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. _.:._ __ ~~-/ _______ _______ ___ ___________ _____ _ 

zn. MAGS SSU 53923/2017/33114/2018/119434-19/HU Bratislava 06.04.2018 

ROZHODNUTIE 

Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie I. a II. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad"), podľa § 2 ods. a) zákona NR 
SR č. 4 16/200 1 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky,§ 3a ods. 4) zákona č . 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov, § 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa V. 
časti Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v stavebnom konaní preskúmalo podľa § 62 
stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú podal dňa 26.09.2017 stavebník 
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 7 1 Bratislava, zastúpený 
spoločnosťou Twin City, a.s ., Karadžičova 12, 82 1 08 Bratislava, IČO : 35 872 217, ďalej 
zastúpený spoločnosťou ARMATRADE GRP, s.r.o„ Súľovská 38, 82 1 05 Bratislava, IČO: 
35 775 793 (ďalej len „stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva v súlade s§ 32, § 46 
a§ 47 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok"), podľa § 66 stavebného zákona a § 1 O vyhlášky MŽP 
SR č . 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

s t ave bn é po v ol e ni e 

na stavebné objekty: 

SO.IS.005 
SO.IS.101 

SO.IS.101.1 

SO .IS.102 
SO.IS.102.1 
SO.IS.103 
SO.IS.104 
SO.IS.104.1 
SO.IS.106 
SO.IS.108 
SO.IS.110 
SO.IS.111 

Podzemná kruhová križovatka 
R ekonštrukcia križovatky Páričkova I Šagátová (Komunikácia pred 
autobusovou stanicou) 
Rekonštrukcia chodníkov v križovatke Páričkova I Šagátová (Komunikácia 
pred autobusovou stanicou 
Svätoplukova - r ekonštrukcia komunikácie 
Svätoplukova - rekonštrukcia chodníkov 
Rekonštrukcia križovatky Svätoplukova I Mlynské nivy 
Mlynské nivy - r ekonštrukcia komunikácie 
Mlynské nivy - rekonštrukcia chodníkov 
Mlynské nivy - podzemný vjazd III. (komunikácia) 
Rekonštrukcia križovatky Páričkova I Svätoplukova 
Rekonštrukcia chodníka a dopravného značenia Páričkova 
Rekonštrukcia chodníka a dopravného značenia Karadžičova (pri VÚB) 

tvoriaci súčasť stavby: „Rekonštr ukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy" 

miesto stavby: Bratislava 
- ulice: Mlynské nivy I Karadžičova I Páričkova I Svätoplukova I Šagátová 

katastrálne územie Staré Mesto 
parcely registra „C" KN 
2 1290/17, 21290/22, 21290/4, 2 1293/18, 2 1290/27, 2 1863/2, 21290/26, 21290/24, 21290/25, 
9120/24, 21844/ 10, 2 1844111, 9118/ 11, 9 118/ 12, 9118/2 1, 9 118/22, 2 1789/10, 2 1844/17, 
9 120/62, 21836/12, 9 11 8/26, 9095114, 9095/ 15, 9095/17, 9095/20, 9095/22 
pa rcely r egistra „E" KN 
2 1844/l, 2 1844/2, 2 1844/3, 2 1836/3, 91 18 



katastrálne územie Nivy 
parcely registra „C" KN 
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2184711, 21837/3, 9871199, 9749/ 10, 974919, 9749129, 987 1/ 108, 98711109, 987l/110, 
9871/107, 9749/4, 9749/23, 9749/5, 9749/31, 9749/2, 21837/4, 21835/4, 9765/1, 9751, 9753/ l , 
21842, 9764, 9753/5, 9749/45, 9749/ [2, 9749/44, 9749/41 , 9749/42, 974911, 9749/35, 9749/36, 
9749/40, 9749/39, 9749/43, 9748112, 9765/26 
parcely registra „E" KN 
9768, 9765,9769, 9773,2 1864/204,9889/ 100,21289,21283/ 101 

druh stavby: zmena dokončenej stavby - dopravná infraštruktúra - trvalá líniová stavba 

účel stavby: skapacitnenie jestvujúcej dopravnej infraštruktúry v území dotknutom prestavbou 
Autobusovej stanice AS Mlynské Nivy v Bratislave. 

Na stavbu vydal Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutie 
o umiestnení stavby č.j. OU-BA-OVBP2-20 16/72266/KAZ zo dňa 21.09.2016 právoplatné 
27.10.201 6 a záväzné stanovisko č. OU-BA-OVBP2-2017/20912/KAZ zo dňa 06.02.2017, 
ktorým overila dodržanie podmienok hore uvedeného územného rozhodnutia. 

Stavba sa povoľuje ako stavba trvalá v tomto rozsahu: 

SO.IS.005 Podzemná kruhová križovatka 
Predmetom tohto objektu je realizácia podzemnej kruhovej križovatky, ktorá bude spájať objekty 
Autobusovú stanicu Mlynské nivy a súbor objektov Twin City A4 v úrovni podzemných 
parkovacích podlaží. Bude sa nachádzať v strednom delia9om páse ulice Mlynské Nivy. Príjazd 
do križovatky bude realizovaný obojsmernými rampami dlžky 111 ,5 ma bude klesať na úroveň 
cca -10,35 m pod ±0,00 Polyfunkčného centra. Vonkajší jazdný priemer križovatky bude 28 m. 
Slúžiť bude pre osobné vozidlá. 

SO.IS.101 Rekonštrukcia križovatky Páričkova / Šagátová (Komunikácia pred autobusovou 
stanicou) 
Navrhovaná rekonštrukcia pozostáva zo zobojsmernenia Šagátovej ulice po vjazd do 
Polyfunkčného centra pri výjazge na Ml. Nivy. Nové usporiadanie bude zrealizované rozšírením 
vozovky z 9,5 m na 12,25 m. Sírkové 4sporiadanie bude nasledovné: zastávkový pruh 3,5m + 
0,25m, jazdné pruhy 2 x 3,25m, pozdlžne stojiská, parkovací pruh šírky 2,20 m (pre tCJ-xi). 
Výjazd na ul. Mlynské Nivy je jednosmerný j ednopruhový ako v súčasnosti. Celková dlžka 
úpravy je 152 m. 

SO.IS.101.1 Rekonštrukcia chodn~ov v križovatke Páričkova I Šagátová (Komunikácia 
pred autobusovovu stanicou) (ďalej len „S agátová") 
Rekonštrukcia Sagátovej ulice vyvoláva potrebu rekonštrukcie chodníkov ku ktorej dôjde 
v rámci tohto stavebného objektu. Priestor zastávok - nástupištia trolejbusov bude široký 5, 75 m, 
chodník medzi komunikáciou a polyfunkčným centrom má šírku 3,5 m. 

SO.IS.102 Svätoplukova - rekonštrukcia komunikácie 
Rekonštrukčné práce na Svätoplukovej ~ilici pozostávajú zo zriadenia ľavého odbočovacieho 
pruhu v smere do autobusovej stanice v dlžke 60 m vyraďovací úsek + 40 m čakací; jeho šírka je 
3,0 m + 0,5 m zdvojená čiara oddeľujúca od protismerných pruhov bude s lúžiť pre vjazd 
autobusov do autobusovej stanice a zásobovania pre polyfunkčné centrum. 
Zriadený bude nový priebežný pruh v úseku od výjazdu z autobusovej stanice,až po križovatku 
Svätoplukova - Mlynské Nivy, ktorý bude slúžiť pre odbočenie vpravo. Jeho dlžka je 152 m (od 
osi vjazdu po ostrovček). Jeho šírka, vzhľadom na časté využite autobusmi bude 3,5 m + 0,5 m 
odvodňovací prúžok. Pripojený bude na neho aj vjazd do podzemných garáží administratívnej 
budovy ktorý bude mať „pravo-pravý" režim. 

SO.IS.102.1 Svätoplukova - rekonštrukcia chodníkov 
Rekonštrukcia Svätoplukovej ulice si vyžiada zabratie existujúceho chodníka (rozšírenie 
vozovky). Z toho dôvodu sa vybuduje nový chodník upravený na šírku 4,25m. Bude dlhý 142 m 
a povedie od vjazdu do autobusovej stanice po križovatku Svätoplukova - Mlynské Nivy. Od 
vozovky bude odsadený 7,75 m širokým pásom zelene. 

SO.IS.103 Rekonštrukcia križovatky Svätoplukova/ Mlynské nivy 
Rekonštrukcia križovatky Svätoplukovej ulice s ulicou Mlynské Nivy bude pozostávať zo: 
zriadenia stredného deliaceho pásu šírky 2,75 m; zmien vyplývajúcich z rozšírenia ulice Mlynské 



3 

Nivy o cyklistické pruhy a zmeny vyplývajúcej z rozšírenia pravého odbočenia zo Svätoplukovej 
ulice. V križovatke bude prechádzať cyklistický pruh na chodník na Košickej ulici. 

SO.IS.104 Mlynské nivy - rekonštrukcia komunikácie 
Rekonštrukcia ulice Mlynské Nivy je najrozsiahlejšou rekonštrukciou zo stavieb dopravnej 
infraštruktúry. Najväčšou zmenou bude zriadenie 1 O m širokého stredného deliaceho ostrovčeka, 
~torý bude slúžiť ako vjazd do podzemných garáží objektov po oboch stranách komunikácie. 
Dalším prvkom je zriadenie BUS pruhu a cyklistického pruhu po oboch stranách komunikácie. 
Prechod pr~ chodcov uprostred bude zachovaný a zrekonštruovaný. Na severnej strane ostane 
pripojenie Sagátovej ulice, zruší sa ČSPH Slovnaft, nové budú vjazdy - obsluha polyfunkčného 
objektu. Súčasťou dopravného značenia sú aj dva portály dopravného značenia (približne 
kopírujú polohu súčasných), ktoré majú za úlohu zlepšiť orientáciu a poskytovať dynamické 
informácie o parkovaní a doprave v objektoch. Tiež sú navrhnuté mechanické výškové zábrany 
tak, aby sa do podzemnej križovatky a garáží nedostalo vozidlo presahujúce dané rozmery. 
V rámci rekonštrukcie bude realizované nasledovné usporiadanie : 2 x 2 pruhy š. 3,25 m; 2 x 1 
BUS pruh š 3,25 m; 2 x 1 cyklistický pruh 1,25 m + odstup 0,25 a odvodňovací prúžok 0,5 m; 
stredný deliaci pás (vjazd) 10,0 m. Dlžka úpravy je cca 490 m. 

SO.IS.104.1 Mlynské nivy - rekonštrukcia chodníkov 
Rekonštrukcia ulice Mlynské Nivy vyvolá jej rozšírenie. Okolo nej vzniknú nové :funkcie. 

ávrhu budú prispôsobené aj chodníky po oboch stranách. Na severnej strane bude chodník za 
zeleným pásom širokým 1,5 ma bude mať šírku 4,0 a 6,5 m. Z južnej bude priliehať k vozovke 
a bude mať šírku 4,0 m; v druhej časti bude oddelený zeleným pásom širo~ým 1,5 ma bude mať 
šírku 4,75 m. Budú sa na nich nachádzať aj nástupištia zastávok MHD. Dlžka úpravy je cca 2 x 
490 m (vrátane vjazdov). 

SO.IS.106 lVIlynské nivy- podzemný vjazd III. (komunikácia) 
Oba vj azdy sa budú nachádzať na ulici Mlynské Nivy v strednom deliacom páse a budú 
nadväzovať na usporiadanie jej rekonštrukcie. Budú umiestnené v časti stredného deliaceho pásu 
medzi jednotlivými jazdnými pásmi. Budú obojsmerné, dvojpruhové. Ich voľná šírka bude 8,0 
m, šírka medzi obrubníkmi 7,0 m. Vjazdy do polyfunkčných objektov severne aj južne od ulice 
Mlynské Nivy budú na úroy ni 2PP a budú spojené okružnou križovatkou s priemerom 25,0 m. 
Každá z rámp bude mať dlžku 111,5 m. Slúžiť bude pre osobné vozidlá. Povrch komunikácie 
bude z cementového betónu CB III. Dažďová voda, ktorá prenikne do vj azdu bude usmernená do 
odvodňovacích prúžkov a sústredená do zbernej nádrže uprostred okružnej križovatky a odtiaľ 
prečerpávaná do kanalizácie. 

SO.IS.108 Rekonštrukcia križovatky Páričkova /Svätoplukova 
Križovatka v rámci úprav bude zmenená na riadenú CDS. Z toho dôvodu budú stavebne 
upravené nárožia a stredový ostrovček na Svätoplukovej. Riešeniu bude prispôsobené aj 
dopravné značenie. Od štvorpruhovej časti budú dva samostatné pruhy - j eden priamy a jeden 
pre odbočenie vpravo. Na Páričkovej - v smere od Košickej aj od Karadžičovej bude predsadený 
čakací priestor pre cyklistov. 

SO.IS.110 Rekonštrukcia chodníka a dopravného značenia Páričkova 
Návrh pozostáva predovšetkým zo zmeny organizácie dopravy. Jednosmerný režim pre vozidlá 
ostane zachovaný. Návrh uvažuje s možnosťou využívania komunikácie vozidlami MHD 
(trolej busy). Na vozovke sú dopravným značením vyznačené cyklistické pruhy pre oba smery. 
Na začiatku budú cyklistické pruhy nadväzovať na chodník na Karadžičové] ulici . Pruhy budú 
vedené po okrajoch vozovky - vľavo pri zelenom páse, vpravo popri šikmom parkovaní po 
jazdnom pruhu. Vpravo sa vybuduje 63 nových šikmých stojísk. Do stojísk sa z dôvodu 
bezpečnosti a lepšieho rozhľadu bude zachádzať cúvaním. 

SO.IS.111 ReJrnnštrukcia chodníka a dopravného značenia Karadžičova (pri VÚB) 
Z dôvodu predlženia združeného chodníka (chodci + cyklisti) je potrebné rozšírenie existujúceho 
chodníka na J<.aradžičové] ulici (pri pozemku VUB). Nová šírka bude 4,3 - 4,7 m. Z chodníka sa 
preložia aj stlpy trolejového vedenia, Súčasťou bude aj rozšírenie vozovky cca o 1 m za oblúkom 
z ul. Ml. Nivy. Zmena dopravného značenia pozostáva z nového preznačenia j azdných pruhov v 
nadväznosti na križovatku Páričkova - Karadžičova (osobitná , stavba) až po križovatku 
Karadžičova - Ml. Nivy. Upravené bude tiež parkoyisko pred VUB, kde rad šikmých stojísk 
naj bližšie ku Karadžičovéj ulici bude nahradený pozdlžnymi stojiskami. 
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Podmienky uskutočnenia stavby 
1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom 

konaní, ktorú vypracovali : Ing. Martin Kerák, autorizovaný stavebný inžinier - registračné 
č íslo 4 72 1 *SP* A2, Ing. Arch. Matej Siebert, autorizovaný architekt - registračné číslo 
0688AA, Ing . Vladimír Michal registračné číslo 5 101 *Z*I3, Ing. Juraj Chropeň registračné 
čís lo 6232*13, Ing. Luboš Kocka registračné číslo 2485* A *4-24, Ing. Vojtech Tóth 
registračné číslo 0805*Z*5-3, Ing. Róbert Nemec registračné čís lo 56 18*14, Ing. Karol 
Morávek registračné číslo 41 /2012, Mgr. JozefVojtašák odborne spôsobilá osoba. 

2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

3. Každú zmenu stavby oproti overenej projektovej dokumentácie môže stavebník uskutočniť 
len na základe povolenia zmeny stavby vydanej tunajším stavebným úradom. 

4. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby najneskôr do 5 dní od začatia 
prác. 

5. Stavebník je povinný pred začatím výstavby zabezpečiť podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona 
vytýčeni e priestorovej polohy stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie fyzickou 
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

6. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov od začatia stavebných prác. 
7. Stavebník je povinný na vidite ľnom mieste stavenisko označiť údajmi: názov stavby, 

obchodný názov a sídlo stavebníka, obchodný názov a sídlo zhotoviteľa, meno, adresa, sídlo 
projektanta, číslo stavebného povolenia, dátum jeho vydania a právoplatnosti s označením 
stavebného úradu, ktorý ho vydal, termín začatia a termín skončenia stavby, meno a adresu 
zodpovedného stavbyvedúceho. 

8. Stavba bude realizovaná zhotoviteľom oprávneným na vykonávanie stavebných prác. 
Stavebník je povinný pred začatím stavby písomne oznámiť stavebnému úradu obchodný 
názov a sídlo zhotoviteľa stavby, ktorý bude stavbu realizovať a preukázať jeho odbornú 
spôsobilosť na vykonávanie stavebných prác. 

9. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými 
bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. 

1 O. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti 
cestnej a pešej premávky. Po ukončení výstavby je povinný vyčistiť aj všetky priľahlé uličné 
vpusty. 

11. Stavebník je povinný počas výstavby zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým 
objektom, ktorých sa stavba dotkne. 

12. Stavebník je povinný počas stavebných prác zabezpečiť opatrenia v zmysle SÚBP č . 59/1982 
Zb„ ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 
zariadení v platnom znení a vyhlášky č. 3 74/ 1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach. 

13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavenisku 
projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, stavebné povolenie a stavebný 
denník, ktorý vedie stavbyvedúci alebo stavebník. 

15. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
16. Stavebník podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č . 

1/1 995 zo dňa 23. 3. 1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy predloží ku kolaudácii 
stavby potvrdenie správcu digitálnej mapy o splnení ohlasovacej povinnosti. 

17. Stavebník, podľa § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 6/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta SR Bratislavy predloží ku kolaudačnému konaniu vyjadrenie o nakladaní s 
odpadmi zo stavebnej činnosti. 

18. Ku kolaLidačnému konaniu stavebník predloží určenie použitia dopravných znač iek 
a dopravných zariadení Hlavným mestom SR Bratislavy spolu so záp isnicou a proj ektom 
organizácie dopravy schváleným v Operatívnej komisii pri odd. prevádzky dopravy 
magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj doklady podľa § 1 7 a § 18 ods. 1) vyhlášky 
č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
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19. Stavebník je povinný splniť podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, stanovisko č. MAGS OD 50363/2016-327385 zo 
dňa 07.02.2017 
Z hľadiska cestného správneho orgánu: 
• .pri zásahu do komunikácií a chodníkov na ul. Mlynské nivy, Svätoplukova, Páričkova, 

Sagátová, Karadžičova a na zvláštne užívanie v zmysle cestného zákona požiadať o 
povolenie príslušného cestného správneho orgánu. 

• O mčenie dočasného dopravného značenia počas výstavby požiadať 30 dní pred realizáciou 
stavby príslušný cestný správny orgán. 

• O určenie trvalého dopravného značenia požiadať 30 dní pred kolaudáciou predmetnej stavby 
príslušný cestný správny orgán. 

• V rámci výstavby, ak bude premávka na dotknutých miestnych komunikáciách čiastočne 
alebo úplne uzatvorená, požiadať o povolenie uzávierky príslušný cestný správny orgán v 
zmysle cestného zákona. 

• V zmysle cestného zákona počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách. 

• Nakoľko je ulica Mlynské nivy využívaná ako trasa pre nadmerné a nadrozmerné prepravy, 
zachovať ju voľne prejazdnú - bez pevných prekážok napr. poriály, neotočné výložníkové 
stožiare cestnej svetelnej signalizácie, ktoré by znemožnili realizácie prepráv. 

• Ulicu Mlynské nivy (nad podzemnou okružnou križovatkou) navrhnúť v zmysle príslušnej 
STN tak. aby bola zaistená výnimočná zaťažiteľnosť 196 t, t.j. súprava s nápravovým tlakom 
Fe= 14 t (140kN) - podľa zaťažovacej schémy pre výnimočné zaťaženie. 

Z hľadiska záujmov oddelenia verejnej dopravy: 
• Riešenie zastávok verejnej dopravy urlliestnených na komunikácií Mlynské nivy (zastávka 

„Autobusová stanica" obojsmerne) a, Sagátová („Autobusová stanica") riešiť v súlade s 
normou STN 73 6425, ktorá definuje dlžku nástupnej hrany. 

• Riešenie novej polohy všetkých zastávok umiestnených v riešenom území, ktorá by mala 
vplyv na zmenu režimu prevádzky autobusových a trolejbusových liniek prerokovať s 
Dopravným podnikom Bratislava, a.s., nakoľko v_zmysle vodorovného dopravného značenia, 
navrhovaná poloha zastávok na komunikácií Sagátová nerešpektuje súčasné linkovanie 
verej nej dopravy. 

Z hľadiska záujmov oddelenia správy komunikácií v pôsobnosti HI. m. SR Bratislavy: 
V správe Hlavného mesta SR Bratislavy sú komunikácie Mlynské nivy, páričkova, 
Svätoplukova, Komunikácia pred autobusovou stanicou (nesprávne uvádzaná ako Sagátová), 
verejné osvetlenie (ďalej len „VO") a CDS. 
• V mieste vjazdu/výjazdu do autobusovej stanice Mlynské nivy (ďalej len „ASMN") 

povrchovú úpravu na Svätoplukovej ulici ukončiť v smere na ul. Mlynské nivy pred 
priechodom a v smere z Mlynských nív za priechodom pre chodcov. 

• V uvedenom úseku zrealizovať jednotné bezbariérové úpravy priechodov pre chodcov (spolu 
so vstupmi - vjazdom do ,ASMN), bezbariérové úpravy vrátane všetkých detailov odsúhlasiť a 
záväzne potvrdiť na Unii nevidiacich slabozrakých - týka sa všetkých priechodov 
uvažovaných v rámci celej stavby. 

• Bezbariérové priechody pre peších zrealizovať jednotne cez celú križovatku (Páričkova -
Svätoplukova). 

• Povrchovú úpravu z Creteprintu na Svätoplukovej ulici v križovatke smer Mlynské nivy 
zrealizovať až po koniec priechodu pre peších. 

• Na chodníkoch v správe Hlavného mesta SR Bratislavy použiť na povrchovú úpravu ACo8 
hr. 4 cm (na podkladný betón triedy C 12/ 15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad. použiť 

• spojovací penetračný náter 0,5 kg/m2 
), dilatácie do betónu rezané. 

• Pri rozšírení komunikácie dodržať previazanie jednotlivých konštrukčných vrstiev po 50 cm 
(každej vrstvy), na previazanie betónovej ko11štrukcie starej vozovky a rozšírenia použiť 
oceľové tmy vo vzdialenosti 1 m 0 30mm dlžky 1 m, ktoré budú zapustené 50 cm do 
betónovej konštrukcie novej a 50 cm starej časti vozovky. Otvory na vloženie trnov navftaf 
v11ačkou . Dilatačné škáry v betónovej konštrukčnej vrstve (na vzdialenosť max. 3 m) 
zreal izovať rezaním, nie vkladaním dosiek. 

• Konečnú povrchovú úpravu zrealizovať od začiatku po koniec úsekov z AC 116 hr. 6 cm + 
ACol l hr. 6 cm, t. z. 12 cm (nie 6 cm, ako je uvádzané v PD). 

• V prípade použitia betónov Creteprint hr. 23 cm (2 x Kari s ieť) použiť metličkovú úpravu, 
farbu sivú. 

• Na zastávkach MHD použiť Kasselské obrubníky. 
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• Uličné vpusty použiť pántové v rámci celej stavby (nie štrbinové žľaby a obrubníkové ul. 
vpustov). 

• V miestach rozšírenia komunikácie, uličné vpusty posunúť k obrubníkom a osadiť mimo 
vjazdov/výjazdov. 

• Pri navrhovaných parkovacích miestach na Páričkovej ul. urobi ť novú povrchovú úpravu na 
parkovacích miestach (ACl 16 hr. 6 cm + ACo 11 hr. 6 cm), prídlažbu odstrániť, dorieš iť 
odvodnenie do uličných vpustov. 

• Povrchovú úpravu na Páričkovej zrealizovať preplátovaním na celú šírku priľahlého jazdného 
pruhu tak, aby bolo vodorovné dopravné značenie umiestnené na spoj i. 

• Sachty a meracie zariadenia osad iť mimo vozoviek a chodníkov v správe hlavného mesta. 
• Na komunikáciách v správe hlavného mesta použiť klasické uličné vpusty s pántových 

uchytením (nie žľaby). 
• Konečnú úpravu komunikácie Mlynské nivy ukončiť za priechodom pre peších - vstup do 

križovatky s Košickou ul., v opačnom smere až za križovatkou s Karadžičou ul. 19. Po 
realizácii fyzického ostrovčeka v križovatke Karadžičpva - Mlynské nivy položiť novú 
povrchovú úpravu na priľahlých jazdných pruhoch na dlžku ostrovčeka z oboch strán (príp. 
podľa pokynov správcu komunikácii). 

• Po rozkopávkach zrealizovať: na komunikáciách dodržať niveletu vozovky, v mieste rýh 
urobiť spätnú úpravu - zhutnený zásyp + podkladný betón triedy C 20/25 hr. 23 - 25 cm + 
penetračný náter s obsahom asfaltu 0,6 kg/m2 + asfaltový betón ACol l + ACl 16 s 
modifikovaným asfaltom PMB 50/70 hr. 2 x 6 cm (dodržať previazanie jednotlivých 
konštrukčných vrstiev). Poslednú - obrusnú vrstvu povrchovej úpravy - ABS 1 modifikovaný 
Apolobitom hr. 6 cm položiť súvislo cez všetky ryhy s rozšírením + 1 m od vonkajšej lu;any 
prvej a poslednej ryhy a na celú šírku každého dotknutého jazdného pruhu a celú dlžku 
dotknutého úseku, pôvodnú povrchovú úpravu hľ. 6 cm od frézovať pracovné škáry na 
povrchovú úpravu prelepiť asfaltovou páskou. 

• Z hľadiska správcu VO a CDS: v predmetnej oblasti sa nachádzajú podzemné káblové 
vedenia a zariadenia VO, CDS v správe hlavného mesta. Tieto zariadenia pred začatím stavby 
odbornou firmou vytýčiť a následne chrániť pred poškodením. Pred začiatkom stavebných 
prác a pred zásypom rýh prizvať správcu VO a CDS k odovzdaniu staveniska a ku kontrole a 
prevzatiu vykonaných prác. Pri prácach dodržať platné STN a predpisy. Ak dôjde k 
poškodeniu kábla VO. resp . CDS, vymeniť celé káblové polia, bez použitia spojok. Prípadnú 
poruchp na VO a CDS oznámiť. Pri prekládke VO a CDS vymeniť celé káblové polia a v 
celej dlžke uložiť do chráničky. Všetky stavebné práce zrealizovať bez prerušenia funkčnosti 
VO a CDS. 

• Všetky nové a obnažené staré káble VO a CDS v rozsahu stavby, uložiť do chráničiek. 
• Dopravné značenie: 

• dodržať normu STN O 18020 
• Zvislé značenie osadiť na FeZn stÍpiky, dopravné značky realizovať na pozinkovanom 

plechu. 
• Vodorovné DZ realizovať v plaste. 
• Dočasné vodorovné značenie zrealizovať oranžovou predformovanou páskou. 

• Z hľadiska správcu inžinierskych objektov (mostnej konštrukcie): jednotlivé konštrukčné 
prvky stavebných objektov v správe hlavného mesta navrhnúť v zm ysle platných predpisov a 
noriem STN, STN EN (vrátane STN EN 1991 -2) a s prihliadnutím na účinky vyvolané 
zaťažením vozovky v zmysle požiadaviek cestného správneho orgánu (výnimočná 
zaťažiteľnosť) . 

• Dodržať max. dovolenú šírku trhlín v konštrukciách z vodotesného betónu (odporúčanú 
hodnotu podľa odbornej literatúry. 

• Najneskôr 5 dní pred kolaudačným konaním predložiť správcom na preštudovanie originál 
PD skutočného vyhotovenia - nie fotokópiu. 

• Ku kolaudácii stavby zabezpečiť polievacie auto ku kontrole vykonaného diela, kontrole 
funkčnosti uličných vpustov a spádových pomerov. 

• Ku kolaudačnému konaniu vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v mieste stavby a opraviť 
všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch a zeleni v správe hlavného mesta 
spôsobených stavebnou či1mosťou. 

• Pri kolaudačnom konaní predložiť a odovzdať správcovi komunikácií, mostných konštrukcií, 
kolektorov, verej ného osvetlenia, CDS, dopravného značenia a cestnej zelene 2x projekt 
skutočného vyhotovenia - farebný originál (pôyodný stav, pred realizáciou zakreslený čierne a 
nový stav červene) s presnými výmerami (dl žky, šírky, a j ednotlivé plochy - bezbariérové 
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úpravy, zastávky MHD, ostrovčeky, p lochy zelene a pod.), lx poreal izačné geodetické 
zameranie a l x geometrický plán, správcovi komunikácií a mostných konštrukcií odovzdať 
1 x 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 
s tavu jednotlivých obj ektov aj dotknutých pozemkov), a testy a certifikáty použitých 
materiálov, živičných zmesí, dažďovej kanalizácie, fotokópie dokladov súvisiacich s 
j ednotlivými objektmi stavby - stavebné povolenie, záznam z technickej obhliadky stavby 
medzi investorom a budúcim správcom. Správcovi mostných konštrukcií dodať elaboráty 
kvality, manuál užívania, mostný list, hlavnú prehl iadku podjazdu, stavebné denníky, správu 
stavebného dozora, statický prepočet a správu o vykonaných zaťažovacích skúškach 
vybraných obj ektov. 

• PD stavebných objektov, ktoré investor uvažuje odovzdať do správy a majetku Hl. m. SR 
Bratislavy spracovať ako samostatné stavebné objekty vo všetkých náležitostiach PD 
príslušného stupňa. 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko 
KRPZ-BA-KD13-25-149/2016 zo dňa 01.08.2016 
• Pred začatím výstavby (v termíne max. 30 dní a min. 7 dní) predložiť projekty dočasného 

dopravného značenia počas výstavby a projekty trvalého dopravného značenia na 
odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v BA pre potreby určenia 
príslušného dopravného značenia v zmysle zákona č. 13 5/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a noviel. V realizačnej fáze 
projektu zohľadniť prípadné zmeny a doplnenia v novo navrhovanom dopravnom značení. 

• Zo smeru od Mlynských Nív vytvoriť na Páričkovej ulici pred križovatkou zo Svätoplukovou 
ulicou v jazdnom pruhu na ľavej strane priestor pre radenie cyklistov (ss 91) odbočujúcich 
vľavo z Páričkovej ulice do Svätoplukovej ulice a Stop čiaru pre vozidlá odsunúť od Stop 
čiary pre cyklistov, tak ako je to zrealizované v protismere od Dullovho námestia. 

DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, a. s„ stanovisko č . 14094/15522/2000/2016 zo dňa 
10.08.2016 
• Nástupné hrany upravovaných zastávok MHD realizovať s dÍžkou 40,0 metrov na Mlynských 

nivách obojsmerne pri Autobusovej stanici a rovnako na Mlynských nivách za vyústením 
Syätoplukovej ul. smerom do mesta. Zastávkový pruh na ulici Sagátova,realizovať v celej jej 
dlžke. Vodorovným a zvislým dopravným značením riešiť zastávky s dlžkou 32,0 metrov na 
Svätoplukovej ulici a s dlžkou 70,0 metrov na láričkovej ulici (výstupište). Na stavebne 
upravovaných zastávkach (3x Mlynské nivy, Sagátova) zastávkové pruhy realizovať s 
vystuženým betónom typu Creteprint, bez uličných vpustov, s Kasselským obrubníkom, s 
výškou nástupišťa 200 mm nad úrovňou priľahlej vozovky, bezbariérovou úpravou, 
usmernením pre nevidiacich a slabozrakých. Pritom optimálna poloha stožiarov verejného 
osvetlenia je v čele zastávok (použitie pre umiestnenie označníka). V rámci nástupíšť 
minimalizovať kolízne miesta pre chodcov, t.zn. vzájomne prispôsobovať umiestnenie 
j ednotlivých objektov infraštruktúry zastávok (prístrešok, informačná tabula, automat na 
predaj cestovných lístkov, akustický systém pre slabozrakých a nevidiacich) - v realizačnom 
projekte prerokovať. Pre menované objekty vybaviť zastávky napájacími prípojkami NN ako 
súčasť stavby. 

• Na Mlynských nivách pri Twin City (oproti Autobusovej stanici) smerom k Prievozskej (t. zn. 
von z mesta) signalizáciou riadený priechod pre chodcov realizovať s absolútnou preferenciou 
tých spojov (liniek) MHD, ktoré premávajú v trase Mlynské nivy - Svätoplukova, t. zn. po 
skončení staničenia na zastávke tieto trolejbusy a autobusy MHD budú mať uprednostnený 
výjazd a zaradia sa do čela dopravného prúdu k odbočeniu na nasledujúcej križovatke doľava. 

• Na Mlynských nivách v priamom smere obojsmerne vyznačiť vyhradené jazdné pruhy MHD 
vrátane plynulého napojenia z Prievozskej do mesta a aj s pokračovaním smerom na 
Dunajskú ulicu, resp. opačne z Mlynských nív smerom na Prievozskú. Šírka jazdných pruhov 
MHD 3,25 m. 

• Na komunikácii Mlynské nivy, so zosúladením voči stope trolejového vedenia, doplniť 
dopravným značením vyznačenie vymedzeného koridoru pre trolejbusy odbočujúce doľava 
do Svätoplukovej, a to v miestach križovania súbežných jazdných pruhov za zastávkou a tiež 
pri splietaní s výjazdom vozidiel na rampe z podzemných priestorov Twin City. Okrem toho v 
každom jazdnom pruhu vodorovným značením opakovane 2-3x za sebou vyznačiť „Iné 
nebezpečenstvo" so symbolom trolejbusu a pred týmito značkami zabudovať do vozovky 
blikajúce LED prúžky. V prípade zmeny legislatívy v cestnej doprave použiť aktuálne platné, 
ešte výraznejšie označenie koridoru. 
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• Definitívne vodorovné dopravné značenie navrhovať a realizovať s použitím dvojzložkových 
plastových materiálov, v reflexnej úprave. Vodorovné dopravné, značenie zastávok Vl l a a 
tiež Vl2b realizovať v žltej farbe a V l 2b vyznačiť v celej dlžke odbočovacích pruhov, 
nástupných hrán a zaraďovacích prnhov zastávok autobusov. 

• Detaily definitívneho dopravného značenia spoločne riešiť a konzultovať v rámci realizačnej 
projektovej dokumentácie (napr. vyznačenie začiatku/ukončenia vyhradených BUS-pruhov, 
II7a). 

• Káblové sie te DPB, a.s. pred zahájením stavby riadne zamerať a vytýčiť. 
• Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a.s. vykonávať ručne. 
• Začiatok výkopových a stavebných prác nahlásiť správcovi. 
• Výkopové práce a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému ani ináč poškodiť 

pevné trakčné zariadenia. 
• Kríženia a súbehy inžinierskych sietí riešiť v súlade s STN 73 6005. 
• Pripretláčaní dohodnúť podmienky na konkrétne miesto so správcom. 
• Odkryté káble DPB, a. s. pred zasypaním dať skontrolovať správcovi. 
• Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia dodržiavať ustanovenia STN 34 3 112, najmä články 

112,117al20. 
• Stavebné práce a ostatné sptievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky na 

trolej busovej dráhe a v autobusovej MHD, ďalej nesmú obmedzovať plynulosť premávky 
trolejbusov a autobusov nad rámec osobitne spracovaných opatrení v prevádzke dopravy, 
ktoré budú súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie predmetnej stavby. Pritom nie je 
možné počítať s výlukou trolejbusovej dopravy na Mlynských nivách, Svätoplukovej ulici, v 
križovatke Mlynské nivy - Karadžičova a v priestore konečnej zastávky Páričkova/Sagát<;)Va 
(o.krem nevyhnutnej doby potrebnej pre realizáciu samotnej úpravy trolejového vedenia). 

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia stanovisko č . OU-BA-OSZP3-2016/073031/ 
UBR zo dňa 25.07.2016 
Držiteľ odpadov je povinný: 
• zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením akbu iným nežiaducim únikom, _ 
• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to j eho : 

prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť 
na prípravu na opätovné použitie inému, 
recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 
zhodnotením v rámci svoj ej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie, 

• odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuj e ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, 
• uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje vz evidencie príslušnému orgánu štátnej správy v 

odpadovom hospodárstve(§ 2 vyhláška MZP SR č. 366/2015 Z.z.) ak nakladá ročne v súhrne 
s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako j ednou tonou ostatných odpadov; 
ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka 
tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. 
februára nasledujúceho kalendárneho roka. 

• Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste 
jeho vzniku (t.j . v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia 
veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

• Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčš ie 
množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov j e potrebný súhlas orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva v zmysle § 97 ods. 1 písm. g). 

Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2016/18840-2/66533/PRA zo 
dňa31.08.201 6 
• Dodržať podmienky rozhodnutia KPÚ o di:_uhu, rozsahu, spôsobe vykonávania 

archeologického výskumu a nakladanie s nálezmi C. KPUBA-20 l 5/15432-3/50516IPRA zo 
dňa 24.07.20 15, vydaného pre úče l y územného konania na predmetnú stavbu. 
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BRATISLAVSKA TEPLARENSKÁ. a.s .. stanovisko 01798/Ba/2016/3410-2 zo dňa 05.08. 2016 
a stanovisko č. 03733/Ba/2017/3410-2 zo dňa 05.12.2017 
V záujmovom území v križovavtke ulíc Karadžičova - Mlynské Nivy sa na~bádza horúcovod 2 x 
DN 350, horúcovodná šachta S2 a dispečerský kábel, v ulici Páričková - Sagátova sa nachádza 
horúcovod 2 x DN 100, 2 x DN 80 a dispečerský kábel, v križovatke ulíc Mlynské nivy -
Svätoplukova sa nachádza horúcovod 2 x DN 80 do OST 8034 SOU Svätoplukova a dispečerský 
kábel. Stavebník je povinný: 
• Dodržať ustanovenia§ 36 - och.ranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z.z. a 656/2004 

Z.z. o tepelnej energetike. 
• Pri súbehu inžinierskych sietí s horúcovodom dodržať och.ranné pásmo horúcovodu a to 1 m 

od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany. Ochranné pásmo horúcovodných šácht a to 
1 m od vonkaj šej hrany šachty na všetky strany. 

• Pri križovaní inžinierskych sietí s horúcovodom dodržať n01mu STN 736005/1993 -
Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Inžinierske siete uložiť do chráničky s 
presahom 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodov na obe strany. 

• Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad horúcovodom. 
• Bez predchádzajúceho súhlasu neumiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad 

horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho 
ochranné pásmo. 

• Pred začatím stavebpých prác horúcovod a dispečerský kábel vytýčiť. 
• Vstupy na šachte S2 umiestniť dva, na každej strane potrubia jeden (viď príloha). Typ 

poklopov Pail)ľeX 800 so štvorcovou základňou, kruhový vstup DN 800, uzamykateľný s 
odvetraním, klbové uloženie veka so zabezpečením proti vybratiu rámu. 

• V ďalšom stupni proj~ktovej dokumentácie zaslať na vyjadrenie stavebnú časť úprav vstupov 
l}orúcovodnej šachty S 3. 

• Další stupeň projektovej dokumentácie aj so všetkými súvisiacimi profesiami žiadame zaslať 
na vyjadrenie. 

• Nezasahovať do teplárenských zariadení bez vedomia spoločnosti BT, a.s. 
• Výkopové práce v blízkosti horúcovodu vykonať ručne. 

BENESTRA s.r.o .. stanovisko 538/20 16 zo dňa 19.08.2016 
V dotknutom záujmovom území sa nachádzajú telekomunikačné zariadenia (TKZ) spoločnosti 
BENESTRA s.r.o., a to podzemné optické káble uložené v HDPE rúrach a závesné optické káble 
uložené na stožiaroch DPB. Stavebník j e povinný: 
• 8 týždňov pred zahájením prác súvisiacich s prerušením optických káblov oznámiť termín na 

<lob.ľadové centrum spoločnosti, 
• prerušenie prevádzky na kábloch realizovať z piatka na sobotu resp. zo soboty na nedeľu v 

dobe od 22,00 do 06,00 hod„ 
• pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené TKZ vykonať všetky 

účinné och.ranné opatrenia, 
• zemné práce v ochrannom pásme lm na obe strany vykonávať ručným výkopom, 
• odkryté TKZ riadne zabezpečiť proti ohrozeniu a poškodeniu, 
• každé poškodenie TKZ bezodkladne nahlásiť, 
• pred zásypom nových trás TKZ pozvať zástupcu spoločnosti BENESTRA s.r.o. na obhliadku, 
• budovanie nových optických trás vykonať podľa príslušnej STN, zabezpečiť mechanickú a 

signálnu ochranu, 
• po ukončení prác odovzdať spoločnosti BENESTRA s.r.o., geodetické zameranie skutkového 

stavu a to 2x v tlačenej forme a 1 x elektronicky vo formáte dgn. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, vyjadrenia č. 89/SK/2016/Ko zo dňa O 1.08 .2016 
• SO. IS. 103 - na priechode pri objekte autobusovej stanice doplniť varovný pás 
• SO. IS . 1 O l .1- na priechode doplniť varovné a Signálne pásy 
• SO. IS. 11 O - signálny pás v úseku medzi 2 priechodmi nahradiť umelou vodiacou líniou 
• SO. IS. 108 - na ostrovčeku doplniť varovné a signálne pásy 

MV SR, SEKCIA INFORMATIKY. TELEKOMUNIKÁCIÍ A BEZPEČNOSTI MV SR. ODBOR 
TELEKOMUNIKACIL stanovisko č . SITB-OT4-2016/000226-1215 zo dňa 10.08.2016 
V záujmovom území navrhovanej stavby má MV SR káble 1029 a 1062. 
• Pred zahájením výkopových prác vytýčiť trasy káblov v súčinnosti s povereným zástupcom 

správcu siete MV SR. 
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. , vyjadrenie 36695/2016/4020/lng.La zo dňa 26.9.20 16 
Y území navrhovanej stavby sa nachádzajú zariadenia BYS, ktoré žiadame pred realizáciou 
stavby vytýčiť pracovníkmi BYS. Stavebník je povinný: 
• V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany v sú lade s § 19 Zák. č . 442/2002 „O 

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách" neumiestňovať stavby a objekty trvalého 
charakteru, neumiestňovať konštrukcie, reklamné tabule, billboardy alebo iné podobné 
zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verej nému vodovodu a verejnej kanalizácii alebo ktoré 
by mohli ohroziť ich technický stav, nevysádzať trvalé porasty, a podobne. 

• Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami 
dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a 
dodatkov. 

• Poklopy na kanalizačných šachtách a armatúrach verejného vodovodu dotknuté 
navrhovanými rekonštrukciami komunikácií a chodníkov upraviť výškovo do novej nivelety. 
Ku kontrole funkčnosti zariadení prizvať pracovníkov DOOV a DDV BYS. 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p„ vyjadrenie č. CS SYP OZ BA 1464/ 
2016/14018 zo dňa 20.09.2016 
• Zabezpečiť, aby stavebnými aktivitami nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd a 

podzemných vôd (k ich znečisteniu). 
• Pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona č . 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 

SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, GR, odbor expertízy, stanovisko č . 12441/2016/ 
0420-023 zo dňa 05.10.2016 · 
• Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjac!,reniach ŽSR 

OR Trnava č. 3670/201 5/289301/SZTS/7a.13 zo dňa 25.08 .20 15 a jeho odborných 
~ložiek, doložených v prílohách, upozorňujúcich na trasy podzemných káblových vedení 
ZSR odvetvia OZT v Karadžičovej ul. a stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov 
železničnej infraštruktúry, 
SHM RP Bratislava č. 0750/2a.15/3450/2016/SHM/RP-Ba-Me zo dňa 08.08.2016 
~hľadiska maj etkovo právneho vyrovnania k stavbou dotknutým pozemkom v správe 
ZSR. 

• Posudzovanú stavbu v jeiďalšej príprave a realizácii zosúladiť a koordinovať so stavbou ŽSR 
Projektu TEN-T. Stavba ZSR TEN-T je financovaná z prostriedkov Európskej únie a štátneho 
rozpočtu, a preto riešenie posudzovanej stavby musí byt' také, aby v budúcnosti neboli 
vyvolané žiadne n~klady na j ej dodatočné zabezpečenie alebo úpravy z dôvodu realizácie a 
prevádzky stavby ZSR a súčasne nesmie dôjsť k neželanému ovplyvneniu podzemnej trasy 
tunelov železničnej trate. 

• Stavebník bude rešpektovať súčasné i budúce objekty a vedenia ŽSR v danom území. 
Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním 

nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu 
stavby dráhy, jej 9dvodnenia a stability (výhľadový stav) a k poškodeniu objektov, 
vedení a zariadení ZSR, 
nesmú byt' znečisťované pozemky v správe ŽSR. 

Orange Slovensko, a.s, vyjadrenie č. BA - 1509/2017 zo dňa 23.05.2017 
• Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 

elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, 
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza 
k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žliabkovaním. Všetky vynútené práce 
výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným 
správcom PTZ Orange Slovensko, a.s. 

• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené PTZ, je stavebník 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí: 

pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 
terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy prevedie 
objednávateľ farbou alebo kolíkmi), 
preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ, upozornenie na možnú polohovú odchýlku vytýčenia± 30 cm 
od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a 
hlbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, 
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dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu, 
nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ, 
vyžiadanie súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 
ochrannom pásme, 
aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou, 
pred zákopom prevedenie zhutnenia zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovenie krytia a 
značenie (zákrytové dosky, fólia, markery), 
aby bezodkladne bolo oznámené každé poškodenie PTZ, 
preverenie výškového a stranového uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 
správca PTZ nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez jeho 
vedomia), 
pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvanie pracovníka servisu ku kontrole o 
nepoškodení trasy, 
pred realizáciou preverenie obsadenosti trasy optickými káblami. 

SIEMENS s.r.o. stanovisko č. PD/BA/176116 zo dňa 27.2.2017 
• pred zahájením prác zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 
• všetky káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou uložiť do chráničiek, 
• pred zahájením stavebných prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. , 
• v prípade križovania sietí stavebníka, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 

dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a 
prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. , 

• v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO pred vykonaním prác prizvať stavebný 
dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 

• k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií predvolať stavebný dozor 
Siemens, s.r. o., 

• práce vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO, 
• v prípade poškodenia zariadenia VO ihneď nahlásiť poruchu, 

SWAN. a.s., vyjadrenie č. SW-7373/2016 zo dňa 19.08.2016 
V záujmovom území stavby sa nachádza optický kábel spoločnosti SW AN, a.s. 
• Pred začatím stavebných prác pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany telekomunikačných 

zariadení trasu optického kábla spoločnosti SW AN, a.s. vytýčiť a prípadne vykopať sondy, z 
ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom. 

• Počas výstavby pri realizácii zemných prác dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 
pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300 a to naj mä: 

všetky zemné práce v pásme 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení 
a zariadení /ochranné pásmo/ vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania 
strojných mechanizmov v zmysle §66 a §67 Zákona č. 35 1 /20 11 Z.z. o elektronických 
komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káb lov dodržať 
maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu, 
oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou, 
nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred 
mechanickým poškodením, 
nad vytýčenou trasou nerealizovať skládky materiálov a stavebnej sute, 
zabezpečiť zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), 
bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločno sti SW AN, a.s ., 
všetky kolízne situácie počas výstavby horeuvedenej stavby, ktoré sa týkajú trasy 
optických káblov SW AN, a.s. riešiť v spolupráci s prevádzkovateľom siete SWAN, a.s., 
t.j. Heizer Optik, s.r.o. 

SPP Distribúcia a.s .. vyjadrenie č. TDba/2764/201 6/Pr zo dňa 22.08.2016 
• Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 

a §80 Zákona o energetike, 
• zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k 

poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, 

• pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a 
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inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 
• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpeč iť 

prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich 
podzemných vedení, 

• pred real izáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnost i požiadať 
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, 

• pri realizác ii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z . 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich 
technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), naj mä STN EN 12007-1 , STN 
EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01 , TPP 702 02, 

• umožniť zástupcovi SPP-0 vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností , prizvať 
zástupcu SPP-0 k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem, 

• výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú strany od obrysu existujúcich 
plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení 
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 

• zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na 
možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k 
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

• rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 

Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 22.02.2017 
Cez územie určené pre realizáciu stavby prechádzajú existujúce VVN-11 OkV, VN-22kV a NN-
0,4kV, ktoré sú v kolízii s plánovanou výstavbou. 
• Pred zaháj ením stavby riešiť preložky distribučných vedení v zmysle § 45 zákona č . 

6251/201 2 z. z. 
• Stavba musí zohľadňovať všetky existujúce VVN, VN a NN zariadenia spoločnosti 

Západoslovenská distribučná a. s. a ich ochranné pásma v súlade s § 43 zákona č . 251120 12 Z. 
z. a nadväzných legislatívnych predpisov. 

• So zreteľom na územný záber výstavby a všetky vyvolané úpravy dotknutých rozvodov, 
stavebník zabezpečí prekládku týchto distribučných rozvodov na vlastné náklady, ako aj 
ostatné energetické zariadenia v zmysle § 45 Zákona o energetike č . 2511201 2 Z.z., v 
koordinácii s ich prevádzkovateľom. 

• Rešpektovať všetky energetické zariadenia v maj etku Západoslovenská distribučná, a.s. 
silové aj oznamovacie a dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike 
č. 25112012 Z.z. o Energetike a jeho noviel a nadväzných legislatívnych predpisov. 

• Uloženie káblov riešiť v zmysle STN 34 10 50, STN 33 2000-5-52 a STN 73 60 05. Káble 
ukladať do definitívne vybudovaných chodníkov, komunikácií a v zelenom páse. 

• V prípade, že sa pri realizácii stavby budú v ochrannom pásme existujúcich vedení 
pohybovať stavebné mechanizmy a pracovníci investora, stavebník je povinný: 

pri realizácii terénnych úprav pod vedením dodržať minimálnu výšku vodičov od úrovne 
terénu 7 metrov, pod vedením a min 3 mod krajného vodiča musí byt' trávnatý povrch, 
v prípade potreby umožniť vstup pracovníkom prevádzkovateľa el. vedenia na pozemok 
za účelom vykonávania revízií, údržby a opráv el. vedenia, 
pri stavbe dodržať všetky bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k náhodnému dotyku s 
vedením predmetmi a náradím, ktoré sa pri stavbe používajú, 
počas celej výstavby zodpovedať za bezpečnosť pri práci, z hľadiska priblíženia sa k 
živým častiam VN vedenia pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú stavebných prác, 
pod vedením neskladovať stavebný materiál a neodstavovať motorové vozidlá, 
uhradiť škody, ktoré vzniknú počas výstavby na zariadení v majetku spoločnosť 
i Západoslovenská distribučná a.s., 
dodržať ustanovenia §-u 43 , odsek 4), zákona č . 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel, 

• Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná, a.s. -
vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať 
bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. 

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 66 11726597 zo dňa 21.09.2017 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351120 11 Z.z.) a 

zárovei"í dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351 /20 11 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 
• V prípade ak stavebník alebo ním poverená osoba zistil, že jeho zámer, pre kto rý podal 

uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
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podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 
povereného správou sieti . 

• V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351 /2011 Z.z. o elektronických komunikáciách do projektu 
stavby musí byt' zakreslený priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. 

• Dodržať zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas 
výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

• V prípade ak sa na definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je 
vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOV AKIA, s.r.o., zabezpečiť nadzemnú 
sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

• stavebník je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie v prípade, že 
vydané vyjadrenie stratí platnosť. Pred realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie 
polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 

• Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. 

• Stavebník alebo ním poverená osoba j e povinná dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné 
podmienky ochrany SEK. 

• V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 

ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 
Slovak Telekom, a.s., 
Vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia. 
V lokalite stavby je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner. 

• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 
terénu, 
preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 
j eho ochranu stanovené, 
upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 
30 cm, 
zrealizovanie skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu, 
upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovaF s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hlbiace stroje), 
aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 
zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia, 
overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového 
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia), 

• V prípade, že počas výstavby j e potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, toto je možné 
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

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

SITEL s.r.o. , vyjadrenia č. 1301/17 zo dňa 08.12.2017 
• Vzhl'adom k tomu, že v tesnej blízkosti stavby sa nachádza OK objednať vytýčenie trasy 

optického kábla SLSP a.s . v správe SITEL s.r.o., 
• v prípade potreby objednať stavebný dozor SITEL s.r.o. a konzultovať práce v blízkosti OK, 
• naďalej zasielať prípadne zmeny dokumentácie ohľadom stavby na adresu SITEL s.r.o. 

Všeobecná úverová banka, a.s., stanovisko č. 283/0570/2016 zo dľ1a 23.09.2016 
• Zabezpečiť, aby bol počas celej realizácie rekonštrukcie priľahlých komunikácií a 

potrubných a káblových rozvodov zabezpečený trvalý a bezpečný prístup do budovy nakoľko 
sa jedná o budovu ústredia Všeobecnej úverovej banky. Jedná sa o: 

Prístup pre zamestnancov a klientov banky (hlavný vstup do budovy od Karadžičovej , 
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vstup do retailovej pobočky z ul. Páričkov~, zadný prevádzkový vstup a rovnako vstup do 
Firemnej pobočky zo zadného parkovisk} Sagátová. 
Prístup vozidiel na zadné parkovisko Sagátová pre zásobovanie, odvoz odpadu a iné 
vozidlá súvisiace s prevádzkou banky, vozidiel dotácie a iných vozidiel pre parkovanie v 
podzemnej garáži. Zabezpečiť okrem výjazgu zo zadného parkoviska cez rampu smerom 
do ul. Páričkova, trvale výj azd do ulice Sagátová (vzhľadom na polomer smerového 
oblúka, ktorý neumožňuje výjazd z parkoviska cez rampu v prípade veľkých nákladných 
vozidiel, ktorý bude využívaný aj po ukončení realizácie predmetnej rekonštrukcie len 
občasne. Výjazd z parkoviska bude označený . 
Prí,stup pre použitie požiarnej techniky - bočný prevádzkový vchod z ulice Mlynské nivy. 
VUB zabezpečila osadenie odnímateľných stlpikov, aby bolo zamedzené parkovaniu 
motorových vozidiel na verejnom chodníku pred predmetným prevádzkovým vstupom. V 
tejto súvislosti po dobudovaní nového cyklochodníka opätovne zabezpečiť vymedzené 
zabránenie parkovania pred týmto prevádzkovým vstupom. 
Prístup na predné parkovisko (od Karadžičovej) . Počas rekonštrukcie parkoviska v 
dôsledku budovania nového cyklochodníka zabezpečiť nepretržite jednosmerný prejazd 
cez celé parkovisko t.j. prejazd cez obidve polia parkoviska v súčasnosti oddelené 
zeleným ostrovčekom. Zabezpečiť, aby bankou zrealizovaný líniový odvodňovací systém 
parkoviska prostredníctvom žľabov ACO Monoblock RO 100 V bol počas rekonštrukcie 
zabezpečený proti poškodeniu a znečisteniu a v miestach v ktorých nevyhnutne dôjde k 
zásahu do odvodňovacieho systému vyriešiť správne spádovanie, ukončenie ako aj 
miesta s revíznym čistiacim otvorom. Zabezpečiť, aby pri prevzatí prác po ukon,Čení 
rekonštrukcie na prednom parkovisku bol prizvaný zástupca spoločnosti „ACO Stavebné 
prvky s.r.o." (ako odborný technický dozor). 

• Písomne oznámiť začatie stavby podľa predmetnej projektovej dokumentácie a na základe 
právoplatného stavebného povolenia. 

• Počas celej realizácie rozsahu predmetnej projektovej dokumentácie vytvoriť komunikačný 
kanál (meno a nepretržitú telefón. linku 7x24 hod) pre prípad vzniku neplánovaných 
odstávok, ktoré bude generálny zhotoviteľ stavby povinný oznámiť (prerušenie dodávok EE, 
voda, plyn, dátové a telekomunikačné linky, optická kabeláž a kanál, horúcovod), a 
poskytnúť kontakt na osobu zodpovednú za vedenie uskutočňovania stavby v súvislosti s 
riešením akýchkoľvek problémov so stavbou, ktoré by mohli mať dopady na prevádzku 
banky. 

• Všetky plánované odstávky oznámiť minimálne 15 pracovných dní vopred. Zabezpečiť 
priebežnú ,a včasnú informovanosť o postupoch v realizácii časti stavieb, ktorými bude 
budova VUB a jej parcely dotknuté, formou zápisov a v prípade rozhodujúcich a sporných 
bodov budú zástupcovia banky prizvaní na kontrolné dni stavby. 

• Včas informovať o dňoch a časoch, kedy plánované etapovité práce predpokladajú zvýšenú 
mieru otras,ov (v súvislosti s citlivosťou technológie v priestoroch dátového centra v budove 
ústredia VUB). 

• Pred začatím rekonštrukcie zrealizovať na náklady investora zdokumentovanie vo 
fotografickej a aj textovej časti skutkového stavu konštrukcií, prvkov a bezprostredného 
okolia banky - terénnych a sadových úprav. 

• Akékoľvek zmeny pri realizácii oproti predmetnej projektovej dokumentácii, ktoré by mali 
dopad na vlastníctvo nehnuteľností banky ako aj jej prevádzku, vopred s povereným i 
zástupcami banky odsúhlasiť. 

• Počas rozkopávok prístupových komunikácií do budovy zabezpečiť rozkopávku zábradlím a 
v noci reflexnou značkou. Pokiaľ nebude možné priestor oplotiť ho zabezpečiť iným 
vhodným bezpečným spôsobom. Zabezpečiť smerové tabule / označenie, ktoré budú 
navigovať zamestnancov a klientov banky pre prístup do banky počas obmedzení v dôsledku 
rekonštrukcie. 

• Pred zahájením výkopových prác vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami a zabezpečiť 
dodržanie ich ochranných a bezpečnostných pás iem. Počas vytýčenia musia byt' zástupcovia 
VUB prítomní. , 

• Fasádu budovy, stlpiky, zábradlia, osvetlenie, žľaby, značky, reklamné tabule, rampy 
(parkovací systém), odpadkové koše, stromy, zeleň, dlažby a iné povrchy prístupových 
komunikácií, ktoré sú vlastníctvom banky a budú dotknuté realizáciou predmetnej 
rekonštrukcie ochrániť pred poškodením. Po ukončení realizácie zabezpečiť spätnú úpravu 
terénu, povrchov aj so zatrávnením ako aj naluadiť prípadne poškodené a vyrúbané kríky, 
opätovné osadenie vyššie spomínaných prvkov v prípade demontáže. Spádovanie 
komunikácií a chodníkov pre odvedenie zrážkových vôd rieš iť tak, aby zrážkové vody 
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nestekali smerom do budovy banky resp. boli spádované smerom do odvodňovacích žľabov / 
verejnej kanalizácie/ (ORL pri parkoviskách). , 

• Zabezpečiť, aby pozemky vo vlastníctve VUB, ktoré budú dotknuté výstavbou nového 
cyklochodníka a iného, v rozsahu podľa predmetnej projektovej dokumentácie, neboli 
predmetom dočasného uskladňovania materiálov, zeminy z výkopov a boli zabezpečené voči 
poškodeniu (vytváraniu dočasných prechodov pracovníkmi stavby aj náhodných chodcov). 
Prípadne poškodenú exteriérovú zeleň nahradiť. 

• Realizovať opatrenia proti pôsobeniu prašnosti zo stavby a tiež zabezpečiť také opatrenia, 
ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby podľa predmetnej projektovej 
dokumentácie na prevádzku banky (napr. hluk, vibrácie) a nedôjde k spôsobeniu škôd na 
majetku a nehnuteľnostiach banky. V prípade znečistenia komunikácií (vrátane chodníka) pri 
uskutočňovaní stavebných prác generálny dodávateľ stavby zabezpečí ich pravidelné čistenie . 

• Po ukončení stavby v rozsahu podľa predmetnej projektovej dokumentácie odovzdať 
porealizačné zameranie stavby vo vzťahu k pozemkom vo vlastníctve banky. 

20. So stavbou j e možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebných povolení vydaných 
Bratislavským samosprávnym krajom, ako špeciálnym stavebným úradom pre stavby 
električiek a trolejbusových dráh, Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto, ako stavebným 
úradom I. stupňa, Okresným úradom, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušným orgánom štátnej 
vodnej správy, Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, príslušný 
správny orgán vzhľadom k tomu, že stavebné objekty jednotlivých povolení spolu súvisia 
a navzájom na seba nadväzujú. 

21. Stavebník je povinný pri uskutočnení stavby dodržiavať podmienky rozhodnutí 
vydaných v súvislosti s navrhovanou stavbou: 

• rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby 
a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2016/72266/KAZ zo dňa 21.09.2016, 

• rozhodnutia - stavebného povolenia vydaného Okresným úradom Bratislava, odborom 
výstavby a bytovej politiky č . OU-BA-OVBP2-20 17/91306/K.AZ zo dňa 14.12.2017, 

• rozhodnutia - stavebného povolenia vydaného Bratislavským samosprávnym krajom č. 
05889/2017 /CDD-25 zo dňa 28. 11.2017, 

• rozhodnutia - povolenia na zriadenie vodných stavieb vydaného Okresným úradom 
Bratislaya, odborom starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 
zložiek ZP, č. OU-BA-OSZP3-2017/35464/PIA II - 5823 zo dňa 30.06.2017, 

• rozhodnutia vydaného Mestskou časťou Bratislava - Ružinov č. ZP/CS 12239/2017/LSU zo 
dňa 28.09.2017 - súhlas na výrub drevín, 

• rozhodnutia vydaného Hlavným mestom SR Bratislava č . MAGS OD 35775/2017-79723 zo 
dňa 03.04.2017 - povolenie na výrub drevín, 

• rozhodnutia vydaného Hlavným mestom SR Bratislava č. MAGS OD 33062/2017-93329 zo 
dňa 10.04.2017 - povolenie na výrub drevín, 

• rozhodnutia vydaného Hlavným mestom SR Bratislava č. MAGS OD 42970/2017-344858 zo 
dňa 11.07.2017 - povolenie pripojenia. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania: 
V stavebnom konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkmi konania. 

Záväznosť stavebného povolenia: 

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov je stavebník oslobodený od správneho poplatku. 

Odôvodnenie 

Stavebník podal dňa 26.09.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné 
objekty: SQ.IS.005 Podzemná kruhová križovatka, SO.IS.101 Rekonštrukcia lqižovatky 
Páričkova / S agátová, SO .IS .1O1.1 Rekonštrukcia chodníkov v križovatke Páričkova / S agátová, 
SO.IS. 102 Svätoplukova - rekonštrukcia komunikácie, SO.IS.102 .1 Svätoplukova -
rekonštrukcia chodníkov, SO.IS.103 Rekonštrukcia križovatky Svätoplukova / Mlynské nivy, 
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SO.IS.104 Mlynské nivy - rekonštrukcia komunikácie, SO.IS.104. 1 Mlynské nivy -
rekonštrukcia chodníkov, SO.IS.106 Mlynské nivy - podzemný vjazd III. (komunikácia), 
SO.IS.108 Rekonštrukcia križovatky Páričkova / Svätoplukova, SO.IS. 11 O Rekonštrukcia 
chodníka a dopravného značep.ia Páričkova, SO.IS. 111 Rekonštrukcia chodníka a dopravného 
značenia Karadžičova (pri VUB), tvoriace súčasť stavby: „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a 
komunikácií - MJynské nivy", umiestnenú na uliciach Mlynské nivy / Karadžičova / Páričkova 
/ Svätoplukova / Sagátová v katastrálnych územiach Staré Mesto a Nivy. 

Na stavbu vydal Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako 
príslušný správny orgán úrad rozhodnutie o umiestnení stavby č. OU-BA-OVBP2-
2016/72266/KAZ zo dňa 21.09.201 6 azáväzné stanovisko č. č. OU-BA-OVBP2-
2017/20912/KAZ zo dňa 06.02.2017, ktorým overila dodržanie podmienok hore uvedeného 
územného rozhodnutia. 

Špeciálny stavebný úrad, oznámil listom č. MAGS SSU 53923/2017/390628-2/Hu zo dňa 
26.10.2017 začatie stavebného konania verejnou vyhláškou v uvedenej veci dotknutým orgánom 
a účastníkom konania, a zároveň upustil v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona 
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli pomery staveniska dobre 
známe. 

V priebehu konania v určenej lehote pred vydaním rozhodnutia sa prihlásili do konania 
a zároveň požiadali o rešpektovanie práv účastníka konania spoločnosti: 

a) PROPERTY Danube, s.r.o„ Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36282 821 , listami 
doručenými dňa 27.1 0.2017, 13.11.2017 a 04.12.2017. Listom zo dňa 21.12.2017 podala 
spoločnosť aj námietky a pripomienky účastníka konania. 

b) Eurovea, a.s„ Dvofákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 292 966, listom 
doručeným dňa 21.12.20 17 a zároveň podala spoločnosť aj námietky. 

Špeciálny stavebný úrad preskúmal podané návrhy, vyžiadal si ich doplnenie a po posúdení 
dôvodov pred vydaním stavebného povolenia právoplatne vylúčil z konania spoločnosť 
PROPERTY Danube s.r.o. 
Rozhodnutím zn. MAGS SSU 53923/2017/33 11 4/2018/43093-21/Hu zo dňa 20.03.2018 
špeciálny stavebný úrad rozhodol aj o nepriznaní postav~nia účastníka konania spo ločnosti 
Eurovea, s.r.o„ rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, preto v zmysle § 14 ods. 1 
správneho poriadku koná s touto spoločnosťou ako s účastníkom konania. 
Účastník konania spoločnosť Kalos, s.r.o. , Dvofákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 
3 6 292 966, listom doručeným dňa 21.12.201 7 podal námietky. 
Dňa 05.03.2018 všetky vyššie uvedené spoločnosti vzali svoje námietky a pripomienky späť, 
preto špeciálny stavebný úrad tieto námietky ako právne irelevantné neposudzoval ani 
nevyhodnocoval. 

Stavebník podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal v konaní k dotknutým 
pozemkom a stavbe vlastnícke a iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho 
oprávňuje zriadiť na nich navrhovanú stavbu. 

K žiadosti stavebník doložil predpísanú projektovú dokumentáciu stavby, ku ktorej sa 
vyjadrili: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava; Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI; 
Dopravný podnik, a.s.; Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave; 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky; Okresný úrad Brati§lava, odbor odb. 
starostl ivosti o životné prostredie; Krftjský pamiatkový ,úrad Bratislava; Unia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska; SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, š.p.; Bratislavská 
teplárenská, a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Ministerstvo vnútra SR, sekcia 
informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MVSR; Západoslovenská distribučná, a.s.; Slovak 
Telekom, a.s.; MICHLOVSKY, spol. s r.o.; SPP - distribúcia, a.s.; SITEL, s.r.o.; SATRO s„r.o.; 
BENESTRA s.r.o.; Siemens s.r.o.; SWAN, a.s.; Bratislavský samosprávny kraj , Urad 
Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy; Slovenský zvä} telesne postihnutých; 
Dopravný úrad, divízia civi lného letectva; DOPRA VOPROJEKT, a.s.i. Zele:z;p.ice SR, Generálne 
riaditeľstvo ; Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku; TUV SUD Slovakia s.r.o.; 
Všeobecná úverová banka, a.s.; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava. 

Podmienky z predložených stanovísk týkajúce sa povoľovanej stavby sú zapracované 
v projektovej dokumentácii a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk 
uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania, posúdil stanoviská 
dotknutých orgánov a účastníkov konania a zistil, že uskutočnením stavby nie sú olu·ozené 
verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a záujmy účastníkov. 

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Hlavné mesto SR Bratislava, 
Primaciálne nám. č. 1 , P .O.BOX 192, 814 99 Bratislava do 15 dní odo dňa jeho oznámenia, 
pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto rozhodnutie bude vyvesená v 
súlade s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, mestskej časti Bratislava - Ružinov a mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Rozhodnutie bude zároveň zverejnené na internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

JUDr. lvo Nesrovnal 
primátor 
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Doručuje sa: 

A. Účastníkom konania: 
verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou na úradnej tabul i 
správneho orgánu: 
• Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (stavebník) 
• SIEBERT + T ALAŠ, spol. s r.o„ Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava - projektanti v časti, 

ktorá sa týka projektu stavby: Ing. arch. Matej Siebert, Ing. Martin Kerak, Ing. Vladimír 
Michal, Ing. Juraj Cbropeň, Ing. Ľuboš Kocka, Ing. Vojtech Tóth, Ing. Róbert Nemec, 
Mgr. Jozef Vojtašák, Ing. Karol Morávek 

• vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých: 
katastrálne územie Staré Mesto 
parcely registra „C" KN 
21290/17, 21290/22, 21290/4, 21293118, 21290/27, 21863/2, 21290/26, 21290/24, 21290/25, 
9120/24, 21844/10, 21844111, 9118111 , 9118112, 9118/21, 91 18/22, 21789/10, 21844/ 17, 
9120/62, 21836/12, 9118/26, 9095/1 4, 9095115, 9095/17, 9095/20, 9095/22 
parcely registra „E" KN 
21844/1, 21844/2, 21844/3, 21836/3, 9118 
katastrálne územie Nivy 
parcely registra „C" KN 
2184711, 2 1837/3, 9871/99, 9749/10, 9749/9, 9749/29, 9871/108, 9871/109, 9871/110, 
9871/107, 9749/4, 9749/23, 9749/5, 9749/31, 9749/2, 21837/4, 21835/4, 9765/1, 9751, 
975311, 21842, 9764, 9753/5, 9749/45, 9749/12, 9749/44, 9749/41, 9749/42, 9749/1 , 
9749/35, 9749/36, 9749/40, 9749/39, 9749/43, 9748/12, 9765/26 
parcely registra „E" KN 
9768,9765,9769, 9773, 21864/204,9889/100, 21289, 21283/101 

• vlastrúkom susedia~ich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté 

• osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté 

B. Dotknutým orgánom a organizáciám 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 
3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanskél].o nábr. 3, 814 21 Bratislava 
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, P.O.X. 26, Ružinovská 8, 820 09 

Bratislava 
6. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 

Bratislava 
7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 

Bratislava 
8. Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
9. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p„ OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 

Bratislava 
10. ~lovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 85 1 01 Bratislava 
11. Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
12. :popravný podnik Bratislava a.s„ Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
13. Zeleznice SR, Bratislava, GR, odb. expe1tízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
14. DOPRA VOPROJEKT, a.s„ Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 
15. MV SR Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
16. Západoslovenská distribučná, a.s„ t'.:ulenova 6, 81 6 4 7 Bratislava 
17. Západoslovenská energetika, a.s„ Culenova 6, 816 4 7 Bratislava 
18. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ Prešovská 48, Bratislava 826 46 
19. SPP - Distribúcia, a. s„ Mlynské ivy 44/b, 825 11 Bratislava 
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20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
21. Orange Slovensko a.s„ Metodovav 8, Bratislava 821 08 Bratislava 
22. UPC Broadband Slovak.ia, s.r.o., Sevčenkova 36, 85 1 O 1 Bratislava 
23. SITEL s .r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 
24. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/ A, 841 04 Bratislava 
25. Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21 /A, 829 05 Bratislava 
26. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
27. Túrk Telekom International SK, s. r. o. , Haanova 12, 85104 Bratislava 
28. SIRIUS SLOVAKIA, a.s„ Jantárová 25, 851 10 Bratislava 
29. SWAN a.s. , Borská 6, 841 04 Bratislava 
30. BENESTRA s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
31. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
32. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 
33. Primanet, spol. s r.o., Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
34. Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 , 821 08 Bratislava 
35. Transpetrol, a.s. , Šumavská 38, 821 08 Bratislava 
36. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
37. RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava 
38. DIGI Slovakia, s.r.o., Rontgenova 26, 85 1 01 Bratislava 
39. SUPTel s.r.o., Pri šajbách 3, 831 06 Bratislava 
40. SATRO, s.r.o., Hodonínska 25, 841 37 Bratislava 
41. ACS, spol. s r.o., Magnetová 11 , 83 1 04 Bratislava 
42. Dial Telecom, a.s. - organizačná zložka, Pražská 11, 811 04 Bratislava 

C. Na vedomie (nemá účinky doručenia) 
4 3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

zastúpené: 
44. Twin City, a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
45. ARMA TRADE GRP, s.r.o. , Súľovská 38, 821 05 Bratislava 
46. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava (projektant) 

Doručuj e sa so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu: 
4 7. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
48. Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21 , 827 05 Bratislava 
49. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 

Co: SÚ/2 x spis 

Potvrdenie dátumu vvvesenia a zvesenia verejnei vyhlášky: 

Dátum vyvesenia : 
. 2 6. 04. 2018 

Dátum zvesenia: 

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 




