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

5757/ 18765/20 18/ST A/Mys Bratislava 11.05.20 18 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na §7a písm. i) zákona č. 
377/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratis lavy, v nadväznosti na § 1 písm. 
c) zákona č . 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o 
zmene a doplnení zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na §2 písm. e) zákona č. 4 16/2001 Z. z. o 
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 46 a 4 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej 
časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania rozhodla takto: 

Podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z„ ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 41 ods. 1 stavebného zákona sa rozhodnutie 
o umiestnení stavby ev. č. 1374 

„Administratívna budova č. 2, Čulenova, Bratislava" 

vydané mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto pod č. 6053/36136/2016/STA/Mys zo dňa 

03.08.2016, právoplatné 06.09.201 6, na pozemkoch registra „C" pare. č. 21791 /2, 9098/6, 909814, 
909815, 9142/1, 9142/2, 9142/6, 9142/ 11, 9142/7, 9142/8 a 9134/ 10 v katastrálnom území Staré 
Mesto, prípojky na inžinierske siete a technická infraštruktúra aj na pozemkoch registra „C'' pare. č. 

9142/ 14, 2179111, 9134/21 v k.ú. Staré Mesto a registra „E" pare. č. 21789/ 1 v k.ú. Staré Mesto, v 
lokalite ulíc Čulenova, Továrenská, Chalupkova a Bottova v Bratislave, 

mení týmto 

rozhodnutím o umiestnení stavby ev. č. 1443 

v rozsahu 

F - Hlavný stavebný objekt: 
SO F 001 Administratívna budova č. 2 
SO F 002 Podzemná garáž časť administratíva 
SO F 003 .1 Garáž - podzemná časť 
SO F 003 .2 Garáž - nadzemná časť 

na pozemkoch pare. č. 2 1791 /2 a 9142/1 v k. ú. Staré Mesto (ďalej len „stavba"), pre navrhovateľa 
spol. SKYP ARK s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 892 170, tak, 
ako je zakreslené v situačnom výkrese (M=l : 1500), ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto 
rozhodnutia. 



Podmienky umiestnenia a projektovej prípravy sa menia nasledovne: 

1. Stavba sa umiest11uje podľa situácie v mierke 1: 1500 a podľa projektovej dokumentácie 
(zodpovedný projektant Ing. Pavol Franko, autorizovaný architekt, reg. č. 0531 AA) 
vypracovanej v 07/2017, pri rešpektovaní podmienok tohto rozhodnutia. 

2. Stavba v rozsahu vybraných stavebných objektov sa umiestňuje na pozemkoch registra „C" pare. 
pare. č. 2179112 a 9142/l v k. ú. Staré Mesto v týchto najmenších odstupových vzdialenostiach 
od pozemkov a stavieb: 
Podzemné objekty: 
SO F 002 od západnej hranice územia 
SO F 002 (2. PP a 3. PP) od stavby na pozemku pare. č. 9098/5 
SO F 002 ( 1. PP) od stavby na pozemku pare. č. 9098/5 
SO F 002 od pozemku pare. č. 9134/1 ( 1. PP) 
SO F 002 od pozemku pare. č. 9134/1 (2. PP a 3. PP) 
SO F 002 od budovy na pozemku pare. č. 9134/3 9 
SO F 003.1 od budovy na pozemku pare. č. 9134/40 
SO F 003 .1 od západnej hrany územia 
Nadzemné objekty: 

15,6 1 m 
3,00111 
5,00 m 
5,11 m 
l ,2m 
15,32 rn 
8,3 rn 
15,61 m 

SO F 001 od stavby na pozemku pare. č. 9098/5 (nižšia časť) 21 ,97 m 
SO F 001 od pozemku pare. č. 2179111 (vyššia časť) 10,48 m 
SO F 001 od budovy na pozemku pare. č. 9134/ 13 3 2, 81 m 
SO F 003 .2 od budovy na pozemku pare. č. 9134/40 9, 18 m 
SO F003 .2 od budovy na pozemku pare. č. 9134/39 16,2m 
Podrobne sú odstupové vzdialenosti od hraníc susedných pozemkov uvedené v grafickej prílohe 
tohto rozhodnutia. 

3. Základné parametre stavby: 
Celková plocha riešeného územia (3. etapa) 8 268 m2 
Nadzemné podlahové plochy (3. etapa) 42 124 m2 
Celková zastavaná plocha nadzemnej časti (3. etapa) 4 377 m2 
Celková zastavaná plocha podzemnej časti (3. etapa) 7 128 m2 
Plocha započítateľnej zelene (3. etapa) 982 m2 
Hrubá podlažná plocha nadzemných podlaží(!., 2. a 3. etapa) 134 438 m2 
Zastavané plochy ( 1., 2. a 3. etapa) 9 790 m2 
Započítateľná plocha zelene (1., 2. a 3. etapa) 17 469 m2 
Index podlažných plôch (IPP) (1., 2. a 3. etapa) 2, 73 
Index zastavaných plôch (IZP) (1., 2. a 3. etapa) 0,20 
Koeficient zelene (KZ) (!., 2. a 3. etapa) 0,35 
Pomer OV a bývanie (1., 2. a 3. etapa) 37/63% 

4. Zmeny nastali v rozdelení parkovacích miest v rámci 3. etapy. V pôvodom územnom rozhodnutí 
stavba disponovala 495 PM, pričom v podzemnej garáži pod administratívnou budovou malo byt' 
vybudovaných 201 PM, v podzemnej garáži 157 PM a v nadzemnej garáži 13 7 PM. Týmto 
územným rozhodnutím sa pomer 201: 157: 137 mení na 327:72:96. 

5. Výškové osadenie, výška stavby, funkčné využitie a členenie stavby na stavebné objekty ako aj 
napojenie stavby na inžinierske siete a umiestnenie ostatných stavebných objektov zostáva 
nezmenené a zostáva naďalej v platnosti v znení územného rozhodnutia ev. č. 1374, vydané pod 
č. 6053/36136/2016/STA/Mys zo d11a 03.08 .2016, právoplatné dňa 06.09.2016. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov štátnej správy a obce: 

Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko k investičnej činnosti - zmena záväzného stanoviska. 
č. MAGS OU1C 49060117-351582 zo dňa 12.09.2017: 
Do podmienok z hľadiska riešenia technického vybavenia sa dopÍňa podmienka 
• Investičnú činnosť jednotlivých stavebných objektov skoordinovať v zmysle ochranných pásiem 

podľa zákona č. 251/202 Z. z. o energetike. 
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Krajský pamiatkový úrad Bratislava. č. KPUBA-2017124399-2192334/HAB zo dňa 22.11.2017: 
• Výstavba novostavby Administratívna budova č. 2, Čulenova, III. etapa a obnova národnej 

kultúrnej pamiatky Teplárne v rozsahu statického zabezpečenia, obnovy fasád a strechy, budú 
stavebne realizované súčasne. 

• Riešenie umiestnenia podzemných garáží v bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky Tepláreň 
podľa projektovej dokumentácie ZSPD V RP administratívna budova č. 2, Čulenova, III . etapa je 
viazané na dodržanie návrhu funkčného a priestorového riešenia nad terénom pri južnej strane 
kultúrnej pamiatky. 

• Ak v priebehu stavby podzemných garáží novostavby Administratívna budova č. 2, Čulenova, 11l. 
etapa, mimo povoleného výskumu, dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu pamiatkovej hodnoty, 
musí to nálezca, resp. osoba zodpovedná za vykonávanie prác, ohlásiť najneskôr na druhý 
pracovný delí po jeho nájdení, podľa § 40 ods. 2 pamiatkového zákona Krajskému pamiatkovému 
úradu Bratislava. Nález musí byt' v zmysle § 40 ods. 3 pamiatkového zákona ponechaný bez zmeny 
až do ohliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava, alebo ním poverenou odborne 
spôsobilou osobou. Vlastník, stavebník a dodávateľ zároveň vytvoria priaznivé podmienky pre 
uskutočnenie obhliadky nálezu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom dokumentácie a 
záchrany nálezov). 

• Vlastník alebo ním poverená osoba na zastupovanie predložia na KPÚ na vydanie záväzného 
stanoviska KPÚ každú ďalšiu prípravnú a projektovú dokumentáciu, týkajúcu sa kultúrnej 
pamiatky alebo navrhovanú v bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky podľa § 32 ods. 1 O 
pamiatkového zákona a § 27 ods. 2 pamiatkového zákona a tiež každý ďalší stupeň projektovej 
dokumentácie na vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona. 
Projektovú dokumentáciu, týkajúcu sa kultúrnej pamiatky alebo navrhovanú v bezprostrednom 
okolí kultúrnej pamiatky podľa § 32 ods. 1 O pamiatkového zákona a § 27 ods. 2 pamiatkového 
zákona prerokuje vlastník alebo ním poverená osoba na zastupovanie v priebehu spracovania 
s KPÚ podľa § 32 ods. 9 pamiatkového zákona. 

• Vlastník alebo ním poverená osoba na zastupovanie oznámi KPÚ začiatok stavebných prác 
najneskôr 7 dní vopred a ukončenie prác bezodkladne. 

• Každú zmenu predloženej projektovej dokumentácie ZSPD V RP administratívna budova č. 2, 
Čulenova, III. etapa pre SP - Administratívna budova č . 2, Čulenova, III. etapa, prerokuje vlastník 
so správnym orgánom, ktorý toto záväzné stanovisko vydal. 

• Každú zmenu oproti, alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť 
správnym orgánom, ktorý toto záväzné stanovisko vydal. 

Západoslovenská distribučná. a.s .. vyjadrenie zo dňa 19.03.2018: 
• Investor vykoná na fasáde Budovy také protihlukové opatrenia, ktoré zabezpečia, že napriek tomu, 

že prípustné hodnoty hluku z iných zdrojov [najmä z rozvodne R2 8101 s dvoma výkonovými 
transformátormi 110/22 kV označovanými ako TlOl a T102 a súvisiacich technických a 
technologických zariadení (ďalej len „Zariadenia Rozvodne") ktoré sú umiestnené v časti budovy 
so súpisným čís lom 6068 postavenej na pozemku registra „C", pare. č. 9134/39 o výmere: 1082 
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, a pozemku registra „C'', pare. č . 9134/40 o 
výmere: 190 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria obidva nachádzajúce sa v 
katastrálnom území Staré Mesto, obec: Bratislava - m.č . Staré Mesto, okres: Bratislava I, zapísané 
na LV č. 1017 (ďalej len „Budova Rozvodne")] uvedené v tabuľke č. 1 prílohy vyhlášky 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (ďalej Jen „Vyhláška o prípustných hodnotách hluku") 
budú prekročené, nebudú prekročené prípustné hodnoty hluku vo vnútornom prostredí Budovy 
podľa prílohy č. 3 Vyhlášky o prípustných hodnotách hluku, posudzované v zmysle bodu č. 2.1 c) 
prílohy Vyhlášky o prípustných hodnotách hluku a nebudú prekročené ani limitné hodnoty 
expozície hluku a akčné hodnoty expozície hluku uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. 
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• Investor v súlade so Zmluvou o spolupráci zo d1'1a 13.06.2016 ktorá bola uzavretá medzi 
Investorom, spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. a spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s„ IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „Zmluvné 
strany"), v znení jej dodatku č. 1, ktorý bol uzavretý d11a 9.3.2018 medzi Zmluvnými stranami, 
vykoná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebno-technické opatrenia spočívajúce v 
umiestnení a realizácii akustickej protihlukovej steny za účelom eliminácie negatívnych dopadov 
Zariadení Rozvodne majúcich charakter zdroja hluku vo vonkajšom prostredí. 

• Investor nahradí spo ločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. všetky škody na technologických 
zariadeniach spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s„ nachádzajúcich sa na pozemkoch v 
katastrálnom území.: Staré Mesto, obec: mestská časť Bratislava - Staré Mesto, okres: Bratislava I, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1O17 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor 
ako pare. č. 9134/14, 9134/41, 9134/2, 9134/15, 9134/16 a 9134/ 152, ku ktorým dôjde v dôsledku 
umiestnenia a realizácie Budovy a výkonu prác stým spojených. 

• Bude dodržaný spôsob a podmienky pripojenia Budovy do distribučnej sústavy na napäťovej 
úrovni vysokého napätia (22 kV) uvedený v súhlasnom stanovisku spo ločnosti Západos lovenská 
distribučná, a.s. k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zo dt'la 11.05.2016 a Zmluve o 
pripojení odberného zariadenia č. 121557012, uzatvorenej medzi Investorom a spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s. d1'1a 06.06.2016. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto č. HžP/78312018 zo dňa 
01 .02.2018: 
• Na zabezpečenie akustickej pohody v navrhovaných objektoch rešpektovať a do projektu na 

stavebné konanie zapracovať závery a odporúčania predloženej hlukovej štúdie. 
• Všetky technické zariadenia zabezpečiť tak, aby neboli zdrojom nadmerného hluku pre chránené 

obytné prostredie v zmysle vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z. 
• Riešiť ochranu navrhovaných objektov proti prenikaniu radónu, pripadne emisii ropných látok z 

podložia v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 528/2007 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 

• Zabezpečiť odvetranie všetkých priestorov bez možnosti prirodzeného vetrania oknami. 
• Pre pracovníkov komerčných (obchodných) priestorov zabezpečiť hygienické zázemie podľa 

požiadaviek NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na pracovisko. 

• Osvetlenie pracovných priestorov riešiť ako združené s umelou zložkou min. 500 lx. 
• Dispozičné č lenenie, technologické vybavenie a zásobovanie potravinami v stravovacej prevádzke 

riešiť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a 
vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spo ločného 

stravovania, tak aby nedochádzalo ku kríženiu čistej a nečistej prevádzky a bol zabezpečený 
jednosmerný plynulý proces výroby a podávania jedál. 

• Pri kolaudácii stavby predložiť: 

a. protokol z merania hluku z technických zariadení objektov, ktorým sa preukáže splnenie 
požiadaviek vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z. o prípustných hodnotách infrazvuku a vibrácii a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí, 
b. výsledok laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody zo spotrebiska, ktorý preukáže jej súlad s 
požiadavkami vyhl. MZ SR 247/2017 Z. z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, 
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou 
vodou. 

MV SR. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislava. Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko 
č. KRPZ-BA-KD/3-1322-00112017 zo dňa 20.11.2017: 
• Parkovacie miesta a komunikácie musia vyhovovať parametrom stanovených v STN 73 6058 

a STN 73 6056. 

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. KRHZ-BA-OPP-
20171000086-001 zo dňa 30.11.2017: 
• Súhlasí bez pripomienok. 
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Podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania: 

Západoslovenská energetika, a.s .. vl!}adrenie zo dňa 09.03.2018: 
Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. so zmenou umiestnenia stavby Budovy v zmysle 
Žiadosti o súhlas a Dokumentácie súhlasí, avšak iba nasledovných podmienok: 
a) Investor vykoná na fasáde Budovy také protihlukové opatrenia, ktoré zabezpečia, že napriek tomu, 
že prípustné hodnoty hluku z iných zdrojov [najmä z rozvodne Rz 81O1 s dvoma výkonovými 
transformátormi 110/22 kV označovanými ako T 1O1 a T 102 a súvisiacich technických a 
technologických zariadení (ďalej len „Zariadenia Rozvodne"), ktoré sú umiestnené v časti budovy so 
súpisným číslom 6068 postavenej na pozemku registra „C", pare. č. 9134/39 o výmere: 1082 m2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, a pozemku registra „C", pare. č . 9134/40 o výmere: 190 m2, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria obidva nachádzajúce sa v katastrálnom území Staré 
Mesto, obec: Bratislava - m.č- . Staré Mesto. okres: Bratislava 1, zapísané na LV č. 1O17 (ďalej len 
„Budova Rozvodne")] uvedené v tabuľke č. 1 prílohy vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí (ďalej ľen „Vyhláška o prípustných hodnotách hluku") budú prekročené, nebudú prekročené 
prípustné hodnoty hluku vo vnútornom prostredí Budovy podľa prílohy č. 3 Vyhlášky o prípustných 
hodnotách hluku, posudzované v zmysle bodu č. 2.1 c) prílohy Vyhlášky o prípustných hodnotách 
hluku a nebudú prekročené ani limitné hodnoty expozície hluku a akčné hodnoty expozície hluku 
uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z.z. o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 
expozíciou hluku. 
b) Investor v súlade so Zmluvou o spolupráci zo di1a 13.06.2016, ktorá bola uzavretá medzi 
Investorom, spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. a spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „Zmluvné 
strany"), v znení jej dodatku č. 1, ktorý bol uzavretý medzi Zmluvnými stranami dňa 9.3.2018 vykoná 
vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebno-technické opatrenia spočívajúce v umiestnení 
a realizácii akustickej protihlukovej steny za účelom eliminácie negatívnych dopadov Zariadení 
Rozvodne majúcich charakter zdroja hluku vo vonkajšom prostredí. 
c) Keďže výstavbou Budovy dôjde k zhoršeniu svetlotechnických podmienok v Budove Rozvodne 
Investor vykoná pre elimináciu zhoršenia denného osvetlenia kancelárskych priestorov v Budove 
Rozvodne na vlastné náklady a nebezpečenstvo združené osvetlenie v súlade a za podmienok 
uvedených v písomnej zmluve, ktorá bude za tým účelom uzavretá medzi Investorom a spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a.s. 
d) Keďže stavebná jama Budovy bude zabezpečovaná dočasnými podzemnými lanovými kotvami 
umiestnenými pod povrchom pozemkov spoločnosti Západoslovenská energetiky, a.s. nachádzajúcich 
sa v katastrálnom území: Staré Mesto, obec: mestská časť Bratislava - Staré Mesto, okres: Bratislava 1, 
zapísaných na liste vlastníctva č. l O 17 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor ako 
pare. č. 9134/ l , 9134/2, 9134/39, 9134/40, 9134/41 , 9134/67, 9134/152, 9134/166, 9142/14 a 9142/15, 
Investor uzatvorí so spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. za tým účelom písomnú zmluvu, 
ktorej predmetom budú podmienky umiestnenia a realizácie takýchto lanových kotiev a s tým 
súvisiacich prác. 

Vyhradenie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti, podľa ktorých 
môže stavebný úrad určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia: 
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie: 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava 
• Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranné zboru v Bratislava 
• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave 
• Západoslovenská distribučná, a.s. 

Ďalšie požiadavky a podmienky: 
• dodržiavať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č . 532/2002 Z. z. o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
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stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
• dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, predovšetkým 

nariadenie č. 8/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku, sypký materiál musí byť umiestnený vo 
vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a 
verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom), 

• v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

• pred začatím prác na realizácii inžinierskych sietí a v prípade záberu verejného priestranstva 
požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na uliciach Bottova a Chalupkova mestskú 
časť Bratislava-Staré Mesto so súhlasom vlastníkov pozemku, na ostatných plochách požiadať 

o súhlas ich vlastníkov, 
• pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy do priľahlých 

nehnuteľností, 

• po ukončení výkopových prác uviesť komunikácie do pôvodného stavu, 
• uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas zvláštneho 

užívania komunikácie, 
• riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej komisii na 

oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 
• ku kolaudácii stavby predložiť záznam z odovzdania ukončenej rozkopávky, 
• na stavbe umiestniť tabuľu s označením stavebníka, zodpovedného zástupcu, dátumu začatia a 

ukončenia stavby a číslom stavebného povolenia. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V konaní uplatnilo námietky Združenie domových samospráv, sídlom Rovniankova 14, Bratislava 
(vyjadrenie zo dňa 03 .03.2018) a Západoslovenská energetika, a.s., sídlom Čulenova 6, Bratislava 
(vyjadrenie zo dňa 09 .03.2018). Námietky Združenia domových samospráv sa v plnom rozsahu 
zamietajú ako neopodstatnené. Námietkam Západoslovenskej energetiky, a.s. sa vyhovuje a sú 
v plnom rozsahu citované v časti výroku - podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania. 

Navrhovateľ je povinný: 
1. Splniť, resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a orga111zac11 

a ostatných účastníkov konania, vznesené pri územnom konaní a zakotvené v tomto rozhodnutí. 
2. Pred začiatkom stavebných prác si obstarať od príslušného stavebného úradu stavebné povolenie 

podľa stavebného zákona. 
3. Rozhodujúcemu správnemu orgánu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projekt stavby za 

účelom kontroly splnenia podmienok územného rozhodnutia. Súčasťou projektu musí byt' 
samostatná stať s rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 

Platnosť územného rozhodnutia: 
1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1, 2 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo 

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

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

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov konania. 

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2016/006589/ANJ/l-EIA-r 
zo dňa 18.02.2016, právoplatné dňa 24.03.20 16, rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude 
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
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Odôvodnenie 

Difa 19.02.2018, s doplnením diía 21.03.2018, podal navrhovateľ spol. SKY PARK s.r.o., Digital 
Park 11, Einsteinova 25, 851 O 1 Bratislava (IČO: 35 892 170), v konaní zastupovaný spol. K.T.Plus, 
s.r.o. , Kopčianska 15, 851 O l Bratislava, návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby ev. č. 1374, 
vydané mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto pod č. 6053/36 136/20 J 6/STA/Mys zo diía 
03.08.2016, právoplatné 06.09.2016. 

Pôvodné územné rozhodnutie ev. č. 1374 bolo vydané pre navrhovateľa spol. CENTRADE, a.s., 
Einsteinova 25, Bratislava. Spol. CENTRADE, a.s. sa po zmene právnej formy a názve volá SKY 
PARK s.r.o. 

Predmetom návrhu na zmenu územného rozhodnutia bola zmena umiestnenia časti stavby a to 
v rozsahu - administratívna budova, podzemná garáž pod administratívou, nadzemná garáž 
a podzemná garáž. 

Stavba v úplnej objektovej skladbe bola územným rozhodnutím ev. č. 1374 umiestnená na 
pozemkoch reg. „C" pare. č. 2179112, 9098/6, 9098/4, 9098/5, 9142/1 , 9142/2, 9142/6, 9142111, 
9142/7, 9142/8 a 9134/10 v k. ú. Staré Mesto, prípojky na inžinierske siete a technická infraštruktúra 
aj na pozemkoch reg. „C'' pare. č. 9142/14, 21791/l, 9134/21 v k. ú. Staré Mesto a reg „E" pare. č. 
21789/l v k. ú. Staré Mesto. 

Zmena umiestnenia stavby vo vymedzenom rozsahu sa týmto rozhodnutím umiestňuje na 
pozemkoch pare. č. 2179112 a 9142/1 v k. ú. Staré Mesto. 

Ostatná časť stavby (podľa objektovej skladby ide o stavebné objekty SO F004 až F602, SO D 
003 až SO G 301 a SO H 20 l) je po reparcelácii územia umiestnená okrem pozemkov pare. č. 21791 /2 
a 9142/l v k. ú . Staré Mesto aj na pozemkoch pare. č. 2179111, 21789/1, 9143/3, 9142/14, 9142/5, 
9134/67, 9098/4 v k. ú. Staré Mesto. 

Podľa § 41 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť 
územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to umožľíuje 

územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v 
území. Za rovnakých okolností môže stavebný úrad nahradiť územné rozhodnutie, ktoré vydal z 
vlastného podnetu. 

Podľa§ 36 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým 
orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym 
zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť 
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. 

Stavebný úrad predložený návrh vrátane príloh . a doplnenia preskúmal a zistil, že rozsah 
predložených záväzných stanovísk dotknutých orgánov je dostatočný na posúdenie stavby a v súlade s 
ustanovením § 36 ods. 1 v spojení s § 41 stavebného zákona oznámil listom č. 

5757/13967/2018/STA/Mys zo dňa 28.03.2018 začatie konania o zmene územného rozhodnutia 
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadil miestne zisťovanie a ústne 
pojednávanie. Oznámenie o začatí správneho konania bolo doručované rovnakým účastníkom 

konania, resp. ich právnym nástupcom, a dotknutým orgánom ako bolo prerokované územné 
rozhodnutie ev. č. 13 74. Postavenie účastníka konania mala aj dotknutá verejnosť a to Združenie 
domových samospráv, Rovniankova 14, Bratislava. Do podkladov rozhodnutia nenahliadol žiaden 
účastník konania. 

Dňa 26.04.2018 sa uskutočnilo miestne zisťovanie, z priebehu ktorého bola spísaná zápisnica. 

Rozhodnutie o námietkach: 
V konaní boli podané námietky Združením domových samospráv. Vyjadrenie zo dňa 03.03.2018 

bolo doručené stavebnému úradu dňa 07.03.2018. Dňa 07.05 .2018 bolo stavebnému úradu doručené 
vyjadrenie stavebníka k podmienkam združenia. Citované znenie námietok vrátane vyjadrenia 
stavebníka: 
• „ Žiadame, aby okolie stavby „Administratívna budova č. 2, Čulenova, Bratislava" bolo podľa 
§39a ods.2 písm. b Stavebného zákona upravené sadovými úpravami ako lokálny parčík v zmysle 
našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní. Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových 
úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme aj tzv. dažďové záhrady 
(www.samospravydomov.org/.files/dazdove_zahrady.pdj). Dažďové záhrady plnia dôležité 
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim 
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vzhľadom prispievajú k psychohygiene užívateľov stavby, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha 
prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo. 
SKY PARK: Požiadavka dodržaná. Zmenou stavby pred dokončením s dopadom na ÚR sa nemení 
koncept v pôvodnom projekte, ktorý plánuje lokálny parčík ako aj zelené strechy. Funkciu dažďových 
záhrad preberá hydroakumulačná schopnosť substrátu zelených plôch s plánovanou výsadbou drevín -
stromov. Projektová dokumentácia obsahuje plán výsadby zelene. V riešenom území „Čulenova -
New City Center" je plánovaná realizácia viacerých parčíkov a zelených striech. 
• Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov zachovania vodnej bilancie 
podľa §65 Vodného zákona, nezhoršovania odtokových pomerov podľa §18 ods. 5 Vodného zákona č. 
36412004 Z.z. a environmentálnych cieľov podľa Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej 
správy a správcu dotknutého povodia adekvátne územnému konaniu. 
SKY PARK: Predmetná pripomienka je projektom dodržaná. Zmenou stavby pred dokončením s 
dopadom na územnom rozhodnutí sa nemení koncept vodnej bilancie v pôvodnom projekte. 
• V územnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných opatrení v 
súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods. 5 zákona OPK č. 54312002 Z.z. 
SKY PARK: Požiadavka dodržaná. Zmenou stavby pred dokončením s dopadom na územné 
rozhodnutie sa nemení koncept v pôvodnom projekte, ktorý ráta s výsadbou intenzívnej náhradnej 
zelene vrátane drevín - stromov v lokálnom parčíku ako aj zriadení tzv. zelených striech. 
• V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame preukázateľne zohľadniť dokumentáciu podľa 
§65 Vodného zákona č.36412004 Z.z. v rozsahu výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu 
povrchových vôd a podzemných vôd, vodnej bilancie, programu opatrení na účely zlepšenia kvality 
povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, plánov manažmentu povodí, Vodného plánu 
Slovenska, programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a koncepcií a rozvojových 
programov vo vodnom hospodárstve. 
SKY PARK: Zmenou stavby pred dokončením s dopadom na územné rozhodnutie sa nemení koncept 
v pôvodnom projekte. Charakter zmien nemá dopad na spomenuté prípady. Projekt má vydané 
právoplatné vodoprávne rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2017 /860 l/SOJ/1.-5691. 
• V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame spracovať taký projekt, ktorý bude 
zohľadňovať všeobecné požiadavky na projekciu stavieb a teda zvoliť také projektové dispozičné a 
prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňujúce klimatické podmienky miesta stavby a možnosti 
pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo a umožniť tak dosiahnuť 
nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, 
najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných 
zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. V praxi sa 
to dá dosiahnuť mixom opatrení ako sú dažďové záhrady, drenážna dlažba, energeticky efektívne 
narábanie so zbytkovým teplom a podobne. Optimálnosť zvoleného riešenia bude potrebné preukázať 
v stavebnom konaní. 
SKY PARK: ZSPD s dopadom na UR sa koncepcia nemení, pričom tá už pri pôvodnom návrhu citlivo 
zohľadňovala prírodné klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku s ohľadom na 
požadovanú efektívnosť. 
• Žiadame adekvátne územnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona 
o odpadoch č. 7912015 Z.z. (https:llwww.enviroportal.sk/podnikatel/odpadlpovinnosti-podnikatela). 
SKY PARK: Projekt tieto povinnosti v plnej miere rešpektuje a má vyhradené priestory na 
zhromažďovanie komunálneho a vyseparovaného odpadu ako aj jeho zabezpečenia. 
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť 
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou 
farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného 
zelenou farbou, plastov označeného žltoufarbou, bio-odpadu označeného hnedou farbou. 
SKY PARK: Na prízemí budovy sú navrhnuté priesto1y na zhromažďovanie komunálneho ako aj 
vyseparovaného, kde sú umiestnené MGB nádoby v počte 13 ks a 2 kusy štandardných 1100 1 
kontajnerov, ktoré budú rozdelené, tak aby bolo možné efektívne separovať odpad v zmysle 
požiadaviek. 
• Podľa §4 ods.] písm. e stavebnej vyhlášky č. 45312000 Z.z. „ územné rozhodnutie obsahuje 
okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a 
právom chránených záujmov účastníkov konania"; vyššie uvedené požiadavky žiadame uviesť v 
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územnom rozhodnutí ako podmienky územného rozhodnutia podľa §39a ods.2 písm. b Stavebného 
zákona v zmysle §4 ods.] písm. e vyhlášky č.45312000 Z.z. s tým, že v projektovej dokumentácii pre 
stavebné povolenie sa navrhovateľ riadne vysporiada s uplatnenými podmienkami, požiadavkami a 
pripomienkami a podľa technickej vhodnosti ich v maximálnej možnej miere zahrnie do projektovej 
dokumentácie stavby, čím si zároveií splní povinnosť podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 54312002 Z.z." 

K námietkam stavebný úrad uvádza: 
Sadové úpravy budú v rámci stavby realizované, nakoľko sú súčasťou celkovej objektovej 

skladby stavby ako stavebný objekt SO F 600 Sadové a parkové úpravy, ale nakoľko tento stavebný 
objekt nebol predmetom konan ia o zmene územného rozhodnutia, nie je možné namietať rozsah alebo 
skladbu sadových úprav. 

K námietkam týkajúcich sa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 3 72/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) uvádzame, 
že vo všeobecnosti stavebný úrad nemá kompetencie skúmať splnenie ustanovení tohto zákona, 
konkrétne § 18 ods. 5 a § 65. Predmetom konania o zmene územného rozhodnutia nebola tzv. vodná 
stavba resp. osobitné užívanie vôd, takže stanovisko orgánu štátnej vodnej správy nebolo pre vydanie 
rozhodnutia potrebné. 

K požiadavke § 3 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraj iny a k zákonu č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov opätovne uvádzame, že stavebný 
úrad nemá kompetencie skúmať splnenie ustanovení týchto zákonov. Orgán ochrany prírody a orgán 
vydávajúci stanoviská z hľadiska odpadového hospodárstva sa vyjadrili v rámci územného konania č. 
6053/36136/2016/STA/Mys zo dňa 03.08.2016. 

Požiadavky na projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia boli v tomto konaní 
bezpredmetné, tieto požiadavky je potrebné uplatniť až v stavebnom konaní. 

Požiadavkami na umiestnenie zberných nádob sa stavebný úrad zaoberal, pričom zistil, že 
v zmysle predloženej dokumentácie je zber komunálnych odpadov z prevádzok riešený v hlavnom 
stavebnom objekte, v priestore s ozn. 001.01.09.01. Toto riešenie je pre vydanie územného 
rozhodnutia dostatočné. Podrobnejšie riešen ie je možné v ďalších stupňoch projektovej prípravy 
stavby. 

V konaní uplatnila námietky aj Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava 
(vyjadrenie zo di1a 09.03.2018). Vo vyjadrení uplatnené požiadavky stavebný úrad vyhodnotil ako 
opodstatnené a sú citované vo výroku rozhodnutia. 

K posúdeniu súladu stavby s platnou územnoplánovacou dokumentáciou uvádzame, že v 
predmetnej lokalite platí územný plán zóny Chalupkova, vyhlásený všeobecným záväzným 
nariadením mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2018, účinný od 06.03.2018 (ďalej len „ÚPZ"). 

V zmysle ÚPZ je záujmová lokalita funkčne regulovaná ako kód 51 - mestské polyfunkčné 
obytné územie, s prevládajúcou funkciou bývanie a občianska vybavenosť. V území je prípustné 
umiestňovať aj zariadenia dopravnej vybavenosti, t. j. hromadné garáže. Predmetom návrhu na zmenu 
územného rozhodnutia bol hlavný stavebný objekt plniaci viacero funkcií (administratíva a dopravná 
vybavenosť), pričom prevládala administratívna funkcia. Stavba je z funkčného hľadiska v súlade 
s ÚPZ. 

Z hľadiska regulácie priestorového využitia uvádzame, že záujmová lokalita sa nachádza 
v stavebnom bloku č. 2.2. Stavebný blok je rozšírený o plochu v ochrannom pásme energetickej 
stavby, nakoľko navrhovateľ predložil súhlas Západoslovenskej energetiky, a.s. a Západoslovenskej 
di stribučnej , a.s. na zriadenie stavby v ochrannom pásme energetickej stavby. Zvlášť bola posúdená 
plošná zastavanosť, priestorová zastavanosť, podiel zelene a výška zástavby: 
- Plošná zastavanosť navrhovanej stavby je 4 377 m2, stavebný blok má plochu 7 899 m2. Plošná 

zastavanosť stavebného bloku nebola prekročená. 

- Hrubá podlažná plocha nadzemnej časti stavby je 42 124 m2, maximálna hodnota HPP 100 899 m2 

teda prekročená nebola. 
- Minimálna plocha zelene pre celý stavebný blok 2.2. je 1 528 m2. Celková započítateľná plocha 

zelene umiestnenej stavby a stavby vo výhľade je 1 819 m2
, množstvo zelene v stavebnom bloku je 

preto dostatočné. 
- Výška zástavby je daná min. a max. absolútnou hodnotou. Min. výšku 6 m dodržali všetky 

nadzemné stavebné objekty (SO F 00 1 Administratívna budova č. 2 a SO F 003.2 Garáž -

9 



nadzemná časť). Max. výška zástavby je 32 m; v prípade tzv. akcentu sa max. výška zvyšuje na 50 
m a max. výška dominanty je 90 m. Atika nadzemnej garáže je v úrovni ± 0,000 = 149,35 m n. m. 
(absolútna výška je 9,85 rn) a spÍifa max. výšku zástavby 32 rn. Nižšia časť administratívnej 
budovy od výšky 32 m (8. a 9. NP) sa umiestih1je ako akcent s absolútnou výškou 39,2 m (± 0,000 
= 178,7 mn. m.). Vyššia časť administratívnej budovy od výšky 32 m (8. až 19. NP) sa urniestiíuje 
ako dominanta s absolútnou výškou 79,9 m (± 0,000 = 219,4 rn n. rn.). Akcent a dominanta majú 
hrubé podlažné plochy menšie ako 1700 m2, konkrétne nižšia časť 1 512 m2 a vyššia 1 384 m2. 

Zastavovacie podmienky sú v stavebnom bloku určené stavebnými čiarami, určením odstupov 
stavieb a určením typu oplotenia. Podľa DUR neboli hranice rozšíreného stavebného bloku 2.2. 
vymedzeného uličnou stavebnou a zadnou stavebnou čiarou prekročené. Umiestnenie stavby spÍňa ust. 
§ 6 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., podľa ktorej vzájomné odstupy stavieb musia spÍňať požiadavky 
urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a 
podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné 
osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a 
užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia 
s funkčným využívaním územia. Uvedené bolo deklarované na základe stanovísk dotknutých orgánov 
a na základe predloženej svetlotechnickej štúdie z 0712017, ktorú vypracoval Ing. Zsolt Straiíák. 

Na základe tohto posúdenia stavebný úrad konštatuje, že stavba spÍiía záväzné regulatívy UPZ 
Chalupkova. 

K stavbe v pôvodnom umiestnení Hlavné mesto SR Bratislava dňa 08.04.2016 vydalo súhlasné 
záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 55898/15-362574. K zmene územného 
rozhodnutia hlavné mesto SR Bratislavy vydalo záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 49060117-
351582 zo dňa 12.09.2017, ktorým zmenilo pôvodné stanovisko. 

Stavbu posúdili a záväzné stanoviská vydali tieto dotknuté orgány: 
• Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko k investičnej činnosti - zmena záväzného 

stanoviska, č. MAGS OUIC č. 49060/17-351582 zo dňa 12.09.201 7 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č. KPUBA-2017 /24399-2/92334/HAB zo dňa 22.11.201 7 
• Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 19.03.2018 
• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislava, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č. 

KRPZ-BA-KDIJ-1322-001 /20 17 zo dňa 20.11.2017 
• Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. KRHZ-BA-OPP-

2017/000086-001 zo dľí.a 30.11.2017 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, stanovisko č. HŽP/783/2018 zo 

dňa 01.02.2018 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (EIA), OU-BA-OSZP3-

2018/048154/AHU/J-EIA-zs.úk zo dňa 16.04.2018 
• Bratislavská teplárenská, a.s., vyjadrenie č. 922/Ba/2018/3410-2 zo dňa 09.04.2018 (oznámené v 

konaní). 

Navrhovateľ preukázal vlastnícke právo k dotknutým pozemkom pare. č. 21791/2 a 9142/1 v k. ú. 
Staré Mesto predložením výpisu z listu vlastníctva č. 8551. 

Stavba bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA"). Okresný úrad 
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-
20l6/006589/ANJ/I-EIA-r zo dňa 18.02.20 16, právoplatné dňa 24.03.2016, rozhodol, že navrhovaná 
činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č . 24/2006 Z. z. 

K zmene umiestnenia vydal Okresný úrad Bratislava list č. OÚ-BA-OSZP3-
20l7/079471/KOJ/EIA-o.p. zo dňa 28.08.2017, v ktorom konštatoval, že pri uvažovanej zmene 
navrhovanej činnosti sa nepredpokladá významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, preto nie 
je potrebné vykonať proces zisťovacieho konania. 

Stavebný úrad v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona o EIA a § 35 ods. 2 stavebného zákona, listom č. 
5757/9509/2018/STA/Mys zo diía 26.02.20 18 zverejnil na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej 
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časti Bratislava-Staré Mesto kópiu návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia a súčasne údaje o 
sprístupnení rozhodnutia . 

Stavebný úrad následne Okresnému úradu Bratislava doručoval oznámenie o začatí konania 
o zmene územného rozhodnutia. Stavebný úrad súčasne listom č. 5757/1 4417/2018/STA/Mys zo dňa 
28.03.2018 požiadal Okresný úrad Bratislava o vydanie záväzného stanoviska. 

Záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2018/048 154/ AHU/I-EIA-zs.úk zo dňa 16.04 .2018 bolo 
doručené 20.04.2018. Dotknutý orgán vo svojom stanovisku konštatoval, že návrh je v zásade v 
sú lade so zákonom o EIA, s vydaným rozhodnutím a s jeho podmienkami. 

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenen ie stavby do územia, rešpektoval 
obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy. 
Stavebný úrad zisti l, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane 
obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako j e 
vo výroku rozhodnutia uvedené. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo difa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j . mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

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

Príloha: 
Situačný výkres M 1: 1500 

Správny poplatok vo výške 400 eur zaplatený v pokladni. 

Doručuje sa účastníkom konania (PO): 

(.__ 

Mgr. ~ Števčík 
starosta mestskej časti 

1. SKY PARK s.r.o„ Digital Park II, E insteinova 25, 851 O 1 Bratislava - adresa na doručenie : 
K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 O 1 Brati slava 

2. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
3. Twin C ity VIII, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
4. Západoslovenská energetika, a.s ., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
5. Development 5, s .r.o., Eurovea Centra) 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava 
6. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

Na vedomie: 
7. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP - OPaK - EIA, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 
8. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratis lava - OUJC 
9. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - OSK 
1 O. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, TU - referát špeciálneho stavebného úradu (odd. 

dopravy) 
1 1. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, TU - referát územného plánu a rozvoja 
12. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, TU - referát životného prostredia 
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13. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
14 . Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
15. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 

Bratislava 
16. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KOJ, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
18. Železnice Slovenskej republiky - GR - odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
19. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/ A, 917 02 Trnava 
20. Okresný úrad Bratislava - odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
21. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratis lava - OHo 
22. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - OPaK 
23. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - ŠVS 
24. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - 00 
25. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p„ Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
26. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 O 1 Bratislava 
27. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská !, 842 50 Bratislava 
28. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 
29. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
30. Bratislavská teplárenská, a.s„ Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
31. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
32. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
33. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
34. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
35. Ministerstvo obrany SR - agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 
36. Siemens s.r.o„ Lamačská cesta 3/ A, 841 04 Bratislava 
37. BENESTRA, s.r.o„ Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
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Legenda IS: Leg end a čiar: Legenda plôch: ()icre' 
BrotisloYo 1 

F - Hlavny stavebný objekt 
SO F 001 Admlnistra!lvn;:J budova č.2 

PS F 001.1 Vertikáln e komunikácie . výt"ahy 
PS F 001.2 VYmeniková Slo3nlca 

PS F 001.3 terpaela stanica d~tďových vOd 
PS F 001.4 Civiln.i ochrana 
PS F 001.5 Trafostanice 
PS F 00 t.6 Z31olný z.drof e.1 
PS F 001.7 Uiloiný zdrof t.2 
PS F 001 .8 Tl'chnol6gía kuchyne 
SO F 002 Podzemná garit tasť admlniat rativa 
SO F 003.1 Garáž· podzemní fut' 
SO F 003.2 Garát • nadzemná é3sľ 
SO F 004 Vjazd do podzemnej garáte Bottova 

SO F 005 Príprava úztimla, hrubó terénne úpravy a stavebná jam 
SO F 006 Vonkajšie infonn&tnG a reklamne S)'$ll!my 
SO F 100 Vodovodná prlpojka 
SO F 101 Poiiamy vodovod 

SO F 200 Kanaliz.ačn6 prípojky 
SO F 201 Areálový r ozvod s pla!kovt'j kanallzácle 

SO F 202 Arcätový r ozvod dafd'o-..ej kanalizácie a retenčné nädrl 
SO F 300 VN prípojka 
SO F 401 Silnoprúdové rozvody NN 
SO F 402 Vonkajšie os-..etlenle areálu 
SO F 403 Ocmontál aroálo-..6ho osvetlenia 
SO F 500 Distribučný STL plynovod 
SO F 501 Pripojovacl STL plynovod 
SO F 502 Arrálov}< NTI.. plynovod 
SO F SOO Sadové a p1111tov• úpravy 
SO F 601 Z3vl.ahovj systfm 

SO F 602 Konetné lerénne úpravy, drobn:i archltektlira 

O, G ·Technická lnfraštruktúr3 

SO O 003 Oporné múry a vyrovn6vajúce schody t:asl' 2 
SO D 502 Pokládka HDPE nir prt optický kabel UPC 
SO D 503 Pokládka HOPE rúr pre optidý käb&I T-Com-u 
SO G 001 Pript""ava územia a hrub9 terénne Upravy 
SO G 002 oporne mUry, oplotenie a terénne schody 
SO G 200 Sanácia Uumla 
SO G 30t Pripofka hor\teovodu 

H ·Dopravná infraštruktúra 

SO H 20t Area!ov6 spevne né plochy a komunlk~cie 

os;c ot. územ~ 

84-m.č. ST~ 1-!ESTO Ston§ Mesto SO F 100 Vodovodná prípojka 
SO F 101 Požiarny vodovod 

- ·-·-·-·- ·- Hraniu riešeného úzerma II.Etapa 
Ob<ys podmmej slavby 0 1tre$nj' úrod 

BrotisSovo 
lc.otostrólny odbor 

Ô'slo Zókozky tv~ktorO\'ó mopo ~.tier lc.o 1 : 1500 

SO F 100 Kanalizačné pripoJ<y 
SO f 201 AreátoYý rozvod splaškovej kanalizácie 
SO f 201 Areálový rozvod daiďovej kanalizácie a retenčné n~drie 
SO G 301 Horúcovod 
SO F 300 1x VN KÁBEL 3xNA1XSZY 1x140 
SO F SOG Oistribučný STL plynovod 
SO F 501 Pripojovací STL plynovod 
SO F 501 Artálový NTL pl ynovod 
SO O SOZ Pokládka HOP[ rúr pr• oplkký kábel UP( 
„,.. "'""'~ n-• 1:.11 •• unnc -··- --- __ , :.1.:. 1.!.1..1 T r rv.t 

Obrys n•dzt~nej slavby 
Spevntné plochy a komunikácie I 1 so f 003.2 Garáž. nadzemná časl 

1 1 so f 0031 Garáž. podzemnáčas l 

Pfľ'/4;ttlt; V.Č.f:JYl/El!O ~Oô1.JtJ TJ,A, c,V. 
r-rn l1oJ6vÄiJ /s71'r/l'/yó 0J 1>1JI'- f1 . v. l,l), .J-

O•o 

K1-1650!\l2017 

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY 
no parcelu: 

vyhotovil 

18.08.2017 

Spop1~.:1~né v't'tle 
't • '1~ 'iď'.:" z.:....:-n:i. c. 1 .~/ ....... o .z. 

Pe~ iat k 


