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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. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky,§ 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 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 dňa 31.07.2017 podal stavebník TWIN 
CITY a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO : 35 872 217, zastúpený Ing. Barbarou 
Némethovou, bytom Merlotová 8, 83 1 02 Bratislava, (ďalej len „stavebník") a na základe tohto 
preskúmania vydáva v súlade s § 32, § 46 a§ 47 zákona č. 7111967 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 

stavebné povolenie 

na stavebné objekty: 
SO A2.2004 Úprava križovatky č. 608 Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad 

- Dunajská 
SO A2.2005 Križovatka č. 608, Karadžičova - Mlynské nivy, Dostojevského rad - Dunajská 

- úprava CDS 
SO A2.2005. l Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia a zberača prúdu 
SO A2.2006 Križovatka č . 608, Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad - Dunajská 

- prekládka koordinačných, komunikačných a optických káblov CDS 
SO A2.2007 Križovatka č. 608, Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad - Dunajská 

- prekládka kamerového dohľadu CDS 
SO A2.2009 Križovatka č. 608, Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad - Dunajská 

- prekládka kábla informačného parkovacieho systému 
SO A2.201 2 Križovatka č. 609, Karadžičova - Poľná - úprava riadenia CDS 
SO A2.2008 Križovatka č . 608, Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad - portál CDS 

tvoriace súčasť stavby: „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, križovatka č. 608, 
Karadžičova - Mlynské Nivy - Dostojevského rad - Dunajská" 

stavebníkovi: TWIN CITY a.s„ Karadžičova 12, 82 1 08 Bratislava, IČO: 35 872 217 

miesto stavby: križovatka Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad - Dunajská, 
parcely registra „C" KN č. 9095/14, 21863/1, 2186312, 21293/18, 21290/4, 21290/25, 
21290/26, 21290127, 21762/1, 21845, katastrálne územie Staré Mesto 

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

účel stavby: rekonštrukcia existujúcej križovatky, zvýšenie jej kapacity a vylepšenie niektorých 
parametrov. 
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Stavba sa povoľuje ako stavba trvalá v tomto rozsahu: 

SO A2.2004 Úprava križovatky č. 608 Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad 
- Dunajská 
V križovatke č.608 dôjde k zvýšeniu počtu pruhov na ľavom odbočení od Karadžičovej ul. na 
úkor stredného ostr,ovčeka predeľujúceho peší priechod. Priechod pre chodcov bude vzhľadom k 
jeho nenormovej dlžke cez 6 jazdných pruhov presunutý na druhú stranu križovatky - na vstup 
od Dostojevského radu, kde bude rozdelený ostrovčekom na dva. Zrušenie priechodu pre 
chodcov na vstupe od Karadžičovej vychádza z potreby zachovania bezpečnosti chodcov, kto rí 
by v prípade výpadku signalizácie mali výrazne sťažené prechádzanie cez tento vstup. Nálu·adou 
tohto priechodu bude priechod na vstupe od Dostojevského radu a priechod na vyústení 
Páričkovej na Karadžičovu ul. Zvýšenie počtu pruhov bude aj na vstupe od Mlynských Nív, kde 
bude pridaný samostatný pruh pre odbočenie vľavo na Dostojevského rad a priechod pre 
chodcov bude rozdelený ostrovčekom na dva. K priechodu pre chodcov na tomto vstupe bude 
prirnknutý priechod pre cyklistov. Spolu je v križovatke pre riadenie navrhnutý nasledovný počet 
vstupných pruhov : 

Dostojevskébo rad 
• 1 samostatný pruh pre odbočenie vpravo (poza ostrovček) 
• 2 samostatné pruhy pre smer priamo 
• 1 samostatný pruh pre odbočenie vľavo 

Dunajská ul. 
• 1 združený pruh pre smer priamo a odbočenie vpravo 
• 1 združený pruh pre smer priamo a odbočenie vľavo 

Karadžičova ul. 
• 1 združený pruh pre smer priamo a odbočenie vpravo 
• 1 samostatný pruh pre smer priamo 
• 2 samostatné pruhy pre odbočenie vľavo 

Mlynské nivy 
• !samostatný pruh pre odbočenie vpravo (poza ostrovček neriadene) 
• 2 samostatné pruhy pre smer priamo 
• 2 samostatné pruhy pre odbočenie vľavo 

SO A2.2005 Križovatka č. 608, Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad -
Dunajská - úprava CDS 
Signalizácia bude z dopravno-technického hľadiska pozostávať z radiča, portálov, stožiarov, 
návestidiel, výstražných dopravných majáčikov a prvkov detekcie peších a vozidiel.V križovatke 
je navrhnutý nový radič s kapacitou 32 signálnych skupín s rozdelením na dve sekcie (20 + 12) 
Prvá sekcia bude riadiť križovatku č. 608 a druhá križovatku č . 651 . 

SO A2.2005.l Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia a zberača prúdu 
Ochranné opatrenia sú riešené v zmysle platných právnych predpisov. 

SO A2.2006 Križovatka č. 608, Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad -
Dunajská - prekládka koordinačných, komunikačných a optických káblov CDS 
Z dôvodu rekonštrukčných prác na križovatke č. 608 Mlynské Nivy - Karadžičova budú 
preložené koordinačné a komunikačné káble prechádzajúce cez dotknutú križovatku a zaústené 
do rozpojovacích skríň RS 608. 1, RS 608.2, RS 608.3 v tejto križovatke. Križovania a súbehy s 
inými sieťami budú urobené v zmysle požiadaviek STN 73 6005, STN 33 2000-5-52 a inými 
predpismi. 

SO A2.2007 Križovatka č. 608, Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad -
Dunajská - prekládka kamerového dohľadu CDS 
Pre monitorovanie dopravnej situácie j e v križovatke č. 608 Karadžičova - Mlynské nivy 
existujúci kamerový dohľad , umiestnený v ostrovčeku (oddeľujúci pravé odbočenie 
z Karadžičovej ulice na ulicu Mlynské nivy) na vlastnom betónovom stožiari. apájanie zo 
stožiara CDS bude demontované a kamera bude napájaná priamo z radiča CDS cez samostatný 
istiaci prvok. Tiež bude preložené do zeme existujúce vzdušné vedenie v smere na Dunajskú 
ulicu, cca 20m od stožiara CDS. Káble budú uložené do ch.ráničiek a označené výstražnou 
fólio u. Pod komunikáciou budú uložené v clu·áničke. 
SO A2.2009 Križova tka č. 608, Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad -
Dunajská - prekládka kábla informačného parkovacieho sys tému 



Existujúce vzdušné vedenie pre napájanie informačného parkovacieho systému bude 
demontované a preložené do zeme. Káble budú uložené do chráničiek a označené výstražnou 
fóliou. Pod komunikáciou budú uložené v chráničke . 

SO A2.2012 Križovatka č. 609, Karadžičova - Poľná - úprava riadenia CDS 
Zmena riadenia križovatky sa týka signálnych plánov úpravou programov radiča CDS. 

SO A2.2008 Križovatka č. 608, Karadžičova-Mlynské nivy-Dos tojevského rad -portá l CDS 
Križovatka bude riadená z nového rad iča CDS, ktorý bude osadený v križovatke č. 608 . Portál 
preklenuje celú mestskú komunikáciu na Karadžičovej ulici cez 6 jazdných pruhov. Oceľová 
konštrukcia portálu bude tvaru jednoduchého rámu rozpätia 23,6 m s priestorovou prielu·a9ovou 
konštrukciou priečnika, na ktorom sú umiestnené 4 návestidlá cds a na každom stlpe j e 
umiestnené jedno návestidlo cds. Ľavý základ je umiestnený v ostrovčeku a pravý na chodníku. 

Podmienky uskutočnenia stavbv 
1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentásie stavby overenej v stavebnom 

konaní, ktorú vypracovala spoločnosť SIEBERT + TALAS, spol. s r.o. , Prievozská 40, 82 1 
09 Bratis lava, zodpovední projektanti Ing. Martin Kerak, autorizovaný stavebný inžinier -
registračné číslo 4721 * SP * A2 a PROJ-SIG s.r. o„ Jókaiho 47, 82 1 06 Bratislava, 
zodpovední projektanti Ing. Marti n Zelenil<, autorizovaný stavebný inžinier - registračné 
číslo 5652 * 12, Peter Pavelka, projektant elektrických zariadení, Ing. Jozef Paluska, 
autorizovaný stavebný inžinier - registračné čís lo 5954 * 13. 

2. Stavebné povo lenie 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 
vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie fyzickou 
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

6. Stavba bude dokončená najneskôr do 24 mesiacov od začatia stavebných prác. 
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavenisko označiť údajmi: názov stavby, 

obchodný názov a sídlo stavebníka, obchodný názov a sídlo zhotoviteľa, meno, adresa, sídlo 
projektanta, číslo stavebného povolenia, dátum j eho vydania a právop latnosti 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. 

10. Stavebník j e 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 ul ičné 
vpusty. 

11. Stavebník j e 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 SUBP č . 59/ 1982 
Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 
zariadení v platnom znení a vyhlášky č . 374/ 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 
proj ektová 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 . 

11 1995 zo dňa 23 . 3. 1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy pred loží ku kolaudácii 
stavby potvrdenie správcu d igitálnej mapy o sp lnení ohlasovacej povinnosti. 
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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 čirmosti. 

18. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží určenie použitia dopravných značiek 
a dopravných zariadení Hlavným mestom SR Bratislavy spolu so zápisnicou a projektom 
organizácie dopravy schváleným v Operatívnej komisii pri odd. prevádzky dopravy 
magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj doklady podľa§ 17 a§ 18 ods. 1) vyhlášky 
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

19. Stavebník je povinný splniť podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, stanoviská č. MAGS/ODP/38937/13-
16248/Há-70 zo dňa 04.04.2013 a MAGS OKDS 43673/15/0DI/191/15-bp zo dňa 02.06.20 15 
Z hľadiska dopravného plánovania a riadenia dopravy 
• Situáciu definitívneho dopravného značenia pred realizáciou prerokovať ju v Operatívnej 

komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení na Magistráte hl.m. SR 
Bratislavy. 

• Pri realizácii stavby spracovať projekt skutočného vyhotovenia (PVS) pre svetelne riadenú 
križovatku č . 608 Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad, v ktorom budú o.i. 
geodeticky zamerané polohy priechodov pre chodcov/cyklistov, polohy stopčiar, detektorov 
a stožiarov CDS. PSY doručiť na Magistrát hl.m. SR Bratislavy - na oddelenie dopravného 
inžinierstva a na oddelenie správy komunikácií. 

Z hľadiska prevádzky cestnej dopravy a pôsobnosti cestného správneho orgánu pre 
miestne komunikácie 1. a II. triedy 
• Pred realizáciou rozkopávkových prác na komunikáciách v správe hl. mesta požiadať MG

OD o rozkopávkové povolenie s platným POD na dotknutej komunikácii a chodníku a túto si 
naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byt' realizovaná v období od 15. marca do 15. 
novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu. 

• Požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na uzávierku komunikácii. 
Z hľadiska záujmov cestného hospodárstva v pôsobnosti hl. m. SR Bratislavy 
• V správe OCH sú komunikácie Karadžičova, Mlynské nivy, Páričkova, verejné osvetlenie 

(VO) všetkých dotknutých komunikácií a cestná svetelná signalizácia (CSS). 
• Rozšírenie vozovky napojiť na niveletu existuj úcej vozovky tak, aby bol zabezpečený dobrý 

odtok povrchových vôd, t.z. aby v mieste napojenia a jeho okolí nestála voda. 
• Ostrovčeky zrealizovať bez zásahu clo konštrukcie vozovky - búracie práce a osadenie 

obrubníkov urobiť zo stredu navrhovaných ostrovčekov. 
• Pri napojení rozšírenia ľavého odbočenia, ako aj existujúceho ľavého odbočenia z 

Karadžičovej ulice na ul. Mlynské nivy použiť nasledovnú konštrukciu vozovky: po 
oclfrézovaní exish1j úcej živičnej vrstvy použiť spoj ovací penetračný náter 0,5 kg/m2 a položiť 
Cementobetónový kryt dvojvrstvový CB II (1201120) 240 mm, dodržať previazanie 
jednotlivých konštrukčných vrstiev po 50 cm (každej vrstvy), pri previazaní betónovej 
konštrukčnej vrstvy (pôvogného a nového jazdného pruhu) 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 navŕtať vŕtačkou. Dilatačné 
škáry v betónovej konštrukčnej vrstve (na vzdialenosť max. 3 m) zrealizovať rezaním, nie 
vkladaním dosiek. Dôkladne zamerať spádové pomery. 

• Novú povrchovú úpravu (obrusnú vrstvu) na Karadžičovej ulici urobiť súvislo na celé šírky 
rozšírenia vozovky a celé šírky oboch pri ľahlých jazdných pruhov v úseku od hranice 
križovatky,po odbočenie na Páričkovu, použiť len modifl,kované asfalty, pôvodnú povrchovú 
úpravu (PUJ na hr. 6 cm odfrézovať a pokládku novej PU urobiť finišerom, pracovné spoje -
škáry na PU prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou. , 

• Jednotlivé vstupy do križovatky Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad v dlžke 40 
m urobiť z cementobetónu CB II (1201120) 240 mm. 

• Na chodníkoch prerušených konštrukciou vjazdu (v mieste priechodu pre peš ích) vybudovať 
bezbariérové úpravy zo zámkovej dlažby v zmysle Vyhl. 532/2002 Z.z., platných predpisov a 
STN, živičnú povrchoví} 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 12/1 5 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 
priľah l ej vozovky. 
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• Riešenie , bezbariérových úprav vrátane všetkých detailov odsúhlasiť a záväzne 
potvrdiť Uniou nevidiacich a slabozrakých. 

• Uličné vpusty preložiť k obrubníkom v novej polohe (aj v miestach napojenia navrhovaných 
komunikácií, aj v miestach rozšírenia vozovky} tak, aby neboli v jazdnej dráhe. 

• Pri prekládke uličných vpustov (UV) na predlženie prípojok použiť rúry min. 0 200 mm a 
preveriť funkčnosť pôvodných prípojok UV na kanalizáciu. V prípade potreby pôvodné 
prípojky prečistiť a poškodené potrubia vymeniť. 

• Na uličné vpusty osadiť rámy s pántovým uchytením mreží tak, aby pri prej azde 
motorovým vozidlom došlo k ich uzavretiu, nie k vylomeniu mreže. 

• Všetky šachty a meracie zariadenia na prípojkách IS osadiť na pozemku investora. Neosádzať 
ich do chodníka, resp. komunikácie v správe OCH. 

• Po rozkopávkach je stavebník povinný: 
a) Na komunikácii dodržať niveletu vozovky, v mieste rýh urobiť spätnú úpravu - zhutnený 

zásyp + 12odkladný betón tr. C 20/25 hr. 23 - 25 cm+ penetračný náter s obsahom asfaltu 
0,6 kg/m2 + asfaltový betón ACo 11 s modifikovaným asfaltom PMB 50/70 hr. 2 x 6 cm 
(dodržať previazanie jednotlivých konštrukčných vrstiev, z toho poslednú - obrusnú 
vrstvu povrchovej úpravy - ABS I modifikovaný Apolobitom hr. 6 cm položiť súvislo cez 
konštrukciu vjazdu a všetky ryhy s rozšírením+ 1 mod vonkajšej p.rany prvej a poslednej 
ryhy a na celú šírku každého dotknutého jazdného pruhu a celú dlžku dotknut~ho úseku, 
pôvodnú povrchovú úpravu hr. 6 cm odfrézovať, pracovné škáry na PU prelepiť 
kvalitnou asfaltovou páskou. 

b) Na chodníkoch urobiť novú povrchovú úpravu ACo 8 (na podkladný betó,n tr. C 12/ 15 hr. 
12 cm polož~ný na zhutnený podklad) na celú šírku chodníka a celú dlžku dotknutého 
úseku s predlžením + l m na koncoch dotknutého úseku, dodržať niveletu chodníka a 
obrubníkov, uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka a zaškárovať. Dláždené 
chodníky predláždit', použiť dlažbu rovnakej kvality, farby a ro zmerov, dlažbu 
podbetónovať betónom tr. C 12/l 5, na podsyp a zaškárovanie dlažby požiť kamennú drvu 
fr. 0/4 mm (nie piesok - vyplavuje sa). 

• Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdať zástupcovi OCH - správcovi komunikácií. 
• Definitívne vodorovné dopravné značenie vyznačiť dvojzložkovou farbou (teplý resp. studený 

p last). 
• Rešpektovať, chrániť pred poškodením a pred začatím prác vytýčiť (odbornou firmou) 

podzemné káblové vedenia VO a CSS. Pri križovaní, resp. súbehu navrhovaných prípojok IS 
s podzemnými vedeniami VO a CSS dodržať STN 73 6005 a ST1 34 1050. Ak príde k 
poškodeniu kábla VO, resp. CSS vymeniť celé káblové pole bez použitia spojok. Pred 
zahájením prác a pred zásypom rýh prizvať zástupcov OCH - správcu VO, CSS a 
prevádzkovateľa VO fy. Siemens, s.r.o. k odovzdaniu staveniska a ku kontrole vyko naných 
prác. Všetky stavebné práce realizovať bez prerušenia funkčnosti VO a CSS. Prípadnú 
poruchu na VO je potrebné ohlásiť. 

• Z hľadiska správcu CSS do PD zapracovať pripomienky prevádzkovate ľa f. Siemens, s.r.o. zo 
dňa 26.02.2013. Pri realizácii použiť štandardné p rvky používané na území mesta, radič musí 
umožniť zapojenie a prevádzku pod existujúcou dopravnou centrálou. 

• Objekty, ktoré investor uvažuje po dokončení odovzdať do majetku a správy hlavného mesta 
riešiť v PD ako samostatné stavebné objekty vo všetkých náležitostiach. 

• Ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu OCH - správcu komunikácií, verejného osvetlenia a 
cestnej svetelnej signalizácie. 

• Ku kolaudácii stavby zabezpečiť polievacie auto (cisternu) ku kontrole funkčnosti UV, 
spádových pomerov a odvodnenia komunikácií (aj peších). 

• Pri kolaudáci i stavby predložiť a odovzdať zástupcom OCH - správcovi komunikácií, 
verejného osvetlenia, dopravného značenia a CSS 2 x projekt skutočného vyhotovenia -
farebný originál (pôvo,dný stav, pred realizáciou zakreslený čierne a nový stav červene) s 
presnými výmerami (dlžky, šírky, a jednotlivé plochy - bezbariérové úpravy, zastávky MHD, 
ostrovčeky a pod.) overený stavebným úradom, 1 x porealizačné geodetické zameranie a l x 
geometrický plán, správcovi komunikácií 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 stavu (jednotlivých objektov aj 
dotknutých pozemkov), atesty a certifikáty použitých materiálov, živičných zmesí, dažďovej 
kana lizácie, fotokópie dokladov súvisiacich s jednotlivými objektmi stavby - stavebné 
povolenie. užívacie povolenie a zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby (P 02) medzi 
investorom a budúcim správcom. 

• Na práce na objektoch v správe OCII dodržať záručnú lehotu 60 mesiacov. 
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Kraj ské riaditeľs tvo policajného zboru v Bratislave, Kraj ský dopravný inšpektorát, stanoviská 
KRPZ-Bi\-KDD-37-015/2013 zo dňa 29.0 16.2013, KRPZ-BA-KDD-28-019/2015 zo dňa 

11.02.2015 a KRPZ-BA-KDB-35-101120 17 zo dií.a 12.06.2017 
• Vo veci dopravného značenia pred začatím realizácie predmetnej stavby (v termíne max. 30 

dní a min. 7 dní) predložil projekt dočasného dopravného značenia počas výstavby a projekt 
trvalého dopravného značen i a a aktualizované podmienky riadenia CDS na prerokovanie a 
definitívne odsúhlasenie Kraj skému dopravnému inšpektorátu KR PZ v BA pre potreby 
určenia dopravného značeni a v zmysle zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a noviel. 

Dopravný podnik, vyjadrenia zn. 1321/2000/20 13 zo dňa 02.07.2013, zn. 17242/2000/2014 zo dňa 
28.11.2014 a zn. 1795/3196/2000/2015 zo dňa 11.02.2015 
• Práce na trakčných zariadeniach smie vykonávať iba organizácia s príslušným oprávnením. 
• Káblové siete DPB, a.s. pred zahájením stavby riadne zamerať a vytýčiť. Výkopové práce v 

ochrannom pásme káblov DPB, a.s. vykonávať ručne. Kríženia a súbehy inžinierskych sietí 
riešiť v súlade s STN 736005. Odkryté káble pred zasypaním dať skontrolovať správcovi. 
Zápis z tejto kontroly predložiť ku kolaudácii stavby, bez uvedeného dokladu nemôže byť 
stavba skolaudovaná. 

• Začiatok výkopových prác musí nahlásiť správcovi pevných trakčných zariadení, prípadne na 
elektrodispečing DPB, a.s. 

• Zabezpečiť aby výkopové a stavebné práce nenarušili statiku nosného systému, ani ináč 
nepoškodili pevné trakčné zariadenia. 

• Pri pretláčaní dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom pevných 
trakčných zariadení DPB, a.s. 

• Pri prácach v blízkosti trakčných vedení dodržiavať STN 34 3112, najmä č lánky 11 2, 117 a 
120. 

• Podmienky pre uskutočnenie dopravnej a napäťovej výluky na trolej busovej trati 
Karadžičova - Páričkova podliehajú osobitnému prerokovaniu. 

• Dodržať projektom navrhované riešenia a parametre, a najmä jazdné a zaraďovacie pruhy 
s prevádzkou MHD, v priamej realizovať so šírkou 3,25 m, na portál cestnej dopravnej 
signaliLát:ie umieslniť základné návestidlo aj na pravej stojine, pred portálom náležite odsadiť 
zastavovaciu čiaru kvôli viditeľnosti návestidiel CDS. 

• Zabezpečiť aby stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti neohrozovali bezpečnosť 
prevádzky na trolejbusovej dráhe a v autobusovej MHD a neobmedzovali plynulosť 
premávky trolejbusov a autobusov nad rámec prerokovaných a potvrdených realizačných 
riešení. 

• Dodržať vzdialenosť od živých častí trakčného vedenia pri verejne prístupných miestach 
(okná, balkóny, lešenia atď.) minimálne 3 metre. 

• V rámci spracovávania realizačného projektu stavby osobitne prerokovať usporiadanie, 
stavebné a technické riešenie vozoviek, chodníkov dopravných objektov vrátane dopravného 
značenia. 

Obvodný úrad životného prostredia Bratislava - vyjadrenie č. OHo/2013/1414/MES/l zo dňa 
11.02.2013: 
• Pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 

právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. 
• Pôvodcovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odviesť k 

oprávnenému odberateľovi. 
• Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom. 
• Pôvodca odpadov zabezpečí zhodnotenie odpadov zo stavebných prác prostredníctvom osoby 

oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelne zabezpečí ich 
zneškodnenie. 

• Nakoľko celkové množstvo odpadov z uskutočňovania stavebných prác presiahne súhrnné 
množstvo 200 ton za rok je pôvodca odpadov zo stavby povi1mý zabezpečiť ich materiálové 
zhodnotenie. 

• Pred začatím stavebných prác, držiteľ odpadov predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania 
s odpadom k.č . 17 05 04 - zemina a kameni vo iné ako uvedené v 17 05 03. 

• Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov. ich 
zhodnotení a zneškodnení. 
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• Pôvodca odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 1 O vyhláška MŽP SR 
č. 283/200 l Z.z.) ak ročne nak ladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v termíne do 
31 .januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

• Pôvodca odpadov v kolaudačnom konaní predloží tunajšiemu úradu do klady preukazujúce 
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou . 

• Pôvodca odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží tunajšiemu úradu 
doklady preukazujúce zhodnotenie resp . zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou 
osobou s uvedením značky tohto vyjadrenia. 

• Pôvodca odpadov predloží do) I. januára nasledujúceho roka hlásenie o vzniku a nakladaní 
s odpadom (§ 1 O vyh láška MZP SR č. 283/200 l Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou 
tonou ostatných a 50 kg nebezpečných odpadov. 

Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, stanovisko č . 02395/2017/CDD-206 zo dňa 
07.12.2017 
• Ku kolaudácii stavby predložiť „protokol o vykonaní úradnej skúšky určeného technického 

zariadenia elektrického", ktorým je SO A2.2005. l Ochranné opatrenia v zóne trolejového 
vedenia a zberača prúdu , vypracovaný Dopravným úradom alebo ním poverenou oprávnenou 
osobou, a ktorý schváli spôsob ilosť UTZ na bezpečnú prevádzku . 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 48/Sk/2013/Ku zo dňa 13.06.2013 
• Signálne pásy zrealizovať tak, aby smerovali v smere osi priechodu. 
• Reliéfne prvky na spevnených plochách vyhotoviť v jednotnej farbe, farebne kontrastnej voči 

okolitým spevneným plochám (štandardne na svetlosivom chodníku červené rel iéfne prvky) . 
• Pri realizácii bezbariérových opatrení použiť kvalitné a trvanlivé materiály pre reliéfne prvky. 

Dopravné zariadenie Z8a (vodiaci pás v zebre priechodu) vytvorené tem1oplastom, nástrekom 
je nevyhovujúce, pretože po pár mesiacoch stráca hmatnosť, je zatlačené autami do vozovky. 
Vodiaci pás zrealiz9vať z negatívneho reliéfu, napr. zafrézovaním. 

• Prizvať zástupcu UNSS k nastavovaniu hlasitosti akustickej signalizácie na priechodoch 
pre chodcov a nastaviť na susediace priechody rôzne farby tónu. 

Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s ., vyjadrenie č. 03730/Ba/2017/3410-2 zo dňa 05.12.20 17 
• V záujmovom území sa nachádza horúcovod 2 x DN 350, horúcovodné šachty a di speč.erský 

kábel. Uvedené tepelno- technické zariadenia sú v trvalej prevádzke. Z toho dôvodu je 
stavebník povinný dodržať ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7,8 a 9 zákona 
č.657/2004 Z.z. a 656/2004 Z.z. o tepelnej energetike a to najmä: 

• Pri súbehu inžinierskych sietí s horúcovodom dodržať oclu·anné pásmo horúcovodu a to 1 m 
od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany. Ochranné pásmo horúcovodných šácht a to 
1 m od vonkajšej hrany šachty na všetky strany. 

• Pri križovaní inžinierskych sietí s naším s horúcovodom dodržať normu STN 73600511993 -
Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Inžinierske siete uložiť do clu·áničky s 
presahom l m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany. 

• Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad horúcovodom. 
• Bez predchádzajúceho súhlasu je zakázané umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad 

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

• Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia spo l očnosti BA T, a .s. je 
neprípustný. 

• Pred začatím stavebných prác horúcovod a dispečerský kábel vytýč iť . Vytýčenie 
horúco vodných sietí je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení. 

• Výkopové práce v blízkosti horúcovodu vykonať ručne a pri zvať zástupcu spoločnosti BA T, 
a.s . na kontrolu križovania inžinierskych sietí s tepelným zariadením ešte pred zásypom. 

• Horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BAT, a.s . 
• Dispečerské káble pre BAT, a.s . vytyčuj e spol. Energotel, a.s .. 

SITEL, s .r.o., vy jadrenie č. 1033/2016 zo dňa 29.09.2019 a č. 1283/17 zo dňa 07.1 2.2017 
• Vzhľadom k tomu, že v tesnej blízkosti stavby sa nachádza OK objednať vytýčenie trasy 

optického kábla SLPS a .s. v správe SITEL s.r.o. 
• V prípade potreby objednať stavebný dozor SITEL s.r. o. a konzul tovať práce v blízkosti OK 
• Zasielať prípadné zmeny dokumentácie ohľadom stavby na adresu SITEL s. r. o. 
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Ministerstvo obrany SK Agentúra správy majetku. stanovisko č. ASM- 11 5-786/20 15 zo dňa 
20.04.2015 
• V prípade dopravných obmedzení na pozemných komunikáciách (cestách) zasiahnutých 

záberom stavby, postupovať v zmysle § 7 a§ 24, ods. e) zákona č. 135/ 196 l Zb. a Vy hlášky 
FDM č . 35/ l 984, § 1 O ods. 6 písm. b). 

BENESTRA, s.r. o., vy jadrenie č. 237/20 l5 zo dňa 15.04.2015 
• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' olrrozené alebo poškodené TKZ, vykonať všetky 

účinné ochranné opatren ia. 
• Pred zaháj ením prác za.kresliť, vytýči ť a vyznačiť polohy TKZ - túto činnosť obj ednať u 

spoločnosti Telemax Slovakia spol. s.r.o. 
• Každé poškodenie TKZ bezodkladne nah lásiť. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. , vyjadrenie č.15206/20 1 5/4020/Ing.La zo dňa 30.04.2015 
• V území navrhovanej stavby sa nachádzajú zariadenia BYS (vodovod DN80 v Továrenskej, 

Bottovej , vodovod DN l OO, 150 v Chalupkovej , DN3 00, DN I 50 Mlynské N ivy, DN150, 
DN600 Košická, kanalizácia 300/450 Továrenská, Chalupkova, DN 4001600 v Bottovej, 
zberač A 2 x D 2600, AXVa DN 1200/1 800 v ulici Košická a zberač AXVI DN 1200/1800 -
3800/2425 mm v ul. Mlynské N ivy) . Zariadenia B YS rešpektovať vrátane ich pásma ochrany 
v súlade s § 19 ods. 2 Zákona č . 442/2002 Z.z. o verej ných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách. Pásmo och.rany kanalizačných zberačov rešpektovať 5,0 m od o.kraja potrubia 
vodorovne na obidve strany. 

• V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany nevykonávať zemné práce, 
neumiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, neumi.es tňovať konštrukcie alebo iné 
podobné zariadenia, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 
a lebo verej nej kanalizácii alebo ktoré by m ohli ohroz iť ich technický stav, nevysádzať trvalé 
porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy 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. 

20. So stavbou j e možné začať až po nadobud nutí právoplatnosti stavebných povolení vydaných 
Bratislavským samosprávnym krajom, ako špeciálnym stavebným úradom pre stavby 
električiek a trolej busových dráh, Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto, ako stavebným 
úradom I. stupil.a, Okresným úradom , odbor starostl ivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušným orgánom štátnej 
vodnej správy, vzhľadom k tomu, že stavebné objekty j ednotlivých povolení spolu súv isia 
a navzájom na seba nadväzuj ú. 

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

• rozhodnutia o umiestnen í stavby č . 1282 vydaného Mestskou časťou Bratislava - Staré 
Mesto pod zn .: 1464/40769/20 13/STA/Klo zo dňa 17.09.201 3, 

• rozhodnutia o umiestnení stavby č . 1382 vydaného Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto 
pod zn .: 81 57/43552/2016/STA/Kul zo dňa 14.09.20 16, ktorým sa mení pôvodné rozhodnut[e 
o umiestnení stavby č . 1282. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania: 

V rám ci stavebného konania nevzniesol voči navrhovanej stavbe námietky žiaden 
účastník konania. 

Záväznosť stavebného povolenia: 
Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastn íkov konania. 

Stavebník pri podaní žiadosti o stavebné povolen ie zaplatil správny poplatok vo výške 
400,- € podľa po l. 60 písm . g) zákona č. 145/1995 Z.z„ o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov. 
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Odôvodnenie 

Stavebník podaJ dňa 31.07.201 7 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné 
obj ekty: SO /\.2.2004 Uprava križovatky č. 608 Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad 
- Dunajská, SO A2.2005 Križovatka č. 608, Karadžičova - Mlynské nivy, Dostojevského rad 
Dunajská - úprava CDS, SO A2.2005. l Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia a zberača 
prúdu, SO A2.2006 Križovatka č . 608, Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad -
Dunaj ská - prekládka koordinačných , komunikačných a optických káblov CDS, SO A2.2007 
Križovatka č . 608, Karadžičova - Mlynské nivy - Dostojevského rad - Dunajská - prekládka 
kamerového dohľadu CDS, SO A2.2009 Križovatka č. 608, Karadžičova - Mlynské ni vy -
Dostojevského rad - Dunaj ská - prekládka kábla informačného parkovacieho systému, SO 
A2.2012 Križovatka č . 609, Karadžičova - Poľná - úprava ri adenia CDS, SO A2.2008 
Križovatka č. 608, Karadžičova - Mlynské nivy - Dostoj evského rad - portál CDS (ďalej len 
„stavebné objekty"), na pozemkoch parcelách registra „C" KN č . 9095114, 21863/1 , 21863/2, 
2 1293/ 18, 21290/4, 21290/25, 21290/26, 2 1290/27, 2 1762/1, 2 1845 v katastrálnom území Staré 
Mesto, ako súčasť stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, križovatka č. 
608, Karadžičova - Mlynské Nivy - Dostojevského rad - Dunajská" umiestnenú v mestskej 
časti Bratislava - Staré mesto. 

Na stavbu vydala Mestská časť Bratislava - Staré mesto rozhodnutie o umiestnení stavby 
ev. č . 1282 č . 1464/40769/2013/STA/Klo zo dňa 17.09.201 3, právoplatné dňa 06.02.2014 
a dodržanie podmienok uvedeného úzenmého rozhodnutia overila záväzným stanoviskom č . 
471 2/1 9029/201 5/STAIK.lo zo dňa 15.06.2015, a rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č . 1382 č . 
81 57/43552/2016/STA/Kul zo dňa 14.09.201 6, právoplatné dňa 10. 11.2016, ktorým sa mení 
pôvodné rozhodnutie o umiestnení stavby a dodržanie podmienok tohto územného rozhodnutia 
overila záväzným stanoviskom č.j. 5468/28462/201 7/STA/Kul zo dňa 19.06.201 7 a dodatkom zo 
dňa 17.10.201 7. 

Špeciálny stavebný úrad, oznámil listom č . MAGS SSU 49729/20 17/432091-5/Hu zo dňa 
15.1 1.201 7 začatie stavebného konania verejnou vyhláškou v uvedenej veci dotknutým orgánom 
a účastn íkom konania, a zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, 
n akoľko mu boli pomery staveniska dobre známe. 

V priebehu konania v u rčenej lehote pred vydaním rozhodnutia sa prihlásili do konania 
a zároveň požiadali o rešpektovanie práv účastníka konania spoločnosti: 
a) PROPERTY Danube, s.r.o. , Pribinova 1 O, 811 09 Bratislava, IČO: 36 282 82 1, listom 

doručeným dňa 01.12.2017. Listom zo dúa 2 1. 12.2017 podala spoločnosť aj námietky 
a pripomienky účastníka konania. 

b) Kalos, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 292 966, listom 
doručeným dňa 21.12.20 17 a zároveň podala spoločnosť aj námietky. 

c) Eurovea, a.s., Dvofákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 292 966, listom 
doručeným dňa 21.12.2017 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 vylúči l z konania spoločnosť 
PROPERTY Danube s.r.o. 
Rozhodnutím zn. MAGS SSU 49729/20 17/32392/2018/62967-26/Hu zo dňa 09.03.2018 
špeciálny stavebný úrad rozhodo l aj o nepriznaní postavenia účastníka konania spoločnosti 
Kalos, s.r.o„ rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, preto v zmysle § 14 ods. 1 správneho 
poriadku koná s touto spo ločnosťou ako s účastníkom konania. 
Rozhodnutím zn. MAGS SSU 49729/201 7/32392/201 8/62967-26/Hu zo dňa 16.03.2018 
špeciálny stavebný úrad rozhodol aj o nepriznaní postavenia účastníka konania spo l očnos t i 
Eurovea, s.r. o„ rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, preto v zmysle § 14 ods. 1 
správneho poriadku koná s to uto spoločnosťou ako s účastníkom konania. 
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. 

Vzhľadom k tomu, že špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska 
a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v súlade 
s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania. 



IO 

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

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

Magistrát hl.m. SR Bratislavy; Mestská časť Bratislava -S taré Mesto; MV SR, Krnjské 
riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI; Dopravný podnik Bratislava, a.s.; Unia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska; Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave; Okresný úrad 
Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie; Ministerstvo obrany SR, agentúra správy 
majetku; Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR; 
Slovenský zväz telesne postihnutých; Bratislavský samosprávny kraj ; BENESTRA, s .r.o .; 
Bratislavská teplárenská, a.s.; Site! s .r.o.; SA TRO s.r.o.; Bretislavská vodárenská, a.s.; 
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového 
hospodárstva, odb. posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

Podmienky z predložených stanovísk týkajúce sa povoľovanej stavby sú zapracované 
v projektovej dokumentácii a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

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 ohrozené 
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 pozerrmých 
k.umunikácií. 

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 a mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Posledný de11 
tejto lehoty je dňom doručenia. 

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

JUDr. lvo Nesrovnal 
primátor 

za Ing.~-~ v 
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Doruču j e sa: 

A. Účastníkom konania: 
verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou na úradnej Labuli 
správneho orgánu : 
• TWTN CITY a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava (stavebník) 

• SIEBERT + TALAŠ, spo l. 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. Vlad imír 
Michal, Ing. Juraj Chropeň, Ing. Ľuboš Kocka, Ing. Vojtech Tóth, Ing. Róbert Nemec, 
Mgr. Jozef Voj tašák, Ing. Karol Morávek 

• vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých: 
parcely registra „C'' KN č . 9095114, 21863/ 1, 2 1863/2, 2129311 8, 2 1290/4, 21290/25, 
21290/26, 2 1290/27, 2176211, 21845, katastrálne územie Staré Mesto 

• vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byt' stavebným povolením priamo dotknuté 

• osobám, ktoré majC1 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 byt' stavebným povolením priamo dotknuté 

B. Dotknutým orgánom a organizáciám 
l . Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 2 1 Bratislava 
3. Ministerstyo životného prostredia SR, odbor enviromentálneho posudzovania, 1 ámestie 

Ľudovíta Stúra 1, 812 35 Bratislava 
4 . Bratislavský samosprávny kraj , Sabinovská 16 ... P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostli vosti o ZP, Tomášikova č . 46, 832 05 Bratislava 
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, P.O.X. 26, Ružinovská 8, 820 09 

Bratislava 
7. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 81 2 28 

Bratislava 
8. Krajské riaditeľstvo Has i čského a záchranného zboru v Brati slave, Radlinského 6, 811 07 

Bratislava 
9. Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, L~škova 17, 81 1 04 Bratis lava 
1 O. ~lovenský zväz telesne postihnutých, Sevčenkova 19, 851 O 1 Bratislava 
11. Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
12. Qopravný podnik Bratislava a.s„ Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
13. Zeleznice SR, Bratislava, GR, odb. expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
14. MV SR Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikáci í, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
15. Západoslovenská distribučná, a.s„ S:ulenova 6, 8 16 47 Bratis lava 
16. Západoslovenská energetika, a.s„ Culenova 6, 816 4 7 Bratislava 
17. Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a. s„ Prešovská 48, Bratislava 826 46 
18. SPP - Distribúcia, a.s„ Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
19. Slovak Telekom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratis lava 
20. Orange Slovensko a.s„ Metodovav8, Bratislava 82 1 08 Bratislava 
2 1. UPC Broadband Slovakia, s.r.o„ Sevčenkova 36, 851 01 Bratislava 
22. SITEL s .r.o„ Kopčianska 18, 851 O 1 Bratislava 
23 . Siemens, s.r.o„ Lamačská cesta 3/A, 84 1 04 Bratislava 
24. Bratislavská teplárenská a.s„ Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
25. Ttírk Telekom International SK, s. r. o„ Haanova 12, 85104 Bratislava 
26. SIRIUS SLOVAKIA, a.s„ Jantárová 25, 851 10 Bratislava 
27. SW AN a.s„ Borská 6, 84 1 04 Bratislava 
28. BENESTRA s.r.o„ Einsteinova 24, 851 O l Bratis lava 
29. 0 2 Slovakia, s.r.o„ Einsteinova 24, 851 O l Bratislava 
30. eustream, a.s„ Votrubova 11/A, 82 l 09 Bratislava 
31. Primanet, spol. s r.o„ ám. hraničiarov 39, 85 1 03 Bratis lava 
32 . Slovanet, a.s. Záhradnícka 15 1, 821 08 Bratislava 
33 . Transpetrol, a.s„ Šumavská 38, 82 1 08 Bratislava 
34. Energotel, a.s„ Miletičova 7, 821 08 Bratislava 


