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

7761 /31558/2018/ST A/Kam Bratislava 20.7.2018 

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 Bratislavy, 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. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na §2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o 
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov, v zmysle §46 a 47 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 uskutočneného 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, vydáva toto 

rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1449 

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti 
rozhodnutia, pre stavbu s názvom: 

„Dostavba garsónky v polyfunkčnom objekte na Ľadovej 9, Bratislava" 

so súp. č. 7674 na pozemku pare. č. 7483/2 v katastrálnom území Staré Mesto (ďalej len „stavba"), pre 
navrhovateľa, ktorým je MIDAK, s,r,o., Ľadová 9, Bratislava, IČO: 35 967 170. 

Stručný opis predmetu územného rozhodnutia: 
Predmetom rozhodnutia je zmena dokončenej stavby - dostavba v mieste existujúcej strešnej terasy 
v dvorovej časti polyfunkčného objektu na 4. NP, na úrovni +9,000 m t.j. l 57,58 m n.m, zastrešená 
bude plochou strechou s výškou atiky + 12,55 m (rovnaká výška ako pri existujúcej štvorpodlažnej 
časti objektu). Dostavbou sa vytvorí samostatná garsónka, o celkovej ploche 48,m2, ktorá je prístupná 
priamo zo schodiska objektu. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

Archítektonické a urbanistické podmienky: 
1. Stavba sa umiestňuje podľa dokumentácie pre umiestnenie stavby, ktorej súčasťou je situácia 

M= l :250 (príloha rozhodnutia), zodpovedný projektant Ing. Štefan Kmeť, vypracovanej 10/20 17, 
pri rešpektovaní podmienok tohto rozhodnutia. 

2. Dostavba v mieste existujúcej strešnej terasy v dvorovej časti polyfunkčného objektu na 4. NP, na 
pozemku pare. č. 7483/2 v katastrálnom území Staré Mesto. 

3. Výškové osadenie: 
- Max. výška atiky je + 12,55 m 



Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory: 
Dostavba garsónky 

Funkčné využitie: 
Bývanie 

Napojenie na inžinierske siete a komunikačnú sieť, statická doprava: 
Napojenie na verejné inžinierske siete a dopravné napojenie sa nadstavbou objektu nezmení. 
Nadstavba bude napojená na jestvujúce vnútorné rozvody s ietí. Nároky na statickú dopravu v počte 1 
miesto je zabezpečené prenájmom jedného parkovacieho miesta. 

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

Hl. mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 55547117-418651 zo dňa 12.12.2017: 
Z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: 

• Novovzniknutú časť fasády materiálovo aj farebne zosúladiť s jestvujúcou fasádou. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava. rozhodnutie č. KPUBA-2017123248-2187057/AUG zo dňa 
8.11.2017: 
• Nadstavba dvorovej časti nesmie prevýšiť úroveň hrebeňa strechy uličnej fasády. 
• Fasády nadstavby materiálovo a farebne prispôsobiť fasádam existujúcej stavby. 
• Začiatok a predpokladaný koniec realizácie zámeru ohlási vlastník predmetnej nehnuteľnosti 

vopred písomnou formou na KPÚ BA. 
• Každú závažnú zmenu oproti schválenému a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je 

nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 
• Každú zmenu oproti, alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schvál iť 

sKPÚ. 

Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia. VJ!fadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/103818/HEUJ zo dňa 
21.11.2017: 

1. Držiteľ odpadov je povinný: 
zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením a lebo iným nežiaducim účinkom. 

zabezpeč iť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 
prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na 
prípravu na opätovné použitie inému; recykláciou v rámci svoj ej činnosti , ak nie je možné 
a lebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť 
na recykláciu; zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpeč iť 
jeho recykláciu ; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie; zneškodnením, ak nie je 
možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie 
Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 
v iesť a uchovávať evidenc iu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na 
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o ev idenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
Ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na 
t lačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhl. , ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg 
nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku 
Odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunaj šiemu úradu, ako 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nas ledujúceho 
kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje 

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste 
jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas, následne sa musí ihneď odv iesť 
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k oprávnenému odberateľovi 
3. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 

dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti 
o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi 
zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy 
odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť 

označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na 
požiadanie musí byt' predložený originál uvedených dokladov. 

Regionálnv úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m., záväzné stanovisko č. HŽP/213312018 zo 
diía 30.5.2018: 
• Preveriť potrebu ochrany navrhovanej dostavby pred hlukom z dopravy v zmysle požiadaviek vyhl. 

MZ SR č. 549/2007 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a o požiadavkách na objektivizácií hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, 
v znení neskorších predpisov. 

Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti: 
1. Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia, zariadenia 

inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou 
vybavenosťou a pred realizáciou prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych s ietí. 

2. V stavebnom konaní aktualizovať časovo obmedzené potvrdenia všetkých prevádzkovateľov 

inžinierskych sietí, ktorých vedenia a zariadenia sa v dotknutom území nachádzali resp. 
nenachádzali v čase územného konania o umiestnení stavby, ktorá je predmetom tohto rozhodnutia. 

Vyhradenie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti, podľa ktorých 
môže stavebný úrad určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia: 
Ďalší stupe11 projektovej dokumentácie predložil' na vyjadrenie: 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava 
• Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy 
• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI 
• Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia (pri zmene množstva odpadov), 

Rozhodnutie o námietkach: 
V konaní neboli uplatnené námietky. 

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. Rozhodujúcemu správnemu orgánu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projekt stavby za 

účelom kontroly splnenia podmienok územného rozhodnutia. Súčasťou projektu musí byť 

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 ž iadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom o predÍžení 
platnosti rozhodnutia musí byť v tejto lehote aj právoplatne rozhodnuté. 

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

Navrhovateľ: MIDAK, s,r,o„ Ľadová 9, Bratislava, IČO: 35 967 170, v zastúpení Ing. Kataríny 
Havránekovej , Vilová 27, Bratislava, podal dňa 7.3.2018 a doplnil dňa 4 .6.2018 návrh na vydanie 
územného rozhodnutia na stavbu „Dostavba garsónky v polyfunkčnom objekte na Ľadovej 9, 
Bratislava", na pozemku pare. č. 7483/2 v katastrálnom území Staré Mesto (ďalej len „stavba"). 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona oznámil listom č. 
7761/25981/2018/STA/Kam zo dt1a 11.6.2018 začatie územného konania dotknutým orgánom a 
známym účastníkom konania verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania a 
súčasne nariadil miestne zisťovan ie spojené s ústnym pojednávaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 
10.7.2018. 

Návrh je v sú lade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, to je Územným plánom 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. Pozemok j e súčasťou územia, 
ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v stabilizovanom území predpokladá 
stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom charakter 
územia zásadne nemení. Hlavné mesto vydalo súhlasné stanovisko s investičným zámerom pod č. 

MAGS OUIC 55547/17-418651 zo dňa 12.12.2017. 
Dostavbou objektu so súp. č. 7674 na pozemku pare. č. 7483/2 v katastrálnom území Staré 

Mesto sa nemenia odstupové vzdialenosti voči jestvujúcej zástavbe. Stavebný úrad pri posudzovaní 
stavby zohľadnil aj právoplatné rozhodnutia na susedných pozemkoch. Navrhované obytné priestory 
v nadstavbe budú presvetlené a preslnené okennými otvormi orientovanými do dvora, tak ako všetky 
priestory existujúceho objektu. 

Navrhovateľ okrem stanovísk uvedených vo výroku rozhodnutia predložil tieto stanoviská 
resp. rozhodnutia dotknutých orgánov: 
• Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, vyjadrenie č. HZUBA3-4130/2017-00 I 

zo dňa 16.11.2017 
• MV SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave - KDI, vyjadrenie č. KRPZ-BA

KDB-877-001/2018 zo dňa 15.3 .2018 
• Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/103855NSM zo dňa 
9.11.20 17 

• Západoslovenská distribučná, a. s., vyjadrenie zo dňa 3. 11.201 7 
• BYS, a. s., vyjadrenie č. 50824/2017 /PD zo dňa 24.11.2017 
• SZTP, vyjadrenie č. 285/2017 zo dňa 19.11.20 15 

Tieto dotknuté orgány sa vyjadrili súhlasne bez pripomienok. 

Navrhovateľ ďalej predložil výpis z listu vlastníctva č. 9703, snímku katastrálnej mapy, 
Svetlotechnický posudok vypracovaný Ing. Zsoltom Straňákom, autorizovaný stavebný inžinier, 
18.5.20 18 a Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I pre MIDAK, s,r,o., Ľadová 9, 
Bratislava, Zmluvu o prenájme parkovacieho miesta 

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

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 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, so sídlom Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 
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Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravn)ich 
prostriedkov. 

~ 
Mgr. Radoslav Stevčík 
starosta mestskej časti 

Prílohy: 
Situácia mierke 1 :250 

Správny poplatok vo výške 100 €zaplatený v pokladni miestneho úradu. 

Doručuje sa: 
Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
• MIDAK, s,r,o„ Ľadová 9, Bratislava 
• Ing. Katarína Havráneková, Vilová 27, Bratislava 
• Vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností (pozemku a stavby) pare. č. 7476, 7477, 748411, 2 a 

21712 k. ú. Staré Mesto 

Na vedomie sa dotknutým orgánom: 
1. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - OUIC 
2. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
3. Kraj ské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17, 811 04 Bratislava 
S. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratislava-odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - OHo 
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 

Na vedomie účastníkom konania: 
MIDAK, s,r,o., Ľadová 9, Bratislava 

• Ing. Katarína Havráneková, Vilová 27, Bratislava 
• Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne námestie 1, Bratislava 
• MČ Bratislava-Staré Mesto, majetkové oddelenie, tu 
• Lýdia Kúthová, Budovateľská 1133/1 1 O, 941 07 Veľký Kýr 

Ing. Daniel Kúth Budovateľská 1133/110, Veľký Kýr 
• Miroslav Kúth, Budovateľská 1133/ 11 O, Veľký Kýr 
• Eva Malíková, Mánesovo n. 5, 851 01 Bratislava 

Ing. Stanislav Malík, Mánesovo námestie 5, Bratislava 
Pavel Pribila, Austrália 

• MUDr. Ján Malík, Nová ulica č. 14, 925 22 Veľké Úľany 
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