worde a Exceli, majetkovoprávne usporiadanie pôvodného a nového stavu 
(jednotlivých objektov aj dotknutých pozemkov), atesty a certifikáty použitých materiálov, 
živičných zmesí, fotokópie dokladov súvisiacich s jednotlivými objektmi stavby - stavebné 
povolenie, užívacie povolenie. 

17. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe hlavného 
mesta). 

18. Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na vyjadrenie. 
Dopravného podniku Bratislava, č. 9248/2000/2014 zodňa 24.07.2014: 
1. Verejne prístupné miesta (okná, balkóny, lešenia atď.) musia byť vzdialené od živých častí 

trakčného vedenia minimálne 3 metre! 
2. Parkoyanie dopravných prostriedkov zamestnancov, návštevníkov, zásobovania, servisu, 

atď., äko aj vjazd vozidiel do areálu (a obzvlášť počas manipulácie so vstupnou závorou) 
musí byť riešené a tivale zabezpečované tak, aby ani sekundárne nedochádzalo k 
obmedzdvaniu plynulosti cestnej premávky a trolejbusov na trase Pri Suchom mlyne - K 
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Železnej studienke - Cesta na Červený most. 
3. Stavebné práce a všetky O§tatné sprievodné činnosti počas výstavby, a naJma uprava 

spevnených plôch na ul. K Zeleznej studienke (komunikácia a chodník), ako aj realizácia 
prípojok inžinierskych sietí, nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej 
dráhe, nesmú obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov a autobusov a v žiadnom 
prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na trolejbusovej dráhe, t. zn. že stavba 
nesmie spôsobiť napäťovú a dopravnú výluku na ňou dotknutých trolejbusových tratiach. V 
zmysle uvedeného vypracovávaný projekt orga11izácie výstavby treba posudzovať ovsobitne, 
aj s vnesením špecifík prevádzky dopravy. Uplnú uzávierku komunikácie K Zeleznej 
studienke treba pritom vylúčiť. 

4. Priestor vozovky na komunikácii K Železnej studienke nesmie byť používaný pre účely 
skládky stavebného l)lateriálu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, 
stavebných strojov, mechanizmov, apod. 

5. Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení [tf. 
5950 1491], prípadne na elektrodispečing DPB, a. s. [tf. 5950 6666]. 

6. Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť 
pevné trakčné zariadenia. 

7. Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 
112,117 a 120 - dodržanie bezpečnej vzdialenosti minimálne 1,0 m od živých častí 
trakčného vedenia. 

8. Žiadame predložiť na vyjadrenie projekt stavby pre stavebné povolenie spolu s 
preukázaním plnenia vyššie uvedených podmienok. 

Siemens, č. PD/BA/093/14 zodňa 12.06.2014: 
1. v ďalšom stupni stavebného konania žiadame predložiť na vyjadrenie projektovú 

dokumentáciu k stavebnému povoleniu, 
2. a pred predložením dokumentácie k stavebnému povoleniu žiadame verejné osvetlenie 

konzultovať v rozpracovanosti, 
3. pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 
4. všetky káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do 

chráničiek, o pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor 
Siemens, s.r.o.: p. Kubišta - tel.: 0903 555 028, 

5. v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 
požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a 
predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o., 

6. v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác 
prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, o k 
odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať 
stavebný dozor Siemens, s. r, o., 

7. prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných 
prác Vám budeme v plnej výške fakturovať, 

8. práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky 
VO, o v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. 
číslo: 02/ 6381 0151 o toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa 
VO a nenahrádza vyjadrenie vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, 

Krajského veliteľstva policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát 
Dopravno-inžinierske oddelenie KRPZ-BA-KDB-35-057/2014 zo dňa 13.06.2014; 
1. V záujme bezpečnosti pešej dopravy žiadame vybudovanie chodníka pozdlž areálu 

Zariadenia sociálnych služieb na Ul. k Zeleznej studienke v parametroch STN 73 611 O. 
2. Vo veci dopravného napojenia žiadame, aby výjazd z ohradeného pozemku, resp. areálu 

umožňoval dostatočný rozhľad na obidve strany pri vychádzaní vozidla na verejnú cestnú 
komunikáciu na Ul. k Železnej studienke (v zmysle čl. 18, STN 73 6056) 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č. 12300/2014/Mg zo dňa 13.05.2014: 
1. Rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich zariadení a súčastí 

podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, 
2. Technické riešenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky bude v súlade so Zákonom č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov 
za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov, 

3. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie s technickým riešením vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky požadujeme zaslať našej spoločnosti na posúdenie hľadiska vodohospodárskeho 
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ZáRadoslovenskej distribučnej, a.s., zo dňa 15.04.2014 : 
1. Ziadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa§ 43 zákona 
25 1/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. 

2. Pre pripojenie nového odberu je potrebné podať žiadateľom Žiadosť o pripojenie odberného 
miesta k distribučnej sústave pre požadovaný nový odber na základe podanej žiadosti bude 
žiadateľovi zaslaný návrhy Zmluvy o pripojení so stanovenými podmienkami pripojenia 
odberu z distribučnej siete NN - v prílohe č.I Zmluvy o pripojení, .V ďalšom stupni pre 
stavebné povolenie žiadame vypracovať projektovú dokumentáciu prípojky nn v zmysle 
technických podmienok pripojenia a predložiť na odsúhlasenie. 

3. Meranie spotreby el. energie bude prístupné pre pracovníkov energetiky v každú dennú a 
nočnú dobu. Meranie žiadame umiestniť na hranici pozemku v mieste verejne prístupnom v 
rozvádzači RE 

Distribúcie SPP, a.s. č. TDba/1082/2014/JPe zo dňa 07.05.2014: 
1. Technické podmienky pripojenia, podľa ktorých musí byt' spracovaný projekt pre stavebné 

povolenie, Vám bud~ určené po podaní žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti. 
Požadujeme rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariade1ú v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. a platnými STN, TPP. 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., č. 14-17365647-BA zo dňa 02.05.2014: 
1. Dôjde ku kolízii s našimi podzemnými telekomunikačnými zariadeniami /PTZ. 
2. PD na stavebné povolenie žiadame predložiť našej spoločnosti na vyjadrenie. 
3. Pred začatím zemných prác požadujeme vytýčenie našich sietí. 
SWAN, a.s., č. SW-15954/2014zo dňa 12.06.2014: 
1. dôjde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. , 
2. požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

technického vybavenia, ako aj STN 33 3300, 
3. realizáciu výkopových prác min. 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných vederu a 

zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez 
používania strojných mechanizmov v zmysle §66 a §67 Zákona č. 610/2003 Z.z. o 
elektronických komunikáciách, 

4. jestvujúce káble musia byt' vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej 
objednávky, 

5. vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ 
stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času 
/uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú 
prevádzkyschopnosť. 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, č. 26/UR/2014/Ho zo dňa 14.04.2014: 
1. Žiadame pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dodržať požiadavky 

vyhlášok č. 532/2002 Z.z. a č. 9/2009 jednak v interiéroch zariadenia ako aj pri objektoch 
yonkajších spevnených plôch (komunikácií, chodníkov, rámp, schodov), 

2. Ziadame predložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na posúdenie aj s 
príslušnými detailmi bezbariérových úprav. 

Slovenského zväzu telesne postihnutých, č. 1947-3/2014-2910/8619-00 zo dňa 08.04.2014: 
1. Na vyznačenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a parkovacej ploche pre 

osobné motorové vozidlá musia byť vyhradené 4% stojísk, najmenej však jedno stojisko, 
pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a mµsí byť umiestnené najbližšie k 
vchodu do príslušnej stavby. Vyhradené stojisko musí splňať požiadavky podľa prílohy 
bodu 3 .1. a musí byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti uvedeným v prílohe 
bode 4. 

2. Žiadame predložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na posúdenie aj s 
príslušnými detailmi. · 

Železníc Slovenskej republiky, GR, OE, č. 15498/2014/0420-2 zo dňa 06.05.2014: 
1. Stavebník si je vedomý skutočnosti, že miesto stavby zasahuje do ochranného pásma dráhy 

s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) 
spôsobené železničnou prevádzkou. Stavebník je povinný navrhnúť a zrealizovať opatrenia 
na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky a zabezpečiť, aby ním 
navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej prevádzky počas celej doby jej 
prevádzky tak, aby v riešených objektoch a priestoroch neboli prekročené povolené hladiny 
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hluku .. zo železničnej dopravy v zmysle príslušnej legislatívy so zohľadnením aktuálnej 
hlukovej mapy vypracovanej pre príslušné územie. Nesúhlasíme, aby si vlastníci, resp. 
užívatelia stavby z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky 
uplatňovali nároky na úpravy u Zelezníc SR. Stavebník v konaniach o územnom a 
stavebnom povolení ·· stavby preukáže súhlasné vyjadrenie/stanovisko príslušného 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

2. Upozorňujeme na káblové vedenia ŽSR odvetví EE a OZT vedené v súbehu so železničnou 
traťou. Informatívne zákresy o ich trasovaní prikladáme., · 

3. Stavebník bude rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Asanáciou objektov a 
následnou realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním 
a) nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu 

~tavby dráhy, jej odvodnenia, stability a lc poškodeniu objektov, vedení a zariadení 
ZSR, 

b) nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR. 
4. :pokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na opätovné posúdenie cestou 

ZSR, Oblastného riaditeľstva Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava, S dokumentáciou 
(ako súčasť dokumentácie) žiadame predložiť: 
a) situáciu širších vzťahov - kópiu časti mapy Bratislavy s vyznačením záujmového 

územia 
b) jednotnú železničnú mapu /JŽM M=l: 1 OOO/ a snímku z katastrálnej mapy so 

zakreslením navrhovanej stavby vrátane prípojok IS s okótovaním najmenšej 
vzdialenosti objektov od osi krajnej koľaje s vyznačením kilometrickej polohy v 
staničení železničnej trate. 

c) priečny rez vedený kolmo na os trate v mieste najväčšieho priblíženia stavby k trati, so 
zakreslením hranice pozemku, reliéfu priľahlého terénu, sietí, oplotenia a pod. aj s 
okótovaním vzdialenosti najbližších stavebných objektov a hlavného objektu od osi 
krajnej koľaje, 

d) Akustickú štúdiu s návrhom opatrení na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej 
prevádzky a preukázaním ich účimiosti a uplatnením v PD stavby, 

e) kópie dokladov preukazujúcich majetkovo právny vzťah investora k dotknutým 
pozemkom, 

f) yyjadrenie ŽSR, Strediska hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Bratislava, 
Šancová 5/C, 811 04 Bratislava z hľadiska majetkovo právnych vzt'ahov k pozemku v 
správe ŽSR, 

5. Stavebník zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR 
vyvolaných jeho stavebnou činnosťou. 

III. 
Platnosť územného rozhodnutia: 

1. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 40 ods. 1) stavebného zákona platí dva roky 
odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote 
podapá žiadosť o povolenie stavby. 

2. Predlženie platnosti tohto rozhodnutia je m.ožné podľa § 40 ods. 3) stavebného zákona l en 
na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu minimálne 90 dní 
pred uplynutím uvedenej lehoty. 

IV. 
Námietky účastníkov konania: 

1. Námietky účastníka konania- Peter Marton, Kysucká 7, 811 01 Bratislava 
1.1 Objekt výrazne zhorší podmienky bývania obyvateľov bytového dobu Kysucká 1 - 9. 

Jednak zmizne posledná zeleň, ktorú z okien vidíme a tiež sa zvýši hlučnosť. Už po 
postavení bytového domu K Železnej studienke 28 došlo k výraznému zvýšeniu 
hlučnosti pri prejazde vlaku po nedaľekej železničnej trati. Navrhovaný objekt vytvorí 
ďalšiu bariéru, od· ktorej sa bude hluk odrážať späť do bytov (z vlakov a detského 
ihriska). V prípade, že by bolo Vašim záujmom schváliť stavebné povolenie, žiadam o 
vypracovanie štúdie vplyvu objektu na hluk. 
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1.2 Objekt výrazne naruší súkromie obyvateľov bytov Kysucká 1-9 a detí na detskom 
ihrisku, keďže navrhovaný objekt počíta s balkónmi, ktoré budú priamo s výhľadom na 
detské ihrisko a byty na Kysuckej 1-9. Na čo sú vôbec zariadeniu sociálnych služieb 
balkóny? 

1.3 V dnešnej situácii, kedy nám na Slovensku ubúda čoraz viac lesov sa pre navrhovanú 
stavbu počíta s výrubom 67 zdravých stromov. Je neuveriteľné, že takéto niečo dokáže 
nieko s rozumom schváliť. Tie stromy tu stoja desiatky rokov a namiesto úcty ich 
chceme vymeniť za betónovú ďžungľu? 

1.4 Odhliadnuc od toho, že navrhovaná stavba by nemala byť vôbec schválená, je 
navrhovaný objekt je podľa môjho názoru nevhodne na pozemku umiestnený. 
Parkovacie miesta by mali byť situované v južnej časti pozemku, pri ceste K Železnej 
studienke, stavba by mala byť situovaná v časti, susediacej s KPU a v časti na brehu 
Vydrice mala byt' skôr oddychová zóna pri vode so stromami. Pri súčasnom návrhu z 
dielne Dopravoprojektu je voľnočasová plocha nezmyselne umiestnená pri ceste. 

2. Námietky účastníka konania - Natália a John Barter, Kysucká 9, 811 04 Bratislava 
2.1 Rezolútne odmietame a žiadame aby naozaj bolo zvážené je deklarovaný výrub stromov 

v počte 67, ktorý je naplánovaný v oznámení. V tejto lokalite prichádza k neustálemu 
nárastu budov, najmä výškových a s tým aj k výrubu stromov. Ak chceme zabrániť 
tomu, aby okolie Zeleznej studienky pripomínalo betónovú džungľu je potrebné aspoň 
prevažnú väčšinu stromov ponechať. Od roku 2004 pozorujeme ako v našom okolí 
mizne viac a viac stromov a nie je to príjemný pohľad, znehodnocujeme si tým naše 
prostredie a našu klímu Na základe vyššie uvedených vecných argumentov žiadame, 
abx sa pri plánovaní stavby vyhovelo našej požiadavke ponechať väčšiu časť už 
vyrastených stromov a stavbu plánovať s minimálnym výrubom stromov. 

3. Námietky účastníkov konania - JUDr. Miroslava Pinková, bytom Kysucká 5, 81104 
Bratislava a ďalších obvvateľov bvt. domu Kvsucká 5, 3 a 1: 

3.1 Návrh na začatie uzemného konania bol a ie nekompletný, ie v rozpore s vyhláškou 
453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
konkrétne ie v rozpore s § 3 ods. 1 písm. b, c, d, e, f, na čo stavebný úrad nereagoval, 
čím sa dopustil porušenia zákona. Tento nedostatok ie potrebné v konaní odstrániť. 

3.2 Návrh nebol doložený komplet prílohami v súlade s § 3 ods. 3 a 4 vyhľášky 453/2000 Z. 
z., na čo stavebný úrad opäť nereagoval zákonným spôsobom. Bol povinný prerušiť 
konanie z tohto dôvodu a vyzvať navrhovateľa na doplnenie návrhu v súlade s 
príslušnými predpismi. 

3.3 Z priloženej situácie k Oznámeniu nie sú ziavné väzby na okolie - napr. odstupy od 
susedných stavieb (kóty sú iba k hraniciam pozemku), na základe čoho nie ie splnená 
litera vyhlášky, keďže nie sú vyznačené väzby (účinky) na okolie - § 3 ods. 3 písm. a) 
vyhlášky 453/2000 Z. z„ 

3.4 Proiektová dokumentácia nespÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa 
vyhlášky 532/2002 a ie nevyhnutné iu nechať prepracovať a zosúladiť s aktuálnymi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa navyše od doby vypracovanie 
dokumentácie - 03/2014 zásadným spôsobom zmenili. 

3.5 Hoci navrhovateľ disponuje právoplatným rozhodnutím o výrube 61 kusov drevín, 
máme za to, že v -súčasnosti (po 2 rokoch od aktualizácie dendrologického posudku) 
existujú ďalšie dreviny, ktoré sú v kolízií s navrhovanou stavbou a ktoré musia byť 
pokryté novým rozhodnutím o výrube týchto drevín pred tým, ako by sa malo 
rozhodovať o umiestnení stavby. Tento bod ie možné v súčasnosti vyvrátiť jedine 
aktuálnym dendrologickým posúdením, ktorý požadujeme predložiť a tým preukázať 
zabezpečenie záujmov ochrany prírody. 

3.6 Taktiež požadujeme doplniť vypracovaný svetlotechnický posudok, ktorý preverí vplyv 
navrhovanej stavby na okolité obytné miestnosti bytového domu na Kysuckej 1,3,5,7,9 
(bol posúdený len jeden byt v bytovom dome na ul. K Železnej studienke 28). V spise 
sme si nevšimli stanovisko Regionálneho úradu vereiného zdravotníctva, takže sa k 
nemu nemôžme vyjadriť, hoci v zoznamoch stanovísk sa nachádza. 

3. 7 Stavbou sa rozumie ai ie časť (§ 139 ods. 2 písm. a). Navrhovateľ nesprávne uviedol a 
stavebný úrad to nekriticky prevzal, že stavba sa navrhuje umiestniť iba na 6 parcelách 
(5183/2,4,5,6 a 5180/ 1,2). Už iba zo zverejnenej situácie je zreimé, že stavba (navyše ai 
hranica stavby podľa situácie) je navrhovaná umiestniť aj na ďalších parcelách, 
konkrétne: 
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3.7.1 p. č. 21673, 2163611 - neuvedené v návrhu ani v oznámení (= nezákonnosť) - ide o 
komunikáciu K železnej studienke - hoci navrhovateľ disponoval dočasným súhlasom 
vlastníka Hl. mesta (vydaného dňa 15.6.2016 s platnosťou na 1 rok), už ani od času 
opätovného oznámenia o začatí konania potrebným súhlasom vlastníka tohto pozemku 
nedisponuje (dokonca ani na 6 priznaných parciel). 

3.7.2 p. č. 19781/1 (reg.C) / p. č. 19781 (reg.E) - neuvedené v návrhu ani v oznámení (= 
nezákonnosť) - ide o tok Vydrice - neevidujeme súhlas vlastníka tejto parcely dotknutej 
S0-03 Búracie práce a S0-12 Prípojka elektro NN a taktiež podľa situácie do nei 
zasahuje hranica stavby. Keďže sme tento súhlas neobdržali ani na základe žiadosti o 
informáciu, tzn. nie ie zabezpečený a teda bez súhlasu vlastníka tohto pozemku, územné 
rozhodnutie nie ie možné vydať(§ 38 SZ) 

3.7.3 p. č. 5177/6 - neuvedené v návrhu ani v oznámení (=nezákonnosť) - neevidujeme 
súhlas vlastníka tejto parcely (ČERVENÝ MOST, s.r.o.) dotknutej S0-12 Prípojka 
elektro NN a takti.ež podľa situácie do nej zasahuje hranica stavby. Keďže sme tento 
súhlas neobdržali ani na základe žiadosti o informáciu, tzn. nie ie zabezpečený a teda 
bez súhlasu vlastníka tohto pozemku, územné rozhodnutie nie ie možné vydať(§ 38 SZ) 

3. 7.4 p. č. 5177 /2 - neuvedené v návrhu ani v oznámení (= nezákonnosť) - neevidujeme 
súhlas vlastníkov tejto parcely (spoluvlastníci BD K Železnej studienke 28) dotknutej 
S0-12 Prípojka elektro NN a taktiež podľa situácie do nei zasahuje aj hranica stavby. 
Keďže sme tento súhlas neobdržali ani na základe žiadosti o informáciu, tzn. nie ie 
zabezpečený a teda bez súhlasu spoluvlastníkov tohto pozemku (vyjadreným 
hlasovaním na domovej schôdzi), územné rozhodnutie nie ie možné vydať(§ 38 SZ) 

3.7.5 p. č. 5177/1 - neuvedené v návrhu ani v oznámení (=nezákonnosť) - neevidujeme 
súhlas vlastníkov tejto parcely (spoluvlastníci BD Kysucká lJ.5,7 a 9), ktorá podľa 
situácie ie taktiež dotknutá - hranica stavby presahuje do tejto parcely. Keďže o takomto 
súhlase sme ako spoluvlastníci nerozhodovali, tzn. nie ie zabezpečený a teda bez 
súhlasu spoluvlastníkov nášho pozemku (vyjadreným hlasovaním na domovej schôdzi), 
úzGmné rozhodnutie nie ie možné vydať(§ 38 SZ) 

3.7.6 p. č. 5186/2 - neuvedené v návrhu ani v oznámení (= nezákonnosť) - neevidujeme 
súhlas vla8tníka tejto parcely (SR - Ministerstvo hospodárstva), na ktorej ie podľa 
oznámenia navrhnutý S0-15 Oporný múr (ako uvádza oznámenie: od mosta na ul. K 
Železnej studienke po lávku cez Vydricu) a taktiež podľa situácie do nei zasahuje 
hranica stavby. Keďže sme tento súhlas neobdržali ani na základe žiadosti o informáciu, 
tzn. nie ie zabezpečený a teda bez súhlasu vlastníka tohto pozemku, územné 
rozhodnutie nie ie možné vydať(§ 38 SZ) 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že absentuje esenciálny predpoklad pre vedenie územného 
konania, keďže v predmetnom prípade neexistuje ani jeden platný súhlas vlastníka(ov) 
pozemku, na ktorom ie stavba (alebo iei časť) navrhnutá umiestniť. Apelujeme na 
stavebný úrad, aby zabezpečil ochranu vlastníckych práv v územnom konaní C& 38 
stavebného zákona) zákonným spôsobom, ktorá ie spolu so súladom návrhu s UPD/UPP 
azda naidôležiteiším momentom v územnom konaní. 

3.8 Takmer všetky záväzné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií sú neplatné, 
nakoľko dokumentácia sa vyvíjala, pôvodná dokumentácia bola spracovaná 03/2014 a 
táto bola predmetom prerokovania medzi dotknutými orgánmi, následne došlo k úprave 
dokumentácie v 04/2016, ktorá však nebola prevyjadrená. Stanoviská sú nielenže 
časnvo neaktuálne ale nevzťahujú sa ani k dokumentácii, ktorá ie predmetom konania, 
nakoľko došlo k iei zmene. Upozorňujeme, že podľa & 140b ods. 3 SZ ie dotknutý orgán 
viazaný obsahom svojho stanoviska iba dovtedy, pokiaľ nedošlo k zn1ene ustanovení 
právneho predpisu, na základe ktorého bolo stanovisko vydané alebo pokiaľ nedošlo k 
podstatnej zmene skutkoyých okolností. z ktorých dotknutý orgán vychádzal. V danom 
prípade došlo ai k zmene ustanovení právneho predpisu ai skutkových okolností (zmenu 
dokumentácie) a preto sú záväzné stanoviská neplatné a ie potrebné ich aktualizovať. 
Uvedieme jeden príklad za všetky: Stanovisko OU BA z hl'adiska odpadového 
hospodárstva (č. OU-BA-OSZP3- 2014/29502/HEL/I zo dňa 16.04.2014), ktoré má v 
tomto konaní zabezpečiť verejné záujmy zverené mu osobitným zákonom a 
vykonávacími predpismi, sa vyjadruje ku kategorizácii odpadov podľa vyhlášky MŽP 
SR 284/2001 Z. z., ktorá už nie ie platná a účinná (dnes ie v platnosti vyhláška 
365/2015 Z. z.), čo ie spätne dôkazom toho. že DUR nezodpovedá platnej legislatíve, ie 
ju potrebné prepracovať a nemôže byť podkladom pre konanie a územné rozhodnutie 
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(viď naše námietky vyššie). Obdobný režim zistíme aj pri ďalších stanoviskách. Ak je 
stavebný úrad dôsledný, mal by na to reagovať. 
Platnosť stanoviska z časových dôvodov explicitne uplynula pri stanovisku BVS 
(13.5.2014-platilo 2 roky), SPP Distribúcia (7.5.2014-platilo 2 roky), Slovák Telekom 
(platné do 31.10.2014), Dopravný úrad (27.8.2014-platilo 2 roky), na čo stavebný úrad 
nereagoval - toto pochybenie bolo a ie v konaní potrebné napraviť, nakoľko pomery, z 
ktorých vychádzali nielen tieto dotknuté orgány sa za 4 roky zaiste zmenili, čo má 
priamy vplvv na ochranu jednotlivých osobitných záujmov, ktoré dotknuté orgány 
podľa osobitných predpisov chránia a stavebný úrad je povinný v územnom konaní tieto 
vereiné záujmy skoordinovať. 

3.9 Navrhovateľ v PD nerešpektoval záväzné stanovisko Hl. mesto - konkrétne „preveriť 
možnosť trasovania cyklistickej trasy - radiála R 12 Lamačská a navrhnúť riešenie v 
danom území" . Túto podmienku bolo potrebné zapracovať do DUR a prerokovať. 
Nestalo sa tak, DUR nenavrhuje žiadne riešenie, čo znamená nezákonnosť. Stavebný 
úrad bol a ie povinný vyzvať navrhovateľa na úpravu PD a splnenie tejto podmienky, 
kto.rú nemožno odsunúť do stavebného konania. Sám dotknutý orgán upozorňuje, že 
projektová dokumentácia nerieši cyklodopravu, čím vlastne potvrdzuje, že DUR nie ie 
zatiaľ (bez splnenia podmienky súhlasu) spôsobilá doznať UR. Stavebný úrad túto 
dôležitú podmienku pre dopracovanie DUR opomenul. Ak má byť dané za dosť 
rovnosti medzi účastníkmi konania resp. vo všeobecnosti navrhovateľmi, stavebný úrad 
musí trvať zapracovaní teito podmienky, v opačnom prípade zvolí selektívny prístup. 
Domnievame sa, že návrh spolu s DUR ie v rozpore ai s vodným zákonom, vzhľadom k 
tomu, že nie sú dodržané podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku č. 
5572/220-0b/2014 zo dňa7.5.2014. Zo situácie vyplýva, že v pásme 5m od 
navrhovaného oporného muru je v rozpore so stanoviskom navrhnuté umiestniť vedenie 
technickej infraštruktúry, konkrétne S013 - Osvetlenie areálu a areálové rozvody NN, 
S008 Kanalizačná prípojka, S009 Dažďová kanalizácia. Nezaevidovali sme, že bolo 
predložené posúdenie koryta Vydrice na prietok QlOO (podmienky č. 2), ale môžeme sa 
mýliť, prosíme preukázať. Ak stavebný úrad plánuje ďalej postupovať podľa zákona, 
mal by prerušiť konanie a vyzvať navrhovateľa na doplnenie návrhu, prepracovanie 
dokumentácie a doloženie nových príloh v podobe platných záväzných stanovísk. Ak by 
sa rozhodol inak, konanie ostatne infikované nezákonnosťou, ktorá zakladaná dôvod na 
zrušenie prípadného ro?Iiodnutia a vrátenie veci na nové prejednanie a rozhodnutie, čím 
sa celý proces iba predlži. 

3.10 Ak by stavebný úrad uvážil konať inak, ai tak bude musieť prerušiť konanie v súlade s & 
140b ods. 5 stavebného zákona a podľa tohto ustanovenia procesné postupovať, 
nakoľko týmto podľa§ 140b ods. 5 SZ namietame (naše námietky smerujú) proti: 

3.10.1 stanovisku Krajského Pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2014/8983-2/26598/HAB zo 
dňa 16.5.2014 z dôvodu, že toto predložený návrh podľa nás negatiťne ovplyvňuje vizuálne 
vnímanie pamiatkového objektu resp. prostredia ochranného pásma. Ziadame toto stanovisko 
prehodnotiť KPU a následne aj jeho nadriadeným orgánom. 

3.10.2 stanovisku SPP Distribúcia z dôvodu, že navrhovaný objekt S0-12 Prípojka elektro NN sa javí 
v kolízii s ochranným a bezpečnostným pásmom plynárenského zariadenia - namietame, že 
dotknutý orgán sa k tejto kolízii nevyjadril, čím nerešpektoval zákonné ochranné pásma a preto 
žiadame toto stanovisko dotknutým orgánom prehodnotiť a pozmeniť. 

3.10.3 stanovisku OU BA, z hľadiska ochrany prírody a krajiny (OU-BA-OSZP3-2014/30022-2/ROP 
zo d11a 11.04.2014) - stanovisko je vecne nesprávne, nesedí počet stromov potrebných k výrubu 
s právoplatným povolením na výrub. Navyše od stanoviska aj výrubového povolenia sa situácia 
v teréne zmenila, na čo by mal reagovať príslušný orgán ochrany prírody. Žiadame preto 
prehodnotiť stanovisko, príp. ak ho nezmení aj jeho nadriadeným orgánom. 

3.10.4 rovpakým spôsobom žiadame prehodnotiť aj stanovisko RUVZ BA Hl.mesto č. 
HZZ/06904/2014 zo difa 16.6.2014. 

4. Námietky účastníkov konania - obyvateľov byt. Domu K železnej studienke 28 
a podpísaných osôb z petície občanov zastúpených Helena Kormančíková, 
Oravské Veselé 792, 02162 a Kamila Husková, Karadžičova 49, 81107 Bratislava: 

4.1 :z;a zredukovanie 5 poschodovej stavby „Zariadenie sociálnych služieb" na maximálne 2 
poschodia, zredukovanie parkovacích miest na polovicu a zredukovanie výrubu stromov 
tiež o polovicu. 

S. Námietka účastníkov konania - Michal Polak, Katarína Polakova bytom Kysucká 7 
5.1 Namietame, aby sa takéto zariadenia mali stavať na pozemkoch, ktoré sú zalesnené a sú 
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v blízkosti chráneného územia. 
5.2 Tento pozemok je nevyhovujúci aj z pohľadu rozlohy. Pozemok je malý, v okolí rieky, 

kto.rý susedí už s dosť zastavanou plochou. 
5.3 Nesúlasíme, aby sa s v tejto oblasti vykonala akákoľvek stavebná cinnost, vzhladom k 

tomu, že je potrebný výrub stromov v chránenom pásme. 

v. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

1. Námietky účastníka konania- Peter Martou, Kysucká 7, 811 01 Bratislava 
1.1 Námietke bolo v časti vypracovanie hlukovej štúdie vyhovené, v časti zhoršenie 

podmienok bývania sa zamieta. 
1.2 Námietke sa zamieta. 
1.3 Námietka sa zamieta. 
1.4 Námietka sa zamieta. 
2. Námietky účastníka konania - Natália a John Barter, Kysucká 9, 811 04 Bratislava 
2.1 Námietka sa zanúeta. 
3. Námietky účastníkov konania - JUDr. Miroslava Pinková, Kysucká 5, 81104 Bratislava 

a ďalších obyvateľov bvt. domu Kysucká 5, 3 a 1: 
3.1 Námietka sa zamieta. 
3.2 Námietka sa zamieta. 
3.3 Námietka sa zamieta. 
3.4 Námietka sa zamie.ta. 
3.5 Námietka sa zamieta. 
3.6 Námietka sa zamieta. 
3.7.1 Námietka sa zamieta. 
3. 7. 2 Námietka sa zamieta. 
3.7.3 Námietka sa zamieta. 
3.7.4 Námietka sa zamieta 
3.7.5 Námietka sa zamieta 
3.7.6 Námietka sa zamieta 
3.8 Námietka sa zamieta. 
3.9 Námietka sa zamieta. 
3.10 Námietka sa zamieta. 
3.10.1 Námietka sa zamieta 
3.10.2 Námietka sa zamieta 
3.10.3 Námietka sa zamieta 
3.10.4 Námietka sa zamieta 
4. Námietky účastníkov konania - obyvateľov byt. Domu K železnej studienke 28 

a podpísaných osôb . z petície občanov zastúpených Helena Kormančíková, Oravské 
Veselé 792, 02162 a Kamila Husková, Karadžičova 49, 81107 Bratislava: 

4.1 Námietka sa zamieta. 
5. Námietky účastníka konania - Michal Polak, Katarína Poláková , Kysucká 7 
5.1 Námietka sa zamieta. 
5.2 Námietka sa zamieta. 
5.3 Námietka sa zamieta. 

Odôvodnenie 

Dňa 14.04.2014 s posledným doplnením dňa 27.06.2016 podal navrhovateľ Mestská časť 
Bratislava - Staré Mesto, so sídlom Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava ( ďalej len 
"nayrhovatel"') návrh na umiestnenie stavby s názvom „Zariadenie sociálnych služieb" na ul. 
K Zeleznej studienke v Bratislave na pozemkoch pare. č. 5780/1,2 a 5183/2,4,5 ,6 v 
katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave. 

Okresný úrad Bratislava odbor výstavby a bytovej politiky listom pod č . OU-BA
OVBP2-2013/1020-2/ST~ zo dňa 14.11.2013 určil na vykonanie správneho konania Mestskú 
časť Bratislava Nové Mesto (ďalej len „stavebný úrad"). 
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1;1 

Stavebný úrad predložené podanie preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný 
podklad pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, preto vyzval navrhovateľa 
na odstránenie n~dostatkov návrhu a súčasne podľa §29 správneho pf>riadku konanie prerušil 
rozhodnutím č. UKaSP-2014/1050/HAK-109 zo dňa 23.05.2014 a UKaSP-201511050/HAK-
46 zo dňa 16.03.2015. Po poslednom doplnení podania dňa 27.06.2016 bol návrh úplný a 
stavebný úrad pokračoval v konaní. 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahoval údaje a prílohy podľa§ 3 vyhl. č. 
453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K návrhu boli 
predložené doklady o práve navrhovateľa k pozemkom určeným navrhovanou stavbou na 
zastavanie, dokumentácia pre územné rozhodnutie a doklady o prerokovaní stavby s 
dotknutými orgáruni. Právo k pozemkom určeným na zastavanie navrhovateľ preukázal na 
základe výpisu z listu vlastníctva č. 10. Súčasťou návrhu bolo umiestnenie prípojok na inž siete 
a stavebná úprava miestnej komunikácie a oporného múru na pravom brehu potoka Vydrica. 
Komunikácia pre pokládku prípojok je v správe Hl.m. SR Bratislava. Hl. m. SR ako správca 
komunikácie sa k návrhu vyjadril kladne pod č. MAGS OSK 50359/2014-28169/Há-190 zo 
dňa 24.06.2014. Pozemky pod komunikáciou sú vo vlastníctve Hl.m. SR Bratislavy, ktoré 
vyjadrilo súhlas pod č. MAGS OGC 46642/ 16 zo dňa 15.06.2016 a Železníc SR, ktoré vyjadrili 
súhlas pod č. č. 15498/2014/0420-2 zo dňa 06.05.2014. Slovenský vodohospodársky podnik, 
š.p. pod č. 5572/220-0b/2014 zo dňa 07.05.2014 vyjadril súhlas so stavebnými úpravami 
oporného múru na pravom brehu potoky Vydrica a s úpravou koryta. 

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým 
orgánom listom č. 6421/2016/UKSP/HAVK- ozn zo dňa 19.10.2016, ktorý bol účastníkom 
konania - vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. K Železnej 
studienke 28 a na Kysuckej ul. č. 1,3,5,9 doručený verejnou vyhláškou dňa 10.11.2016. 
Ostatným ~častníkom konania bolo oznámenie doručené poštou ako doporučená zásielka. 

Dňa 09.10.2017 bol stavebnému úradu doručený list účastníčky konania JUDr. 
Miroslavy Pinkovej , bytom Kysucká 5, 81104 Bratislava so žiadosťou o doručenie oznámenia 
zákonným spôsobom, vzhl'adom k tomu, že v predchádzajúcom doručení bola porušená 
rovnosť účastníkov konanía. 

Aj na základe uvedeného stavebný úrad znovu listom zo dňa 29.11.2017 oznámil 
začatie územného konania na umiestnenie stavby podľa ust. § 36 ods. 4) stavebného zákona 
známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. Súčasne 
upozornil účastníkov konania ako aj dotknuté orgány, že na neskôr podané námietky sa nebude 
prihliadať a zároveň podľa § 36 ods. 2) stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a 
miestneho zisťovania, nakoľko Hlavné mesto SR Bratislava vo svojom záväznom stanovisku č. 
MAGS OUIC 43356/16-247876 zo dňa 19.04.2016 vyjadrilo súlad stavby s územnoplánovacou 
dokumentáciou, podľa ktorej je možné stavbu umiestniť. 

Dňa 08.01.2018 do podkladov rozhodnutia nahliadol účastník konania JUDr. Štefan 
Kollár, spoluvlastník byt. domu Kysucká 5, zapísaný na L V č. 7923 katastrálne územie Staré 
Mesto v Bratislave. 

Dňa 08.01.2018 bol stavebnému úradu doručený nesúhlas s umiestnením stavby ako 
emailová -správa z emailovej adresy mareksitar@gmail.com. Stavebný úrad listom zo dňa 
26.01.2018 vyzval účastníka konania Mareka Sitára, spoluvlastníka podielov v byt. dome 
Kysucká, aby predložené podanie uviedol do súladu so správnym poriadkom, čo však účastník 
konania nevykonal. 

Lehota na pripomienkovanie stavby podľa oznámenia z dňa 19.11.2017 bola ukončená 
16.01.2018. 

V zákolUlej lehote zaslali k návrhu na umiestnenie stavby pripomienky a námietky 
účastníci konania a to d11.a 10.01.2018 Natália a John Barter, Kysucká 9, dňa 11.01.2018 JUDr. 
Miroslava Pinková a 28 spoluvlastníkov byt. dom Kysucká, 1, 3, 5, 7 a 9, zapísaní na L V č. 
7923, Kamila Husková a 14 spoluvlastníkov byt. domu K železnej studienke 28, zapísaní na 
LV č. 6796 a 13.01.2018 emailom zaslali námietku opakovanie Michal Polák a Katarína 
Poláková, Kysucká 7 katastrálne územie Staré Mesto v Bratislave. 

Po lehote na pripomienkovanie stavby a to d11a 22.01.2018 pripomienkovali návrh 
účastníci konania Tomáš Furstenzeller, Pri Strelnici 20, 82104 Bratislava a Mgr. Zuzana 
Reindlová, Hviezdna 17 /b, 82106 Bratislava, spoluvlastníci pozemkov a stavieb susediacich so 
stavebnými pozemkami, zapísaní na L V. č. 4632 katastrálne územie Staré Mesto v Bratislave. 
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Stavebný úrad v oznámení opomenul uviesť účastníkov konania, ktorí majú podľa L V 
č. 7293 právny vzťah k stavbe súp. č. 704 7 evidovanej na pozemku parc . č. 517111 v bytovom 
dome na ul. Kysucká 7 v Bratislave v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave a tak listom 
zo dňa 09.O1 .2018 doposlal aj týmto účastníkom začatie konania verejnou vyhláškou. 

Lehota na pripomienkovanie stavby bola týmto účastníkom konania ukončená 
14.02.2018. 

Dňa 08.01.2018 zaslal k návrhu na umiestnenie stavby pripomienky a námietky 
účastník konania Peter Martoň, bytom Kysucká 7, zapísaní na L V. č. 7293 katastrálne územie 
Staré Mesto v Bratislave. 

Stavebný úrad v územnom konaní v intenciách ustanovenia § 3 7 ods. 2 stavebného 
zákona posúdil návrh predovšetkým z hl'adiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb 
požadovaného opatrenia v územj a jeho dôsledkov, preskúmal návrh a jeho súlad 
s územnoplánovacími podkladmi. Dalej posúdil, že návrh vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, 
protipožiarne podmienky~ dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, a to 
všetko v súčinnosti s dotknutými orgánmi, ktoré chránia v konaniach podľa stavebného zákona 
osobitné predpisy. Pripomienky a podmienky dotknutých orgánov stavebný úrad zapracoval do 
podmienok tohto rozhodnutia a ich plnenie bude skúmané pri stavebnom konaní. Stavebný 
úrad neuviedol tie časti podmienok, v ktorých sa uvádzajú údaje, ktoré sú informačné a majú 
časovo obmedzenú platnosť. 

S umiestnením stavby vyjadrili súhlas stanoviskom bez pripomienok aj nasledovné 
dotknuté orgány: Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy, č. KRHZ-HZUB6-
1284/2014-001 zo dňa 28.04.2014, MDV~ SR, Sekcia železničmnej dopravy, Odbor 
dráhový stavebný úrad č. 26457/2016/C341-SZDD/69605 zo dňa 07.11.2016, MV SR, Sekcia 
informatiky, telekomunikácií~ bezpečnosti, Odbor telekomunikácií č. SITB-OT-2014/000523-
741 zo dňa 27.06.2014, SHMU, č. 301-2073/2014/6763 zo dňa 05.06.2014, Distribúcia SPP č. 
TDba/1082/2014/JPe zo dňa 07.05.2014, Dopravný úrad dňa 27.08.2014 potvrdil, že výška 
stavby nezasahuje do ochranného pásma civilného letiska a Krajský pamiatkový úrad listom 
pod č. KPUBA-2016/6390-2/13514/HAB zo dňa 08.11.2016 potvrdil platnosť vydaného 
záväzného stanoviska. 

Stavebný úrad rozhodol o námietkach účastníkov konania tak ako je to uvedené v kap. 
V. tohto rozhodnutia z nasledovných dôvodov: 
Námietku č. 1.1 Petra Martona, v časti , ktorá sa týka zhoršenia podmienok bývania 
zvýše1úm hlučnosti odrazom zvuku zo železnice, ktorý navrhovaná stavba bude podľa 
namietajúceho znásobovať, stavebný úrad vyhodnotil v územnom konaní ako neodôvodnenú, 
nakoľko akustická štúdia bola vypracovaná, čo potvrdzuje záväzné stanovisko Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva hl.m. Bratislava č. HZZ/06904/2014 zo dňa 16.06.2014 
a navrhovateľ je povinný v ďalšom stupni zapracovať protihlukové opatrenia, uvedené v kap. 
II. časť E do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, čím teda bolo námietke 
v územnom konaní vyhovené. V časti zhoršenia podmienok bývania všeobecne, stavebný úrad 
pri vyhodnocovaní námietky prihliadal na zásadu proporcionality medzi oprávnenými 
záujmami navrhovateľa a namietajúceho a nakoľko umiestnenie stavby musí zodpovedať 
požiadavkám na zachovanie pohody bývania v atribútoch, ktoré sú merateľné. Všeobecné 
namietnutie však nie je možné vyhodnotiť a tak stavebný úrad túto časť námietky zamietol. 
Námietku č. 1.2 Petra Martona ktorá sa týka narušenia súkromia pri priehľadoch z balkónov 
navrhovaného objektu stavebný úrad vyhodnotil v územnom konaní ako neoprávnenú 
a námietku zamietol z rovnakého dôvodu ako nevyhovel predchádzajúcej námietke v časti 
zachovania pohody bývania všeobecne. 
Námietku č. 1.3 Petra Martona a Námietku 2.1 Natálie a Johna Bartera, ktorá sa týka 
zachovania stromov stavebný úrad vyhodnotil v územnom konaní ako neodôvodnenú. 
O výrube stromov bolo rozhodnuté v inom správnom konaní. Stavebný úrad je povinný 
rešpektovať záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, ktorý určí podmienky ochrany 
zelene a právoplatné rozhodnutie o výrube, vydané Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto č. 
502/49836/2015/0ZP/Rap zo dií.a 30.11.2015, potvrdeného rozhodnutím č. OU- BA-OSZP3-
2016/44104/JUD zo dňa 14.04.2016 a preto námietku zamietol. 
Námietku č. 1.4 Petra Martona ktorá sa týka urbanistického riešenia územia a polohy 
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hlavného objektu stavebný úrad vyhodnotil v územnom konaní ako neodôvodnenú. Autormi 
dokumentácie pre územné rozhodnutie sú autorizované osoby s odbornou spôsobilosťou, návrh 
na umiestnenie stavby bol odsúhlasený Hl. m. SR Bratislava ako orgánom verejnej správy a 
dotknuté orgány, chrániac§ verejné záujmy podľa osobitných predpisov vydali k návrhu kladné 
stanoviská bez pripomienok alebo s podmienkami, ktoré je navrhovateľ povinný zapracovať do 
ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. Stavebný úrad preto námietku zamietol. 
Námietky č. 3.1 a 3.2 JUDr. Miroslavy Pinkovej, a ďalších obyvateľov byt. domu 
Kysucká, ktoré sa týkajú rozporu návrhu s platnými predpismi, jeho nekompletnosti, a 
nezákonného postupu správneho orgánu stavebný úrad vyhodnotil v územnom konaní ako 
neodôvodnené. Namietajúci nekonkretizujú akým spôsobom boli uvádzané predpisy v konaní 
porušené. Naopak, stavený úrad dokumentuje, že stanoviská dotknutých orgánov a správcov 
sietí o prerokovaní návrhu boli vydané pred podaním návrhu na územné konanie alebo pred 
oznámením začatia územného konania. Po preskúmaní návrhu stavebný úrad rozhodol 
~prerušení konania a to rozhodnutím č. ÚKaSP-2014/1050/HAK-109 zo dňa 23.05.2014 a 
UKaSP-2015/1050/HAK-46 zo dňa 16.03.2015, nakoľko návrh neobsahoval všetky potrebné 
náležitosti podľa už citovanej vyhlášky. Stavebný úrad oznámil začatie konania až keď bol 
návrh úplný a to po poslednom doplnení podania dňa 27.06.2016. V oznámeniach o začatí 
konania stavebný úrad svoj postup uvádza v časovom slede. Stavebný úrad preto námietky 
zamietol. 
Námietky č. 3.3 a 3.4 JUDr. Miroslavy Pinkovej, a ďalších obyvateľov byt. domu 
Kysucká, ktoré sa týkajú. obsahu návrhu a jeho príloh stavebný úrad vyhodnotil v územnom 
konaní ako neodôvodnené. Stavebný úrad pri posudzovaní návrhu vychádzal jednak zo 
skutočnosti, že navrhovaný objekt a jestvujúce objekty sú navzájom v takej polohe, že nemajú 
navzájom protiľahlé priečelia, čo sťažuje vyznačenie vzájomnej vzdialenosti, avšak prílohy 
návrhu a to svetelnoteclmické posúdenie vplyvu stavby na jestvujúce bytové domy a akustická 
štúdia ako aj pripomienky dotknutých orgánov dostatočne dokumentujú účinky stavby na 
okolie a žiaden z dotknutých orgánov po prevzatí oznámenia o začatí územného konania svoje 
stanovisko neprehodnotil, ani nevzal späť. Stavebný úrad preto námietky zamietol. 
Námietku č. 3.5 JUDr. Miroslavy Pinkovej, a d'alších obyvatel'ov byt. domu Kysucká, 
ktorá sa týka výrubového povolenia, stavebný úrad vyhodnotil v územnom konaní ako 
neodôvodnenú, nakoľko rozhodnutie o výrube, vydané Mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto č . 502/49836/2015/0ZP/Rap zo dňa 30.11.2015 bolo potvrdené rozhodnutím č. OU
BA-OSZP3-2016/44104/JUD zo dňa 14.04.2016. Stavebný úrad preto námietku zamietol 
Námietku č. 3.6 JUDr. Miroslavy Pinkovej, a ďalších obyvateľov byt. domu Kysucká, 
ktorá sa týka doplnenia svetelnotechnického posudku o posúdenie vplyvu stavby na obytné 
miestnosti bytového domu Kysucká 1,3,5,7 a 9 stavebný úrad vyhodnotil ako neodôvodnenú, 
vzhl'adom k súhlasnému záväznému stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
hl.m. Bratislava č. HZZ/06904/2014 zo dňa 16.06.2014. Stavebný úrad preto námietku zamietol 
Námietky č. 3.7.1až3.7.3 a 3.7.5 a 3.7.6 JUDr. Miroslavy Pinkovej, a ďalších obyyateľov 
byt. domu Kysucká, ktoré sa týkajú stavebnej úpravy miestnej komunikácie K Zeleznej 
studienke, na pozemku vo vlastníctve Hl.m. SR Bratislavy, búraniu lávky a úpravy brehu 
potoka Vydrica na pozemku vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku a v 
susedstve pozemku vo vlastníctve Ministerstva hospodárstva, pokládky prípojok na 
zásobovanie vodou, odkanalizovanie, zásobovanie el. energiou a prípoiky na elektronickú 
komunikačnú sieť na pozemkoch vo vlastníctve Hl.m. SR Bratislavy, Zelezníc Slovenskej 
republiky stavebný úrad zamietol ako neodôvodnené, nakoľko navrhovaJeľ predložil súhlas 
Hl.m. SR Bratislavy aj písomné stanovisko k umiestneniu stavby od Zelezníc Slovenskej 
republiky a Slovenského vodohospodárskeho podniku, čísla a dátumy vyjadrení sú uvedené 
v ods. 4 tohto odôvodnenia. Búranie lávky bude predmetom iného správneho konania. 
Námietku č. 3.7.4 JUDr. Miroslavy Pinkovej a ďalších obyvateľov byt. domu Kysucká, 
ktorou namietajú nezákonnosť oznámenia, vzhľadom k tomu, že časť prípojky nn je vedená po 
pozemku vlastníkov bytového domu K železnej studienke 28, stavebný úrad vyhodnotil ako 
odôvodnenú, nakoľko bod napojenia a to elektrická rozvádzacia skriňa SR je umiestnená na 
pozemku parc.č. 517712 v tesnej blízkosti bytového dolu podľa L V č.6796, vo vlastníctve 32 
spoluvlastníkov je v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. , ktorá nemá k pozemku 
zriadené vecné bremeno ·v svoj prospech. Navrhovateľ podľa stanoviska Západoslovenská 
distribučná, a.s. má vybudovať káblovú prípojku nn na vlastné náklady. Navrhovateľ 
nepredložil písomný súhlas vlastiúkov predmetného pozemku parc.č. 5177 /2 s pokládkou 
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kábla, nakoľko el skriňa bude v rámci stavby preložená a navrhovaná prípojka nebude 
prechádzať cez pozemok uvedených vlastníkov. Stavebný úrad s prihliadnutím k uvedenému 
preto námietku zamietol. 
Námietku č. 3.8 JUDr. Miroslavy Pinkovej a ďalších obyvateľov byt. domu Kysucká, 
namietajú~a neaktuálnosť stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí stavebný úrad 
zamietol ako neodôvodnenú, nakoľko podľa ust. § 36 ods. 5) stavebného zákona s dotknutými 
orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím územného konania, obmedzil stavebný úrad na 
prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené. 
Námietku č. 3.9 JUDr. Miroslavy Pinkovej a ďalších obyvateľov byt. domu Kysucká, 
ktorá je smerovaná k nerešpektovaniu záväzného stanoviska Hl. m. SR Bratislavy v časti 
cyklodoprava, nerešpektovaniu stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku na 
základe ktorých sa nan1ietajúci domnievajú , že stavebný úrad nepostupuje zákonne, stavebný 
úrad zamietol ako neodôvodnenú v plnom rozsahu, nakoľko stavebný úrad umiestnenie stavby 
podmienil dodržaním podmienok dotknutých orgánov a správcov sietí uvedených v kap. II. 
časť E výroku tohto rozhodnutia, splnenie ktorých, bude stavebný úrad vyžadovať 
v následných povoľovacích konaniach. 
Námietku č. 3.10.1 až 3.10.4 JUDr. Miroslavy Pinkovej a ďalších obyvateľov byt. domu 
Kysucká, ktorou sa namietajúci dožadujú, aby stavebný úrad postupoval podľa ust. § 140b 
ods.5) a žiadajú zároveň prehodnotenie stanovísk stavebného zákona stavebný úrad vyhodnotil 
ako neoprávnené a zamietol so zdôvodnením: 
3.10.1 Krajský Pamiatkový úrad Bratislava svoje stanovisko č. KPUBA-2014/8983-
2/26598/HAB zo dňa 16.5.2014 potvrdil v správnom konaní stanoviskom č. KPUBA-
2016/6390-2/13514/HAB zo dňa 02.11.2016. 
3.10.2 SPP Distribúcia, a.s„ je správcom siete a záväzné stanovisko nevydáva. 
3.10.3 Rozhodnutie o výrube, vydané Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto č. 502/49836 
/2015/0ZP/Rap zo dňa 30.11.2015 bolo potvrdené rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-
2016/44104/WD zo dňa 14.04.2016. Vecne nesprávne uvedený počet stromov k výrubu nie je 
dôvodom na prehodnotenie stanoviska dotknutého orgánu. 
3.10.4 Namietajúci neuviedli relevantný dôvod na prehodnotenie záväzného stanoviska RUVZ 
BA Hl.mesto č. HZZ/06904/2014 zo dňa 16.6.2014. 
Námietke č.4 účastníkov konania - obyvateľov byt. Domu K železnej studienke 28 a 
podpísaných osôb z petície občanov zastúpených Helenou Kormančíkovou a Kamilou 
Huskovou, ktorou žiadajú zmenšenie stavby a zredukovanie výrubu stromov o polovicu 
stavebný úrad nevyhovel, nakoľko ju považuje za neoprávnenú a to preto, že namietajúci ako 
vlastníci susediacej stavby neuviedli žiadne relevantné skutočnosti na základe ktorých by 
stavebný úrad mohol posúdiť akým spôsobom umiestňovaná stavba ovplyvňuje stavbu 
bytového domu vo vlastníctve väčšiny namietajúcich nad prípustnú mieru a ďalej preto, že 
namietajúCi ako občianska iniciatíva neuviedli žiadne relevantné skutočnosti na základe 
ktorých by stavebný úrad mohol posúdiť ako zmenšenie rozsahu stavby a výrubu stromov 
ovplyvní okolie. 
Námietky č. 5.1 až 5.3 účastníkov konania - Michal Polak, Katarína Polaková stavebný 
úrad zamietol, nakoľko ich považuje za neoprávnené a to preto, že namietajúci ako vlastníci 
susediacej stavby neuviedli žiadne relevantné skutočnosti na základe ktorých by stavebný úrad 
mohol posúdiť akým spôsobom wniestňovaná stavba ovplyvňuje stavbu bytového domu v ich 
vlastníctve. 
Na pripomienky účastníkov konania Tomáša Furstenzellera a Mgr. Zuzany Reindlovej, ktoré 
boli zaslané po zákonnej lehote v tomto konaní stavebný úrad neprihliadol a to s odvolaním sa 
na ust,§ 36 ods. 2) stavebného zákona, že na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať, na 
čo stavebný úrad upozornil v oznámení. 

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia, 
rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich 
verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu. Umiestnenie 
stavby je v súlade s Územným plánom Hl. m. SR Bratislavy 2007 v znení platných zmien 
a doplnkov. Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky pare. č. 5180/1,2, 
5183/2,4,5,6 stanovuje územný plán reguláciu funkčného využitia plôch územia občianskej 
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vybavenosti, občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód funkcie 20 1. 
Medzi prevládajúce spôsoby využitia funkčných plôch patria zariadenia zdravotníctva a 
sociálnej starostlivosti. Pre územie, ktorého súčasťou je úzky pás pozemkov pare. č. 5180/2 a 
5183/6 popri toku Vydrica, stanovuje územný plán reguláciu funkčného využitia plôch územia 
mestskej zelene, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód funkcie 111 O, rozvojové územie. 
Medzi prevládajúce spôsoby využitia funkčných plôch patria parky, sadovnícka plošná a 
líniová zeleň, lesoparkové úpravy. Medzi prípustné spôsoby využitia funkčných plôch patria 
vodné plochy. 

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani 
neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad 
rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím 
orgánom je Okresný úrad Bratislava (podľa § 54 správneho poriadku). Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

~~j~~{i 
Br 'slava - Nové Mesto 

Prílohy: 
Situácia umiestnenia stavl:)y na podklade KM 

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

Účastníkom konania: 
1. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
2. Ministerstvo hospodárstva, Mierová 19, 827 15 Bratislava 
3. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
4. Mgr. Zuzana Reindlová, Hviezdna 17 /B, 82106 Bratislava 
5. Tomáš Furstenzeller, Pri strelnici 20, 821 04 Bratislava 
6. Hlavné mesto Slovenskej republiky, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
7. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 811 09 Bratislava 
8. ČERVENÝ MOST, s.r.o„ Karpatská 8, 811 02 Bratislava 
9. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. K Železnej studienke 28 v 

Bratislave a pozemkov pare. č 5177 /2,5 v k. ú. Staré Mesto 
10. Vlast1úci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Kysucká 1,3,5,7,9 v 

Bratislave a pozemka~ pai·c.č. 5177/1, 5179, 5178, 5175, 5173, 5171 /1 v k.ú. Stai·é Mesto 

Na vedomie bez účinkov na doručenie: 
1. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, 
2. Ministerstvo hospodárstva, Mierová 19, 827 15 Bratislava, 
3. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, 
4. Mgr. Zuzana Reindlová, Hviezdna 17 /B, 82106 Bratislava, 
5. Tomáš Furstenzeller, Pri strelnici 20, 821 04 Bratislava, 
6. Hlavné mesto Slovenskej republiky, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, 
7. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 811 09 Bratislava, 
8. ČERVENÝ MOST, s.r.o„ Karpats~á 8, 811 02 Bratislava, 
9. Hlavné mesto SR Bratislava, O UI C, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 

23 



·I 

Doručuje sa za účelom v)rvesenia: 
1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU 

so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní a 
potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

2. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, organizačný referát, so žiadosťou zverejniť 
oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu 
úradu 

3. H - probyt, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava za účelom zverejnenia vo vchodoch 
bytových domov K Železnej studienke 28 a Kysucká 1,3,5,7,9 

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

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: ( podpis, pečiatka ) 

2 1. 05. 7.0'3 

Deň vyvesenia oznámenfa 
v bytovom dome Kysucká 1,3 ,5,7 a 9: 

Deň vyvesenia oznámenia 
v bytovom dome K železnej studienke 28: 

Deň zvesenia oznámenia 
v bytovom dome Kysucká 1,3,5,7 a 9: 

Deň zvesenia oznámenia 
v bytovom dome K železnej studienke 28: 
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