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

č. j . 1943/38324/2018/STA/Vas/G-55 V Bratislave dňa 05. 09. 2018 

ROZHODNUTI E 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 11 7 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 ods. 2 písm. i) 
zákona č. 3 77 /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 
vykonaného konania rozhodol takto: 

podľa § § 39a ods. 4, 66 stavebného zákona a § 1 O vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje 

stavebníkovi: Pozemky Kramáre s. r. o., so sídlom na ul. Tallerova 5, 811 02 Bratislava, IČO: 45 234 
931 a Mgr. Elene Kisielovej, bytom Palisády 39, 81 1 06 Bratislava, v spojenom územnom 
a stavebnom konaní zmenu dokončenej stavby: „Rekonštrukcia a nadstavba bytového domu na ul. 
Palisády 39, Bratislava, nehnuteľnosť súpisné číslo 719 na pozemku pare. č. 3166 v k. ú. Staré 
Mesto, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v júni 2017 spoločnosťou PLAN F ACTORY 
spol. s. r. o., so sídlom na ul. Továrenská l O, 811 09 Bratislava, Ing. Romanom Bányaiom, 
autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č . 3046*11 a Ing. arch. Zoranom Michalčákom, 

autorizovaným architektom, reg. č. *0683 AA *, s doplnením v apríli 2018. 

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory: 
SO O 1 Rekonštrukcia a nadstavba bytového domu Palisády 39 
SO 02 Prípojka el. energie 
PS 01 Technológia výťahu 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu. 

2. Stavba je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory uvedené vyššie. 
3. Predmetom stavebného povolenia je nadstavba nevyužívaného povalového priestoru, v ktorom 

vzniknú tri nové ateliéry so samostatným vstupom predÍžením schodiskového ramena a v dvornom 
trakte sa zobytní podkrovný priestor prepojením s jestvujúcim bytom č. 5 na 1. poschodí, čím vznikne 
mezonetový byt. Krov z uličnej strany bude vybúraný po úrovei1 rímsy. Zastavaná plocha sa nemení 
a výška pôvodného hrebeňa sa zvyšuje z úrovne + 16,880 = 179, 70 m n. m. na + 18, 450 = 181 ,28 m n. 
m., pričom úrove11 ±0,000 = 163,13 mn. m. =podesta schodiska 1. NP. Koruna rímsy je ponechaná na 
úrovni + 12,670 m. 
V zrkadle jestvujúceho schodiska bude osadený trakčný výťah so sklenenou šachtou so 4 stanicami 



Dispozičné riešenie po stavebnej úprave: 
Dvorný trakt 
•Byt č. 5 (mezonet na 1. a 2. poschodí): 
1.úroveň = +3,900 
(úžitková ploclw 83, 73 m1

) chodba, WC, kotolňa, kuchy11a, kúpeľi1a, 3 x izba + schody, 
zimná záhrada (J 0,15 m1

) 

2.úroveň = +7,800 
(úžitková plocha 56,42 m1

) 2 x izba+ schody, chodba, WC + kúpeľi1a, šatník, sklad, 
terasa (30,30 nl) 

Úžitková plocha bytu č. 5 spolu = 140, 15 m1 (bez terasy a zimnej záhrady) 

Uličná časť: 

podkrovie= +11,900 m spoločné priestory: schodisko, chodba 
(úžitková plocha 26,47 m1

) 

•Nebytový priestor - Ateliér č. 11 
(úžitková plocha 125, 70 m2

) vstup + predsieň, ·hala, WC, kúpeľňa, kuchyňa, zasadačka, 3 x 
kancelária, 2 x sklad, terasa (7,30 m1

) 

• Nebytový priestor - Ateliér č. 12 
(úžitková plocha 60, J O m1

) 

•Nebytový priestor - Ateliér č. 13 
(úžitková plocha 97,50 m2

) 

vstup + predsieň, WC +kúpeľňa, kancelária + kuchyňa, 
kancelária 

vstup+ predsieň, WC, kúpeľňa, kuchynka, 3 x kancelária, 
sklad, terasa (5,50 m2

) 

4. Objekt je dopravne napojený na verejnú miestnu komunikáciu - ul. Palisády. 
5. Napojenie na rozvodné siete: 

•Vodovodná prípojka - Zásobovanie vodou predmetnej nehnuteľnosti vodou je realizované 
prostredníctvom jestvujúcej vodovodnej prípojky DNSO vyvedenej z verejného vodovodu DN200 
vedeného v ulici Palisády. Fakturačný vodomer je osadený v suteréne objektu. Jestvujúca vodovodná 
prípojka ostáva bez zmeny. Zmena prebehne len na vnútorných rozvodoch. 
•Kanalizačná prípojka - Odvádzanie odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti je realizované 
prostredníctvom jestvujúcej kanalizačnej prípojky zaústenej do verejnej kanalizácie DN 600/900 
vedenej v ulici Palisády. 
Vody z povrchového odtoku /zrážkové vody/ budú odvádzané bez zmeny, nakoľko sa rozmery a tvar 
strechy zachovávajú 
•Prípojka plynu - existujúci pripojovací plynovod NTL DN 50, prevádzkový tlak: 2,1 kPa je 
ukončený na fasáde objektu v uzáverovej skrinke. Následne je schodiskovým priestorom objektu 
vedená centrálna stupačka NTL plynu DN 50 oceľ, ktorá bude predÍžená do podkrovia. Meracia 
zostava bude umiestnená v spoločných priestoroch. 
•NN prípojka - Odber el. energie pre rodinný dom s inštalovaným výkonom 96 kW,(čo predstavuje 
max. súčasný príkon 52 kW) pre existujúce a nové odbery (3 podkrovné jednotky a výťah) bude 
pripojený novej káblovej prípojky NN (kábel typ CYKY-J 4x50 mm2) zo skrine SR3 HASMA 
č.0877-074 , ktorá nahradí pôvodnú T prípoj ku a skriňu HDS nedostatočne dimenzovanú pre pripojenie 
požadovaného odberu. Výmenu T -prípojky a skrine HOS zrealizuje spoločnosť Západoslovenská 
distribučná a.s. Novú káblovú prípojku zo skrine SR vrátene rozvádzača RE realizuje stavebník na 
vlastné náklady a zostáva jeho majetkom. Spoločný elektromerový rozvádzač RE bude umiestnený na 
prístupnom mieste v priestore vchodu do domu. V rozvádzači RE budú sústredené všetky merania z 
bytového domu t.j. 13 meraní z dimenziou hlavného ističa 3 x 25A vyp. char.B. pre každý odber. 
•Vykurovanie - pre zmenu bytu ajednotl ivé ateliéry je navrhovaný samostatný zdroj tepla -
kondenzačný kotol s uzavretou spaľovacou komorou s podstavným zásobníkovým ohrievačom teplej 
vody. Zdroje tepla sú navrhované s palivovou základ11ou zemný plyn. Príprava TV je riešená 
centrálnym spôsobom jednotlivých zdrojoch tepla s prednostným ohrevom v zásobníkovom ohrievači 
Buders Logalux S 120/5 s objemom 120 1. Príprava TV je riešená bez cirkulácie. Jestvujúci kotol 
v byte bude demontovaný a nahradený novým kondenzačným kotlom BUDERUS Logamax plus GB 
172-14 vrátane koncentrického dymovodu DN80/125 a prípravy teplej vody. Kotlové jednotky budú 
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napojené priamo na koncentrický dymovod Buderus DN80/J 25 a vyvedené nad strechu objektu. 
Prívod spaľovacieho vzduchu je riešený z exteriéru v medzi priestore dymovodu DN80/J 25. 

6. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby. 
7. Stavebník je povinný pred zahájením predmetnej stavby vyhotoviť oprávnenou osobou tzv. 

paspo1tizáciu okolitých bytov dotknutých výstavbou. 
8. Stavebník je povinný pred začatím prác a v prípade záberu verejného priestranstva požiadať 

o povolenie na zvláštne užívanie priľahlých komunikácií MČ Bratislava-Staré Mesto, s výnimkou ul 
Pal isády, kde nie je povolené zabrať verejné priestranstvo. 

9. Riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby je stavebník povinný odsúh las iť 

v Operatívnej komisii na odd. dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 
10. Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom, dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní. 

Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu. 
11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyh lášky č. 133/2013 Z. z„ ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
a príslušné technické normy. 

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

13. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, 
že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou 
žiadosťou požiadať o jej predÍženie. 

14. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
predovšetkým č. 6/2013 o dodržiavaní poriadku a čistoty, sypký materiál musí byt' umiestnený vo 
vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia 
a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom). 

15. Stavebník je povinný dodržiavať zákon č . 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace predpisy a všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom na 
území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné nariadenie 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území príslušnej mestskej časti. 

16. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z„ ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
a príslušné technické normy. 

17. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleií. a prírodné hodnoty na pozemku a v okolí staveniska a 
dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú ze leň na území hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

18. Stavebník je povinný pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovan ie ovzdušia sekundárnou 
prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa 
manipuluje s prašnými látkami treba zakapotovať. 

19. Stavebník je povinný označiť stavbu štítkom „Stavba povolená" s uvedením údajov: názov stavby, 
názov dodávateľa, meno stavebníka a stavebného dozoru, termín začatia a tennín ukončenia stavby, 
dátum a číslo stavebného povolenia. 

20. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o prácach stavebný denník je 
povinný stavbyvedúci. 

21. K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie je stavebník povinný: 
• predložiť doklady preukazujúce znehodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou 

osobou; 
• predložiť doklady o použitých a zabudovaných stavebných výrobkoch; 
• predložiť projektovú dokumentáciu overenú Hasičským a záchranným útvarom hl. mesta 

Bratislavy; 
• predložiť výsledky laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody zo spotrebiska, ktorý preukáže jej 

sú lad s požiadavkami vyhl. MZ SR 247/2017 Z. z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite 
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pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pn 
zásobovaní pitnou vodou; 

• Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie 
zneč isťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu: 
• Pre Kl - dymovodom s ústím vo výške 16,865 m nad úrovňou± 0,000 m (t.j. 163, 13 mn. 

m.), 
• pre K2 -dymovodom s ústím vo výške 16,760 m nad úrovňou± 0,000 m (t.j . 163,13 mn. m.), 
• pre K3 -dymovodom s ústím vo výške 19,270 m nad úrovňou± 0,000 m (t.j. 163,13 mn. m.), 
• pre K4 - existujúcim komínom s ústím vo výške 12,650 m nad úrovňou± 0,000 m (t.j. 163,13 

mn. m.). 
• Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom výšky a prevýšenie dymovodov a 

komína v súlade s požiadavkami Prílohy č. 9 k vyhláške MŽP SR č.410/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a normy STN EN15287-l +Al, resp. STN EN 
15287-2. 

• Preukázať v kolaudačnom konaní v prípade využitia starého komína jeho vyvložkovanie. 
• predložiť energetický certifikát dokončenej stavby v zmysle § 13 zákona č. 555/2005 Z. z. 

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
22. Dokončenú stavbu možno užívať, len ak na žiadosť stavebníka vydá stavebný úrad kolaudačné 

rozhodnutie 
23. Stavebník je povinný pri realizácii stavby rešpektovať všetky podmienky zainteresovaných 

orgánov a organizácií, uvedených vo vyjadreniach a rozhodnutiach: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, povolenie stavby malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ako vecne príslušný orgán na konanie podľa § 27 ods. 
1 písm. c) zákona o ovzduší, vydáva podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší súhlas na povolenie 
stavby ma lého zdroja znečisťovania ovzdušia - 4 ks plynový kotol typ Buderus Logamax Plus GB, 
menovitý výkon á 14,4 kW. 
Podmienky súhlasu: 
• Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie 

znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu: 
Pre Kl -dymovodom s ústím vo výške 16,865 m nad úrovňou± 0,000 m (t.j . 163,13 mn. m.), 
pre K2 - dymovodom s ústím vo výške 16,760 m nad úrovňou± 0,000 m (t.j. 163,13 mn. m.), 
pre K3 - dymovodom s ústím vo výške 19,270 m nad úrovňou± 0,000 m (t.j. 163,13 mn. m.), 
pre K4 - existujúcim komínom s ústím vo výške 12,650 m nad úrovňou± 0,000 m (t.j. 163,13 mn. 
m.). 

• Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom výšky a prevýšenie dymovodov a 
komína v súlade s požiadavkami Prílohy č. 9 k vyhláške MŽP SR č.410/2012 Z. z„ ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a normy STN EN15287-l+Al, resp. STN EN 
15287-2. 

• Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s 

prašnými látkami zakapotovať. 
• Zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických 

vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) vzdialenosť komínov od hranice 
susedného pozemku v súlade s § 4 ods.2 a § 6 ods.1,2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 

• Preukázať v kolaudačnom konaní v prípade využitia starého komína jeho vyvložkovanie. 

BVS,a.s.: 
Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovať 
naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 
442/2002 Z z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

• Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 
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• K stavbe: „Rekonštrukcia a nadstavba bytového domu na ul. Palisády 39" nemáme námietky. 
• Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky musí byť v súlade 

so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďa lších 
zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými 
.Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľností na verejný vodovod a verejnú 
kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odšta1tovania vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a .s." (ďalej len „technické 
podmienky"). 

• Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a 
verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstra11ovan ia vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." sú dostupné v kontaktných 
centrách a zverejnené na internetovom síd le www.bvsas.sk 

• Vlastník vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých 
vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou. 

• Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné doriešiť 
vzájomnými zmluvnými vzťahmi. 

• Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byt' v koordinácii a 
v súlade s platnými STN. 

Zásobovanie vodou 
• S navrhovaným technickým riešením zásobovania vodou predmetnej nehnuteľnosti súhlasíme za 

predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia: 
al Vodovodná prípojka 

• Ak jestvujúca vodovodná prípojka, príp. jej časť, nie sú vo vyhovujúcom stave, musí byt' realizovaná 
ich rekonštrukcia na náklady vlastníka. 

• Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu môžu len tie osoby, ktoré sú na to 
prevádzkovateľom určené. 

• Na vodovodnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom nesmú byť vykonávané žiadne 
zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na 
meranie spotreby vody a lebo ktoré by mohli ovplyvniť kval itu a nezávadnosť pitnej vody. 

• Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných 
rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. 

• Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného 
zdroja vody {napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byt' situovaná v blízkosti zdroja tepla, 
ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody. 

bi Miestnosť v suteréne 
• Na vodovodnej prípojke v samostatnej miestnosti v suteréne objektu bude umiestnené meradlo -

vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy aje vo vlastníctve BVS. 
• Miestnosť musí byt' suchá, vetrateľná a uzamykateľná. 
• Vodomerná zostava musí byť situovaná maximálne 2,00m od prestupu obvodovou stenou, ktorým 

prechádza vodovodná prípojka, potrubie vodovodnej prípojky musí byt' voľné a viditeľné od prestupu 
až po vodomernú zostavu. 

• Vzdialenosť vodomernej zostavy od podlahy musí byt' minimálne 0,20m a maximálne l ,20m, 
vzdia lenosť od bočnej obvodovej steny minimálne 0,20m. 

• Pre vodomernú zostavu je potrebný voľný priestor pre manipuláciu s vodomerom / montáž, demontáž, 
údržba, odpočet/. 

• V prípade že rozmery miestnosti budú nedostatočné, miestnosť bude potrebné zväčšiť tak, aby boli 
dodržané podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti 

spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými 
prácami súvisiacimi s meradlom. 
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Odvádzanie odpadových vôd 
• Navýšené množstvo vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo splaškovú 

kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša 
spo ločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. 
al Kanalizačná prípojka 

• Ak jestvujúca kanalizačná prípojky príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byt' realizovaná 
ich rekonštrukcia na náklady vlastníka. 

• Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byt' revízna šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné 
riešiť v zmysle STN 75 61O1, STN EN 161 O a ich zmien a dodatkov, prip. súvisiacich noriem 
/stúpačky, poklop a pod/ 

• Revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť na pozemku vlastníka nehnuteľnosti . 

• Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové 
údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 

• Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou 
prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z„ ktorou sa 
ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

SPP-D,a.s.: 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 25112012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
energetike") súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
• Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v 

zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 
• stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 

navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a 
inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01, 

• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný 
zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich 
podzemných vedení, 

• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný 
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej 
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s„ Sekcia údržby, Mlynské Nivy 
44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online fonnu láru zverejneného na 
webovom sídle SPP-D (www.SDP-distribucia.sk). 

• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 1 OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

• stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 
508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich 
technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 02, 

• stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom 
vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo 2013570717. 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 
• stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu 

potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu 
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

• stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Marián Heršel, tel.č. +421 02 2040 2149) vstup 
na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

• stavebník je povinný real izovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú strany od 
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení 
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 
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• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

• odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu, 

• stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a 
poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihneď ohlásené 
SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, 

• stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru 
plynu (HUP), 

• stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regu látor tlaku plynu ( RTP ) a meradlo 
do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z 
verejného priestranstva. 

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia: 

• Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § zákona OPK. 
• Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje podľa zákona OPK v danom území činnosť zakázanú. 
• Stavba je umiestnená mimo prvkov Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta 

Bratislavy (SAŽP, 1994). 
• Dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť podľa STN 83 701 O Ochrana prírody - ošetrovanie, 

udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. V prípade, že pri realizácii predmetnej stavby dôjde 
k výrubu drevín, pre ktorý sa vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu na výrub osobitným 
rozhodnutím orgánu prírody podľa ust. § 47 ods. 3 zákona OPK, je týmto orgánom Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto. 

• V súvislosti so záujmami druhovej ochrany upozorňujeme na možný výskyt chránených živočíchov, 
napr. rôznych druhov netopierov alebo vtákov, ktoré osídľujú vetracie šachty, rôzne štrbiny 
a podkrovné priestory najmä v starších budovách. Pred začatím výstavby bude potrebné vykonať 
ohliadku podkrovia v súčinnosti s odborníkmi, zi stiť aktuálny stav a v prípade osídlenia budovy 
zabezpečiť ochranu druhov voľne žijúcich živočíchov súlade s§ 35 ods . 1 a 2 zákona OPK. 

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia: 
Držiteľ odpadov je povinný: 
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiadúcim únikom, 
- zabezpečiť 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 svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na 
opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 
- zhodnotením v rámci svoj ej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad 
takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
- zneškodnením, ak nie je možné a lebo 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, 
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom 

liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti, 
- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č . 366/20 15 Z.z., na tlačive 
uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných 
odpadov alebo s viac ako j ednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s 
ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako prís lušnému orgánu štátnej správy 
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odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené 
údaje. 
• Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuj e odpad zhromažďovať v mieste jeho 

vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného 

kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi. 
• 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 byt' označená stavba, z ktorej odpad 
pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený 
originál uvedených dokladov. 

Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri 
servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach, vykonávaných v s ídle alebo 
mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto 
práce v konečnom štád iu vykonávajú. 

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy: 

• Predmetná stavba nie je vodnou stavbou podľa § 52 ods. 1 vodného zákona a nepodlieha povoľovaniu 
na tunajšom úrade. 

• Na stavbu nie je potrebný súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 
• Jestvujúce IS musia byt' pred zahájením výstavby zamerané a vytýčené; 
• V mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť opatrne 

a zachovať ich ochranné pásma. 

Západoslovenská distribučná, a.s.: 
S predloženou projektovou dokumentáciou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia 
v zlúčenom konaní súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 

• Zmluva o spolupráci je zaevidovaná pod č. 121711822. 
• Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 

Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a 
mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. 
Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie) všetkých osôb 
vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti 
WN, VN a NN vedení. 

• Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení 
VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č. 14, pre zariadenia WN a zariadenia oznamovacie na tíme 
správy sietí WN Čulenova č. 3. 

• Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať o zakreslenie a v 
prípade existencie aj o vytýčenie podzemných elektrických vedení v majetku spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. Vo vytyčovacom protokole budú stanovené podmienky prác v 
blízkosti našich zariadení. 

• Po realizácii prípojky nn zo strany žiadateľa žiadame dodať príslušnému špecialistov i správy EZ BA: 
• plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdený zhotoviteľom so zakreslenou trasou kábla 

NN a umiestnením rozvádzača RE, 
• kópiu aktuálnej Správy z Odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia 

(revízna správa) prípojky nn, 
• Na požadované zmeny počtu fáz resp. zvýšenie max. rezervovanej kapacity existujúcich odberov na 

3x25A je potrebné podať „Žiadosť o pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave pre každé 
odberné miesto samostatne na tlačive dostupnom na stránke www.zsdis.sk. 
Na základe podanej žiadosti o pripojenie bude každému žiadateľovi zaslaný 2 x návrh Zmluvy o 
pripojení so stanovenými podmienkami pripojenia odberu z distribučnej siete NN - v prílohe č. l 
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Zmluvy o pripojení. Po akceptácii Zmluvy o pripojení žiadateľom , je možné opätovne požiadať o 
vyjadrenie k projektovej dokumentácii. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie zo dňa 10. 04. 2014: 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA") podľa§ 32 ods. 2 pamiatkového zákona po 
preskúmaní predloženej žiadosti k zámeru obnovy nehnuteľnosti na ul. Palisády č. 39 v Bratislave 1, 
pare. č. 3166, k. ú. Staré Mesto, v rozsahu opravy, resp. výmeny okenných výplní v byte č. 3 na l.NP 
(ďalej len „zámer"), vlastníci nehnuteľnosti Juraj Turzo, Palisády 39, 811 06 Bratislava, Ľudmila 
Turzová, Palisády 39, 811 06 Bratislava, nehnuteľnosť je národná kultúrna pamiatka (ďalej len NKP) 
zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 
62311 a nachádza sa v pamiatkovej zóne Bratislava - Centrálna mestská oblasť (ďalej len pamiatková 
zóna), posudzuje podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona práce predpokladané v zámere ako prípustné 
a pre ich vykonanie určuje tieto podmienky: 
• Súčasné drevené dvojité výplne okenných otvorov, skrit'fové s dvojitými krídlami, repasovať. Ak 

technický stav preukáže nutnosť výmeny okenných výplní, nahradiť za materiálové a tvarové 
kópie okenných výplní, dodržať pozíciu, tvar, rozmery otvoru, dimenzie okennej konštrukcie, 
členenie, profiláciu a farebnosť povrchovej úpravy vo farbe lomená biela, s možnosťou osadenia 
izolačného dvojskla do vonkajších krídel. 

• Začiatok realizačných prác na obnove bytu ohlásia vlastníci predmetnej nehnuteľnosti v predstihu, 
preukázateľne písomnou formou na KPÚ BA, štátny dohľad bude vykonávať Mgr. Baloghová. 

• Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto 
rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí troch rokov odo di'\a nadobudnutia jeho právoplatnosti, 
ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie zo dňa 06. 12. 2016: 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA") podľa§ 32 ods. 2 pamiatkového zákona po 
preskúmaní predloženej žiadosti k zámeru obnovy nehnuteľnosti na ul. Palisády č. 39, v Bratislave 1, 
pare. č . 3166, k. ú. Staré Mesto, v rozsahu rekonštrukcie podkrovia, podľa predloženej architektonickej 
štúdie „Rekonštrukcia obytného podkrovia" spracovatelia Ing. arch. Zoran Michalčák, Ing. Roman 
Bányai, dátum spracovania 12/2016 (ďalej len „zámer"), investor HoBen's Management s.r.o., Tallerova 
4, 811 02 Bratislava, posudzovaná nehnuteľnosť je národná kultúrna pamiatka (ďalej len „NKP") zapísaná 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod ev idenčným číslom 623/l a nachádza sa v 
pamiatkovej zóne Bratislava - Centrálna mestská oblasť (ďalej len „pamiatková zóna"), posudzuje podľa 
§ 32 ods. 4 práce predpokladané v zámere ako prípustné a pre ich vykonanie určuje KPÚ BA tieto 
podmienky: 

• Pri rekonštrukcii strechy s cieľom zobytniť podkrovie, v zmysle predloženej architektonickej štúdie z 
12/2016, bude zopakovaný charakteristický typ striech uličného krídla (valbová, zo západnej strany 
kombinovaná so sedlovou strechou) a dvorového krídla (pultová, valbová strecha). 

• Demontovaná bude konštrukcia krovu, vymenená v 20.st. Pri demontáži strešnej konštrukcie budú 
zabezpečené proti znehodnoteniu pôvodné architektonické a tvaroslovné prvky v úrovni strechy -
vežička v nároží, komínové telesá ako aj bezprostredne pod úrovňou strechy - korunná rímsa. Návrh 
zabezpečenia vyššie uvedených pôvodných architektonických a tvaroslovných prvkov, ako aj 
fotodokumentácia a zameranie existujúcej konštrukcie dreveného krovu bude súčasťou ďalšieho 
stupňa projektovej dokumentácie. 

• Navrhované vikiere v streche uličného krídla budú architektonicky riešené podľa dobových analógii 
tak, aby zostala zachovaná dominantnosť plochy strechy, celistvosť korunnej rímsy, umiestnené budú 
tak, aby svojou hmotou bezprostredne nedosadali na korunnú rímsu. Návrh vikierov prerokovať s 
KPÚ BA a rozpracovať v projektovej dokumentácii. 

• Presvetlenie strechy riešiť strešnými oknami, ktoré budú rozmiestnené na streche v dostatočných 
odstupoch tak, aby nevytvárali súvislé presklené plochy. Strešné okná budú zapustené v rovine 
strechy, konkrétne rozmery budú prerokované a schválené v projektovej dokumentácii. 
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• V streche je možné realizovať výrezy pre strešné terasy a balkóny, pokiaľ nie sú vnímateľné z verejne 
prístupných priestorov, pričom ich zábradlie musí byť riešené ako súčasť strechy, t.j. v jej sklone a v 
materiáli. V zmysle uvedeného preriešiť strechu dvorového krídla, návrh rozpracovať v ďalšom stupni 
projektovej dokumentácie. 

• Terasu vo dvorovom krídle nerealizovať. 
• Na streche objektu bude použitá tvrdá, pálená (keramická) strešná krytina prírodnej farby. Vzorku 

(typ) škridly vopred, pred realizáciou predložiť na odsúhlasenie KPU BA. 
• Prípadné technické zariadenia (VZT a pod.) umiestniť v navrhovanom objeme stavby. 
• Komplexná obnova fasád, realizácia dodatočnej hydroizolácie domu, výmena okenných výplní v 

spoločných priestoroch, rekonštrukcia centrálneho schodiska, vyspravenie a výmaľba stien v 
priestoroch centrálneho schodiska, obnova podiest a vstupného vestibulu, výmena centrálnych 
vnútorných rozvodov IS, sanácia centrálneho kanalizačného rozvodu v rozsahu aktuálnej dostupnosti, 
sanac1a komínov, realizácia bleskozvodovej ochrany, revitalizácia pivničných priestorov, 
rekonštrukcia oplotenia a vstupných brán, realizácia základných terénnych úprav - pochôdzne plochy 
po obvode budovy, prístupové chodníky, predzáhradka objektu, historického pletenia a sadovnícke 
úpravy budú realizované v zmysle podmienok rozhodnutia č. KPUBA-20 15/6380-2/12752/BAL zo 
dňa 23. 02. 2015. 

• V zmysle predloženej architektonickej štúdie a vyššie uvedených podmienok tohto rozhodnutia 
spracovať podľa §32 ods. 8 pamiatkového zákona projektovú dokumentáciu, ktorá bude podľa §32 
ods. 9 pamiatkového zákona v štádiu spracovania prerokovaná s KPU BA a následne predložená na 
schválenie KPU BA. 

• Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia 
je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko zo dňa 02. 11. 2017: 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len KPU BA), podľa§ 32 ods. l O pamiatkového zákona a 
na základe žiadosti prijatej od spol. KT.Plus, s.r.o., Kopčianskal5 , 851 O 1 Bratislava, po preskúmaní 
predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie k rekonštrukcii obytného podkrovia na ul. Palisády 
č. 39 v Bratislave I, nehnuteľnosť je národná kultúrna pamiatka (ďalej len NKP) zapísaná v 
Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 623/l a 
nachádza sa v pamiatkovej zóne Bratislava -centrálna mestská oblasť (ďalej len pamiatková zóna) 
schvaľuje predloženú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia a nadstavba 
bytového domu na ul. Palisády č. 39, Bratislava" zodpovedný projektant Ing. arch. Zoran Michalčák, 
Ing. Roman Bányai, dátum spracovania 06/2017, s nasledujúcimi podmienkami: 

• Naďalej ostávajú v platnosti podmienky č. 2,4,6, 7 rozhodnutia č. KPUBA-2016/21117-8/94464/BAL 
zo d1'fa 06.12.2016 k zabezpečeniu pôvodných architektonických a tvaroslovných prvkov v úrovni 
strechy, k požiadavke rozmiestnenia strešných okien s navrhovanými rozmermi, k realizácii tvrdej 
pálenej strešnej krytiny a umiestnenia prípadných technických zariadení v navrhovanom objeme 
stavby. 

• Vikier v dvorovej časti architektonicky zosúladiť s vikiermi zo strany ulice Palisády. 
• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie - stupeň realizačný projekt, ktorý bude spracovaný podľa 

§32 ods. 8 pamiatkového zákona a podľa §32 ods. 9 pamiatkového zákona v štádiu spracovania 
prerokovaný s KPÚ BA a následne predložený na schválenie KPU BA, zapracovať aktuálne 
podmienky právoplatného rozhodnutia, v zmysle vyššie uvedenej podmienky č. 1 a 2 tohto záväzného 
stanoviska. 

• Komplexná obnova fasád, realizácia dodatočnej hydroizolácie domu, výmena okenných výplní v 
spoločných priestoroch, rekonštrukcia centrálneho schodiska, vyspravenie a výmaľba stien v 
priestoroch centrálneho schodiska, obnova podiest a vstupného vestibulu, výmena centrálnych 
vnútorných rozvodov IS, sanácia centrálneho kanalizačného rozvodu v rozsahu aktuálnej dostupnosti, 
sanac1a komínov, realizácia bleskozvodovej ochrany, revitalizácia pivničných priestorov, 
rekonštrukcia oplotenia a vstupných brán, realizácia základných terénnych úprav - pochôdzne plochy 
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po obvode budovy, prístupové chodníky, predzáhradka objektu, historického oplotenia a sadovnícke 
úpravy budú realizované v zmysle podmienok rozhodnutia č. KPUBA-2015/6380-2112752/BAL zo 
d11a 23. 02. 2015. 

• Začiatok prác na realizácii rekonštrukcie oznámi vlastník písomnou formou najmenej 15 dní vopred na 
KPÚ BA. 

• Každú závažnú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii a zmenu oproti alebo nad rámec 
tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

Technická inšpekcia, a. s.: 
Projektová dokumentácia spÍňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení. 
Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia. 
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov: 

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm. g) platí 
požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 
ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predp!sov o posúdení dokumentácie 
technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o. 
-Technické zariadenie výt'ah je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. 
z. v znení nariadenia vlády SR č. 22/2017 Z. z. Pri uvedení na trh a do prevádzky je potrebné 
splniť požiadavky citovaného predpisu. TÚV SÚD Slovakia s.r.o. ako notifikovaná osoba NB-
1353 môže vykonať posúdenie zhody výt'ahu podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení 
nariadenia vlády SR č . 22/2017 Z. z. 
Upozornenie: 

• Pre realizáciu sa musia podrobnejšie rozpracovať zásady prevencie týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpečenie staveniska počas výstavby podľa vybi. MPVRS 
SR č. 147/20 13 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

• Skúšky vykurovacích systémov v budovách musia byť vykonané podľa STN EN 14336. 
• Výťahová šachta musí byt' riešená podľa STN EN 81-20:2015. 
• Priestor pod výťahovou šachtou musí byť prístupný podľa STN EN 81-20:2015 (chýba popis). 
• Nové zábradlie (pokiaľ nebude replikou pôvodného zábradlia) musí spÍňať požiadavky podľa STN 74 

3305. 
• Priehľadné alebo priesvitné presklené dvere a steny (pokiaľ nebude replikou pôvodných) v 

miestnostiach alebo v blízkosti pracoviska a dopravných komunikácií sa musia viditeľne označiť v 
úrovni očí a vyrobiť z bezpečných materiálov podľa príl. 1 čl. 9.4. a čl. 11.2. nariadenia vlády SR 
č.39 1 /2006 Z. z. v nadväznosti na príl. čl. 2.2.3 vybi. MŽP SR č . 532/2002 Z. z. (navrhované výplne 
otvorov v spoločných priestoroch a v časti ateliérov chýba popis). 

• V návrhu strešnej konštrukcie treba vyriešiť bezpečný prístup na strechu (z hľadiska kontroly a 
údržby) podľa STN 73 1901. 

• Povrch stupňov schodišťa určeného pre verejnosť musí byt' optický odlíšený od povrchu podesty 
podľa čl. 36 STN 73 4130. 

Dopravný podnik, Bratislava, a. s.: 
S umiestnením a realizáciou stavby „Rekonštrukcia obytného podkrovia, Palisády 39 [Pozemky 
Kramáre, s.r.o.]" podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie súhlasíme s 
podmienkami: 

• Pred zahájením výkpových prác žiadajte o vytýčenie trakčných káblov. 
• Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania povrchov komunikácií 

nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe 
Palisády, nesmú obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov nad rámec riadne schváleného a 
zástupcom DPB, a. s. potvrdeného projektu dočasnej organizácie dopravy a dopravného značenia 
(operatívna komis ia odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy), ako aj v žiadnom 
prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na trolejbusovej dráhe, tzn. že stavba nesmie spôsobiť 
napäťovú a dopravnú výluku na ňou dotknutej trolejbusovej trati. 

• Stavebnú činnosť na komunikácii Palisády požadujeme navrhnúť, riešiť a zabezpečovať tak, aby bol 
trvale zabezpečený dosah zberačov trolejbusov na trolejové vedenie. 
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• Oplotenie staveniska počas výstavby a dočasné stavebné zariadenia (lešenie, stavebný výťah, žeriav, 
konštrukcia prekrytia chodníka apod.) nesmú zasahovať do prejazdného profilu komunikácie Palisády. 
Pritom chodci nesmú byt' presmerovaní do priestoru vozovky. 

• Priestor vozovky na komunikácii Palisády nesmie byť používaný pre účely skládky stavebného 
materiálu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebných strojov, mechanizmov, a 
pod. 

• Káblové siete DPB, a.s. musia byt' pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené. 
• Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne. 
• Začiatok výkopových prác musí byt' nahlásený správcovi (02/5950 1491) prípadne na 

elektrodispečing (02/5950 6666). 
• Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť pevné trakčné 

zariadenia. 
• Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byt' riešené v súlade s STN 73 6005. 
• Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétne miesto so správcom (02/5950 1491 ). 
• Odkryté káble DPB, a.s. musia byt' pred zasypaním skontrolované správcom (02/5950 1491). Zápis z 

tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba nesmie byť bez neho skolaudovaná. 
• Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3112, najmä články 

112,117a120. 
• Verejne prístupné miesta (okná, balkóny, lešenia,„.) musia byť vzdialené od živých častí trakčného 

vedenia minimálne 3 ml 

Slovak Telekom,a.s., vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a 
všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s.ca DIGI SLOV AKJA, s. r. 
o.: 
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre 
vyznačené záujmové územie, v ktorom dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej 
len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOV AKJA, s.r.o. 
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOV AKJA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným 
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné 
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník 
povinný rešpektovať nasledovné: 

• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 35112011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

• Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom.a.s. a/alebo DIGI SLOV AKJA, s.r.o. alebo 
zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo 
preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

• V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby 
musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 
projektant. 

• Zároveň upozoriíuj eme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné 
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK„ 
Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a 
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGJ SLOV AKIA, s. r.o., je 
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potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného 
pásma. 

• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 
zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať 
po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové 
vyjadrenie. 

• Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností 
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť 
vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

• Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. na povrchu terénu 
vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na 
stránke: https://www.telekom.sk/vxjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od 
podania objednávky. 

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej 
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

• Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel 
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté 
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák 
Telekom, a.s. 

• Žiadateľa zárovei1 upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
Všeobecné podmienky ochrany SEK: 
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 
Telekom.a.s. a/alebo DIGI SLOV AK.IA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je 
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom.a.s. povinný zabezpečiť: 

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák 
Telekom,a.s. 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia, 
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia, 
• V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný patiner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 
0907 777474 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 
funkčnosťou. 

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené; 
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 

skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 

najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje), 
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu 

vo vzdialenosti 1 ,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129, 
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• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, 
a.s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané 
bez ich vedomia). 
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je 
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

• V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si 
podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

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

UPC BROADBAND SLOV AKIA s. r. o.: 
• Pred zahájením·stavby je potrebné zabezpečiť u UPV vytýčenie dotknutej siete. 
• V ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať rnčný výkop. 
• V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu. 
• Pred zýsypom prizvať správcu UPC na ohlaidku, či káble nie sú porušené. 
• Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a pložiť signalizačnú fóliu nad káblami. 
• Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC. 

V konaní boli vznesené námietky účastníkov konania, konkrétne: 
Spoločnosť LAND Residential, a. s. so sídlom n aul. Plultová 29, 831 03 Bratislava, IČO: 
35 941 626, podaním do podateľne MiÚ pod číslom 1110212018 zo dňa 07. 03. 2018, 
citujem: 

„Naša spoločnosť je účastníkom spojeného územného a stavebného konania vedeného pod. č. 

1943/6771/2018/STAN as na vydanie povolenia na zmenu dokončenej stavby: „Rekonštrukcia a 
nadstavba bytového domu na ul. Palisády 39, Bratislava" (ďalej len „Bytový dom"). Nakoľko náš 
bytový dom na Palisádach 43 v Bratislave môže byť svetlotechnicky ovplyvnený v prípade zmien 
výšky hrany korunnej rímsy Bytového domu a podľa projektovej dokumentácie predloženej v tomto 
konaní sa výška uvedenej korunnej rímsy Bytového domu nijako nemení, namietame nas ledovné : 
1. Pred vydaním stavebného povolenia potvrdiť nezávislým geodetickým zameraním svetlú výšku od 

bodu podlahy 1.NP bytov v Bytovom dome k výške spodnej hrany korunnej rímsy Bytového domu," 
2. V stavebnom povolení uviesť túto svetlú výšku ako záväznú pre stavebníka so zadefinovaním 

výškového bodu pri zameraní a výšky v metroch n. m. podlahy l.NP v Bytovom dome,-
3. Pri kolaudácii Bytového domu doložiť stavebníkom v danom čase vyhotovené zameranie výšky 

podlahy l.NP v bytoch Bytového domu a výšky spodnej hrany korunnej rímsy pri tých istých 
pripojeniach na výškový bod (Podrobná nivelizačná sieť Ba) ako tomu nastane pri zameraní pred 
vydaním stavebného povolenia podľa bodu 1),-

4. V prípade žiadosti stavebníka o Zmenu stavby pred dokončením požadujeme byť účastníkom 
konania osloveným listom s doručenkou. " 

Spoluvlastníci bytové/to domu Palisády 37, zastúpe11í Jozefom Smidom, tvoriace Príloltu č.1 
Protokolu z ústne/zo pojednávania zo diía 08. 03. 2018 a odovzdané do podateľne MiÚ pod 
číslom 1132212018 diía 08. 03. 2018, menovite: Mgr. art. Karol /vanič, Ing. Jarmila 
Tirpáková, Ing. arch. Jozef Smida, CSc. Mgr. Silvia Smidová, všetci bytom Palisády 37, 811 
04Bratislava1, ako aj Mgr. Jakub Malý, bytom Slovinská 5, 821 04 Bratislava, citujem: 

„ Dolupodpísaní účastníci spojeného územného a stavebného konania podľa „ Oznámenia o začatí 
spojeného územného a stavebného konania (ďalej spojeného konania) a nariadenia ústneho 
pojednávania" č .: 19431677112018/STA/Vas zo dňa 7.2.2018 (doručené 14.2.2018) (ďalej len 
„ Oznámenie a "Účastníci konania ") predkladajú týmto Námietku podľa Stavebného zákona§ 36 ods. 
/, ods.3, § 39 a§ 39a ods.2, ods. 4, § 60 ods. 1, ods.2, § 62 pre vydanie povolenia v zlúčenom konaní 
na zmenu dokončenej stavby Rekonštrukcia a nadstavba. 
Na základe oboznámenia sa s projektovou dokumentáciou vypracovanou pre účely Rekonštrukcie a 
nadstavby s vročením 0612017 aj s jej dokladovou časťou v rámci prípravného konania, účastníci 
konania zistili skutočnosti o nedostatkoch v projektovej dokumentácii (ďalej „PD''). 
Námietka účastníkmi konania je predložená z dôvodov: 
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5. Vlastníci z obytného domu Palisády 37 - NKP č. 62210, pare. č. 31 74 a 3175 ako susediacej 
nehnuteľnosti k obytnému domu Palisády 39 neboli informovaní o zámere stavebníka zastúpeného 
spoločnosťou KT.Plus s.r.o. vykonať „Rekonštrukciu a nadstavbu ". Neboli sme prizvaní ani k 
vyjadreniu svojho stanoviska v procese vypracovania PD a neboli vyrozumení o rozhodnutiach 
KPÚ č. KPUBA -2016121117-8194464/BAL ani záväznom stanovisku KPÚ - č. KPUBA-
2017116939-7184427/BAL z 02.11.2017 a to v tak závažnej veci akou je búranie časti stavby -
podkrovia a priliehajúceho štítového múru v dvornom krídle, ktoré je v priamom susedstve s naším 
dvorom obytného domu Palisády 37 a v rôznych dopadoch zasahuje trvale do našich vlastníckych 
práv prípadne ich dočasne obmedzuje. 

Predložený návrh „ Rekonštrukcie a nadstavby" zamýšľanej na dvornom krídle: 
6. PD nedefinuje úpravu fasády pôvodnej časti dvorného krídla zo strany dvora (1. a 2. NP). 
7. zbúranie súčasného podkrovia a priliehajúceho štítového múru z muriva viac ako 100 rokov 

starého o výške a cca 4 m a dÍžke cca 17 m nie je doriešené z hľadiska bezpečnosti, nie sú 
definované riziká smerom do dvora a navrhnuté primerané opatrenia, chýba vyjadrenie statika k 
búracím prácam štítovej steny a k zabezpečeniu konštrukcii v stave rozpracovanosti (pri veternom 
počasí sa vytvárajú na dvore silné veterné víry) a celkove k postupu vykonávania týchto prác z 
hľadiska ich bezpečnosti, chýba záväzný harmonogram a rozsah prác. Navrhovaná ochranná 
lávka nad l.NP je situovaná smerom do dvora na pozemok Palisády 37 a to bez prerokovania a 
súhlasu vlastníkov a nepredstavuje sama o sebe záruku pred pádom väčších či menších 
predmetov. V tejto časti dvora parkujú autá a je tam pohyb osôb. 

8. Konštatujeme, že okná v štítovom múre boli vybudované dodatočne svojvoľne a protiprávne. 
Vlastníci v čase ich realizácie upovedomili o tejto skutočnosti stavebný úrad a protestovali proti 
ich vybudovaniu. 

9. Štítový múr tvorí ukončenie požiarneho úseku a slúži ako požiarna stena, má zabezpečiť ochranu 
osôb a majetku, otvory v ňom znamenajú zníženie požiarnej bezpečnosti bytového domu PA37, 
uvedené skutočnosti P D nerieši. 

10. Konštatujeme rozpor medzi dokladovou časťou „Zmluvou o vstavbe a rekonštrukcii " a „PD". V 
Zmluve sa stavebník zaväzuje v bode 4.11 realizovať dodatočné odizolovanie spodnej stavby z 
dvora t.j. na pozemku P AJ 7 s výkopmi po pätu základov, položením drenáže a jej zvedením do 
vsakovacej šachty. Projektová dokumentácie tento problém nerieši. Zamýšľané práce investora 
neprimerane zasahujú do práv a povinnosti vlastníkov Palisády 37 a neboli s nimi prerokované 
(rozsah sanačných prác a časové obmedzenie a pod). 

Na základe zhodnotenia rizík vyplývajúcich z nedoriešených problémov z predloženého návrhu 
žiadame aby: 
11. stavba bola realizovaná iba z pozemku investora 
12. Pre účely spojeného územného a stavebného konania odstrániť nedostatky v PD a dokladovej 

časti, PD prepracovať pri zohľadnení požiadavky, aby nedošlo k stavebným prácam na pozemku 
Palisády 37 a vzniku vecného bremena, a opätovne ju prerokovať 

13. Doručovanie podaní a ďalších písomností do vlastných rúk. Nie verejnou vyhláškou. " 

Spoluvlastníci bytového domu Palisády 37, zastúpení Jozefom Smidom, zaznamenané do 
Protokolu z ústneho pojednávania zo dľfo 08. 03. 2018, menovite: Mgr. art. Karol Ivanič, 
Ing. Jarmila Tirpáková, Ing. arch. Jozef Smida, CSc. Mgr. Silvia Smidová, všetci bytom 
Palisády 37, 811 04 Bratislava 1, ako aj Mgr. Jakub Malý, bytom Slovinská 5, 821 04 
Bratislava, citujem: 

14. „ Žiadam o predÍženie lehoty na nahlaidnutie do spisu a prípadne vznesenie námietok z dôvodu 
čerpania dovoleniek v čase prázdnin. " 

Spoluvlastníci bytového domu Palisády 3 7, menovite: Mgr. art. Karol Iva nič, Ing. Jarmila 
Tirpáková, Ing. arch. Jozef Smida, CSc. Mgr. Silvia Smidová, všetci bytom Palisády 37, 811 
04 Bratislava 1, ako aj Mgr. Jakub Malý, bytom Slovinská 5, 821 04 Bratislava, podané e
mailom dňa 29. 05. 2018 a z opatrnosti tiež do podateľne MiÚ diía 30. 05. 2018 pod číslom 
2419512018, citujem: 
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„Dolupodpísaní účastníci spojeného územného a stavebného konania podľa „ Oznámenia o 
nových skutočnostiach spojeného územného a stavebného konania (ďalej spojeného konania) zo 
difo 04.05.2018 (ďalej len „ Oznámenie a „ Účastníci konania") predkladajú týmto Námietku 
podľa Stavebného zákona§ 36 ods.!, ods.3, § 39 a§ 39a ods.2, ods.4, § 60 ods. 1, ods.2, § 62 pre 
vydanie povolenia v zlúčenom konaní na zmenu dokončenej stavby Rekonštrukcia a nadstavba. 
Oznámením zo dňa 04.05.2018 bolo účastníkom konania oznámené, že na základe vznesených 
námietok bola podaním zo dňa 30.04.2018 upravená projektová dokumentácia, doplnené 
zameranie rímsy, aktualizované posúdenie vplyvu nadstavby na denné osvetlenie a pres/nenie. 
Zároveň bolo účastníkom oznámené, že majú možnosť nahliadnuť do spisového materiálu a 
prípadne vzniesť námietky. 
Námietka účastníkmi konania je predložená z dôvodov: 

15. Oznámenie bolo doručované verejnou vyhláškou, o dátume vyvesenia sa títo dozvedeli až po ich 
viacnásobnom dotazovaní stavebného úradu. Oznámenie bolo doručované účastníkom konania na 
vedomie aj poštou, avšak na poštu bolo odovzdané až 10.05.2018. Účastníci konania sa preto 
vzhľadom na krátkosť času neboli schopní podrobne oboznámiť s upravenou projektovou 
dokumentáciou (ďalej len „PD''), navyše ak im nebolo umožnené urobiť si vlastné fotokópie tejto 
PD a táto im nebola ani zaslaná na vedomie. Pre spojené konanie sa subsidiárne uplatňuje zákon 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „SP''). V zmysle ust. § 26 ods. 2 SP: „Doručenie 
verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje 
písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným 
spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli 
správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. " Účastníci konania majú za to, že 
Oznámenie nebolo dostatočne zverejnené vzhľadom na zásadnú mieru zásahu účastníkov konania, 
ktorí sú obyvateľmi bytového domu Palisády 37 a nebolo zverejnené, ani na webovej stránke 
stavebného úradu. Aj v prípade, ak sa účastníkom konania doručujú písomnosti verejnou 
vyhláškou, je na mieste, aby im bolo toto dané na vedomie s dostatočným časovým odstupom, a to 
najmä v prípade, ak v samntných námietkach zo dňa 07. 03. 2018 žiadali o doručovanie podaní a 
ďalších písomnosti do vlastných rúk (čomu nebolo vyhovené), avšak nebolo im ani oznámené, že 
doručovať sa bude naďalej verejnou vyhláškou. 

16. Podľa ust. § 47 SP: „ V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli 
podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu 
úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s 
návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. " 
Účastníci konania v zmysle vyššie uvedeného nedostali relevantné rozhodnutie, ktoré by 
oboznámilo účastníkov s tým ako sa správny orgán vyporiada! s námietkami podanými 07. 03. 
018. Účastníci konania majú za to, že im mala byť doručená na vedomie aj PD, resp, im malo byť 
v Oznámení zdôvodnené, ktoré námietky boli resp. neboli zapracované do PD. 

17. Dňa 26. 3. 2018 sa z iniciatívy stavebníkov uskutočnilo stretnutie medzi stavebníkmi a vlastníkmi 
bytov Palisády 37, kde obe strany dospeli ústretovým rokovaním k spoločnému stanoveniu 
rámcových podmienok, za ktorých vlastníci bytov Bytového domu Palisády 37 umožnia 
stavebníkom na vymedzenú dobu realizovať v jednom časovom úseku práce na dvornom krídle z 
lešenia, o čom bol urobený na mieste „ Zápis zo stretnutia" s klazulou, že „ obsah zápisu podlieha 
súhlasu spoločenstva vlastníkov Palisády 37". Obe strany sa tiež dohodli, že tieto rámcové 
podmienky budú rozpracované do formy „ Zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností" (ďalej 
len" Zmluva''). 
V čase prípravy tejto Zmluvy obdržali vlastníci Bytového domu Palisády 37 od Stavebného úradu 
bez predchádzajúceho upozornenia Oznámenie, ktoré bolo doručené obyčajnou poštovou 
zásielkou s razítkom pošty 10.5.2018, do schránok doručené 11.5.2018. Pri nahliadnutí do 
predmetného spisu sme konštatovali, že v textovej časti PD sa v odseku"POV" uvádza, že sa práce 
na dvornom trakte zo strany dvora Palisády 37 budú vykonávať z lešenia so súhlasom vlastníkov. 

Namietame, že tento súhlas uvedený v spomínanej textovej časti PD v odseku" POV" je podmienený 
uzavretím podpísaním „ Zmluvy" obomi zmluvnými stranami čo malo byť možné podľa nás v 
najbližšom čase . 
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V texte stavebného povolenia by mala byť zmienka: prístup pre vykonanie prác z pozemku susedov 
Palisády 37 upravuje vzájomná Zmluva. 
Po podpísaní Zmluvy sme pripravení bez odkladu námietku stiahnu( za predpokladu, že nenastali 
v období od 04. 05. 2018 zmeny v PD, ktoré sa nás dotýkajú a nevieme o nich. " 

Námietkam č. 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 16 (sčasti) bolo vyhovené. Námietke č. 4 nie je možné vyhovieť. 
Námietky č. 5, 8, 9, 1 O, 13, 14, 15, 16 (sčasti) a 17 stavebný úrad zamieta. Podrobne sa nimi zaoberá 
stavebný úrad v dôvodovej časti tohto rozhodnutia. 

Odôvodnenie 

Stavebníci: Pozemky Kramáre s. r. o., so sídlom na ul. Tallerova 5, 81 1 02 Bratislava, IČO: 45 
234 931 a Mgr. Elena Kisielová, bytom Palisády 39, 811 06 Bratislava, v konaní na základe 
selnomocnenia zastúpení spoločnosťou KT.Plus, so sídlom na ul. Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava, 
IČO: 35 958 766 podali dňa 16. 10. 2017 na stavebný úrad žiadosť o vydanie povolenia na zmenu 
dokončenej stavby: „Rekonštrukcia a nadstavba bytového domu na ul. Palisády 39, Bratislava, 
nehnuteľnosť súpisné číslo 719 na pozemku pare. č. 3166 v k. ú. Staré Mesto, stavebné objekty 
a prevádzkový súbor uvedené vyššie, v spojenom územnom a stavebnom konaní. Uvedeným dňom 
bolo v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/ 1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
začaté konanie. Žiadosť bola postupne dopÍňaná. 

Žiadosť bola doložená projektovou dokumentáciou vypracovanou v júni 2017 spoločnosťou 
PLAN FACTORY spol. s. r. o., so sídlom na ul. Továrenská 10, 811 09 Bratislava, Ing. Romanom 
Banyaiom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 3046*11 a Ing. arch. Zoranom Michalčákom , 

autorizovaným architektom, reg. č. *0683 AA *, s doplnením 04/2018 a dokladmi potrebnými 
k vydaniu stavebného povolenia. 

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa podľa § § 36, 61 
stavebného zákona oznámila d11a 07. 02. 2018 pod č. 1943/6771 /2018/STANas začatie spojeného 
územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania vyššie 
uvedených stavebných objektov a prevádzkového súboru predmetnej stavby verejnou vyhláškou 
a súčasne nariadila ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 08. 03. 2018 na 
mieste stavby. Podľa § 61odsek4 zákona č. 5011976 Zb. pri líniových stavbách alebo v odôvodnených 
prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný 
úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred 
konaním miestneho zisťovania,. pripadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, 
pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. 

Verejnou vyhláškou sa vo všeobecnosti označuje forma verejného oznámenia určitého 
právneho úkonu (právneho aktu), z ktorého určitým osobám alebo bližšie neurčenému počtu adresátov 
vznikajú niektoré práva alebo povinnosti. V konaniach s veľkým počtom účastníkov by doručovanie 
do vlastných rúk bolo často technicky náročné, ekonomicky nákladné a konečný efekt by nemusel 
zodpovedať vynaloženému úsiliu, preto sa použije doručovanie formou verejnej vyhlášky. Právna 
úprava tohto procesného inštitútu bola zavedená do úpravy stavebného zákona v záujme efektívneho 
výkonu verejnej správy v stavebnom konaní. Aký počet účastníkov sa považuje za veľký v stavebnom 
konaní nie je zákonom určené, a preto je to na úvahe správneho orgánu. Správny poriadok a ani 
stavebný zákon, v znení neskorších predpisov, bližšie nevymedzuje, čo sa rozumie v cit. ust. § 36 ods. 
4, ust. § 42 ods. 2 a ust. § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. pod pojmom „zvlášť rozsiahla stavba" 
alebo „stavba s veľkým počtom účastníkov konania". Stavebný úrad dospel k záveru, že v konkrétnom 
prípade územného, resp. stavebného konania, ide o „stavbu s veľkým počtom účastníkov konania", a 
preto oznámenie o začatí územného konania, rozhodnutie o umiestnení stavby, ako aj upovedomenie o 
začatí stavebného konania a stavebné povolenie v spojení so zmenou územného rozhodnutia je 
doručované účastníkom týchto konaní verejnou vyhláškou. 

V konaní boli vznesené námietky účastníkov konania, konkrétne uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 
Z toho dôvodu bola pozmenená projektová dokumentácia, doplnené zameranie rímsy a 

aktualizované posúdenie vplyvu nadstavby na denné osvetlenie a preslnenie. Na základe uvedeného 
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mali účastníci konania možnosť nahliadnuť do predmetného spisového materiálu a prípadne vzniesť 
námietky v stanovenej lehote, pričom boli upozornení, že inak na ne nebude prihliadnuté. 

V stanovenej lehote boli vznesené ďalšie námietky účastníkov konania, podrobne uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

V zmysle uvedeného bola podaním zo difa 02. 07. 2018 opäť pozmenená projektová 
dokumentácia - časť architektúra. Účastníc i konania mali opätovne možnosť nahliadnuť do 
predmetného spisového materiálu a prípadne vzn iesť námietky v stanovenej lehote, s tým, že inak na 
ne nebude prihliadnuté. 

Ďalš ie námietky už v konaní vznesené neboli. 
Námietke č. 1 bolo vyhovené tak, že bolo vykonané nezávislé geodetické zameranie, v dôsledku 

ktorého sa zmeni la výška osadenia, t. . j. došlo k posunu vzťažnej hodnoty ±0,000 z pôvodne 
uvažovaných 162,83 na 163, 13 m n. m., čo predstavuje zvýšenie osadenia o 0,3 m. Táto skutočnosť 
mala vplyv na svetlotechnické posúdenie, ktoré bolo doplnené a výšku komínov. Nové skutočnosti 
boli účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámené, ako je uvedené vyššie. 

Námietke č. 2 bolo vyhovené tak, že výška je zadefinovaná jednak v projektovej dokumentácii 
overenej stavebným úradom v stavebnom konaní ajednak v samotnom rozhodnutí, v podmienke č. 3. 

Námietke č. 3 bude vyhovené v kolaudačnom konaní, nakoľko to vyplýva priamo z ustanovenia 
§ 81 ods. 1 stavebného zákona. Podľa ust. § 81 ods. 1 stavebného zákona v kolaudačnom konaní 
stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom 
v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo 
podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. 

Podľa ust. § 68 ods. 2 v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov 
alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi 
štátnej správy, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, 
pričom rozhodne aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné 
podmienky, alebo žiadosť zamietne. Z uvedeného vyplýva, že ak k tomu dôjde, zmena sa prerokuje 
v konaní začatom na žiadosť stavebníka s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi, ktorých sa týka. 
To znamená, že ak stavebný úrad posúdi opodstatnenosť, či prípadná zmena rozostavanej stavby sa 
dotkne práv a právom chránených záujmov účastníka konania, túto zmenu s ním prerokuje v konaní 
o zmene stavby ešte pred jej dokončením. Požiadavke č. 4 byť účastníkom konania, ktoré ešte 
nezača lo, nie je možné v zmysle uvedeného vyhovieť. 

Stavebný úrad zamieta námietku č. 5, ktorou účastníc i konania namietajú, že dopredu neboli 
informovaní o zámere v predmete veci zo strany stavebníka, resp. jeho splnomocneného zástupcu ani 
zo strany Krajského pamiatkového úradu. Táto povinnosť im nevyplýva zo žiadneho právneho 
predpisu. Oznámenie o začatí konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom konania 
a obci, je povinnosťou stavebného úradu. Krajský pamiatkový úrad je dotknutým orgánom 
v konaniach podľa stavebného zákona, ktorý chráni verejný záujem, nie individuálny. To znamená, že 
podkladom pre vydanie ich rozhodnutia, príp. záväzného stanoviska je zákon, ktorý upravuje 
podmienky ochrany kultúrnych pamiatok v súlade s vedeckými poznatkami a na základe 
medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, ktorými je Slovenská 
republika viazaná. Účastníci konania nie sú tým ukrátení, pretože podľa ustanovení stavebného zákona 
majú po oznámení začatia konania v predmete veci nárok uplatniť si svoje pripomienky a námietky, 
ktoré stavebný úrad posúdi a vyhodnotí, čo sa v konečnom dôsledku udialo aj v tomto konaní 
v predmete veci. 

Námietke č. 6 o doplnenie projektovej dokumentácie bolo vyhovené. 
Námietke č. 7 bolo vyhovené jednak doplnením projektovej dokumentácie a určením 

podmienky v stavebnom povolení č. 11 a č. 16. 
Stavebný úrad napriek dohľadávaniu v archívnych materiáloch nemá vedomosť o tom, kedy a za 

akých podmienok boli vybudované okná, ktoré účastníci konania nesprávne označi li ako okná 
v štítovom múre. Ide o okenné otvory v obvodovom múre, ktorý sa nachádza na hranici pozemku. 
Preto túto námietku stavebný úrad zobral ako podnet, ktorý bude predmetom samostatného konania. 
Zistená skutočnosť jestvujúceho stavu nemá žiadny vp lyv na konanie v predmete veci, preto stavebný 
úrad námietky č. 8 a 9 zamieta. 

Nakladanie s bytovým domom a prislúchajúcim pozemkom, ktorý je v spoluvlastníctve 
viacerých spoluvlastníkov, ako aj práva a povinnosti jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových 
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priestorov v bytovom dome upravuje zákon č. 182/ 1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že vlastníctvo bytov a nebytových 
priestorov v dome môže vzniknúť na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu, 
uzavretej medzi stavebníkmi a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, stavebnému úradu 
doložením „Zmluvy o vstavbe a rekonštrukcii" (ďalej len „Zmluvy") bolo preukázané vlastnícke alebo 
iné právo k pozemku a stavbe. Inými náležitosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy sa stavebný úrad 
nezaoberá. Účastníkom konania a dotknutým orgánom bolo oznámené čo je predmetom stavebného 
povolenia, ktorým sa zakladá právo uskutočniť stavbu. Iné stavebné práce (napríklad vyplývajúce zo 
Zmluvy) nie sú predmetom konania v predmete veci, preto stavebný úrad námietku č. 1 O zamieta. 

Námietkam č. 11, 12 bolo vyhovené. Stavebné práce v predmete veci nevyžadujú zásah do 
susedných pozemkov a stavieb, ako vyplýva z odsúhlasenej projektovej dokumentácie, ktorá bola 
v zmysle vznesených námietok prepracovaná. 

Námietke č. 13, ktorými niektorí účastníci konania žiadajú doručovanie písomností do vlastných 
rúk sa nevyhovuje. Stavebný úrad nemôže v konaní robiť nedôvodné rozd iely medzi účastníkmi 

a doručovať písomnosti do vlastných rúk len niektorým z nich. Opodstatnenosť doručovania formou 
verejnej vyhlášky v konaní v predmet veci stavebný úrad dostatočne odôvodnil vyššie. Aby však 
účastníci konania neutrpeli v konaní ujmu napríklad tým, že sa o začatí a priebehu konania 
nedozvedeli, stavebný úrad im počas celého konania zasielal dôležité písomnosti na vedomie. Ide 
o úsilie, ktoré vyvinul stavebný úrad nad rámec povinností. 

Námietke č. 14 stavebný úrad zamieta. Zákonom stanovená lehota bola stavebným úradom 
zachovaná. Predlžovať túto lehotu z dôvodu čerpania dovoleniek v čase prázdnin je v praxi 
nemysliteľné. 

Námietku č. 15 stavebný úrad zamieta s odôvodnením tak, ako je uvedené vyššie - doručovanie 

verejnou vyhláškou a zákonom stanovená lehota dokedy môžu účastníci konania uplatniť námietky 
bola stavebným úradom počas celého priebehu konania zachovaná. Úsilie zasielať dôležité písomnosti 
na vedomie, ktoré vyvinul stavebný úrad, je nad rámec jeho povinností. V spisovom materiáli sa 
nachádzajú dôkazné prostriedky, ktoré potvrdzujú zákonnosť oznamovania a doručovania všetkých 
písomností verejnou vyhláškou s výnimkou doručenia projektovej dokumentácie. Požadované listiny 
predstavujú v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 a § 3 ods. 6 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon") diela. Pretože stavebný úrad nedisponuje 
písomným súhlasom autorov týchto diel na vyhotovenie rozmnoženiny diel podľa § 19 ods. 1 v 
spojitosti s § 19 ods. 4 písm. d) Autorského zákona, nie je možné tieto listiny poskytnúť účastníkom 
konania. 

Námietke č .. 16 bolo v časti vyhovené - v odôvodnení rozhodnutia v predmete veci správny 
orgán uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri 
hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých 
rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k 
podkladom rozhodnutia. Účastníci konania v zmysle vyššie uvedeného dostanú relevantné 
rozhodnutie, ktoré ich oboznámi s tým ako sa správny orgán vyporiada! s námietkami podanými 07. 
03. 2018 a nasl. 

Časť námietky č. 16, že účastníkom konania mala byť doručená na vedomie aj PD stavebný úrad 
zamieta z dôvodov uvedených vyššie. 

Časť námietky č . 16, že účastníkom konania malo byť v Oznámení zdôvodnené, ktoré námietky 
boli resp. neboli zapracované do PD je neakceptovateľná, preto j u stavebný úrad zamieta. Účastníkom 
konania a dotknutým orgánom bolo riadne oznámené, že môžu prísť nahliadnuť do upravenej 
projektovanej dokumentácie a bola im poskytnutá dostatočná lehota na to, aby mohli k upravenej 
projektovej dokumentácii vzniesť námietky, čoho dôkazom je to, že túto možnosť využili. 

Okolnosti a skutočnosti , ktoré účastníci konania uvádzajú v námietke, ktorú stavebný úrad 
označil č. 17, mali spôsobiť vznik nejakého právneho vzťahu medzi dvoma subjektami, ku ktorému 
k dnešnému di'lu nedošlo. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako prvostupňový stavebný úrad chráni 
verejný záujem, nie individuálny, v rozsahu príslušných právnych predpisov a nezasahuje do vzťahov 
medzi fyzickými osobami. Stavebný úrad nemôže konať nad rámec svojej právomoci, ktorú 
vymedzuje najmä osobitný predpis, ktorým je stavebný zákon, v platnom znení. V zmysle ust. § 66 
ods. 1 stavebného zákona V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia 
a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými 
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podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe, užívaní stavby, komplexnosť stavby, 
dodržanie všeobecných technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi 
štátnej správy, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby ajej užívania na 
životné prostredie. 

Ako stavebný úrad uviedol vyššie, je projektová dokumentácia schválená tak, že nevyžaduje 
prístup pre vykonanie prác zo susedných pozemkov. Nepoškod iť počas výstavby svojou činnosťou 
cudzí majetok (v prípade napríklad zaparkovaných áut) je povinnosťou každého stavebníka. Riešenie 
prípadných škôd nie je v kompetencii stavebného úradu. V prípade, že niekto druhému zavineným, 
resp. nezavineným spôsobom spôsobí škodu a nedôjde k dohode, je elementárnym právom 
poškodeného obrátiť sa na príslušný súd. Z toho dôvodu stavebný úrad námietku č. 17 zamieta, 

Pre územie, ktorého súčasťou je pozemok, na ktorých sa navrhuje zmena dokončenej stavby, 
platí územný plán Hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, (územie 
označ. kódom „S" - rozvojová a stabilizovaná plocha je situovaná na území, pre ktoré je schválená 
územnoplánovacia dokumentácia podrobnejšieho stupifa (ÚPN - Z), ktorá obsahuje jej reguláciu) 
a územný plán na zonálnej úrovni - Územný plán zóny Slavín A6, rok 1985, v znení Aktualizácie 
územného plánu zóny Slavín A6, rok 1994, Aktualizácie územného plánu zóny Slavín A6, rok 1996, 
Aktualizácie územného plánu zóny Slavín A6, rok 2000 a Aktualizácie územného plánu zóny Slavín 
A6, rok 2003. 

Pozemok pare. č. 3166 v k. ú. Staré Mesto patrí do sektoru č. 61, pre ktoré sú stanovené 
nasledovné regulatívy: 
Funkčné využitie územia: 
Prevládajúca funkcia - bývanie 
Aby sa zachovala prevládajúca obytná funkcia, musí mať obytnú funkciu aspoň 70% objektov sektoru. 
Doplňujúca funkcia - občianska vybavenosť 
Neprípustné funkčné využitie územia: 
Výroba, sklady, dielne, čerpacia stanica pohonných hmôt, autoservis, malovýroba, podnikateľské 
aktivity s negatívnym vplyvom na životné prostredie a s negatívnym vplyvom na spoločenské 

prostredie alebo funkcie obdobného charakteru sú v sektore neprípustné. 
regulácia spôsobu využitia územia: 
Typologický druh zástavby pre funkciu býyanie: 

rodinný dom - samostatne stojaci 
bytový dom charakteru mestskej bytovej vily, bytový dom charakteru mestskej bytovej vily 

znamená, že pripúšťa max. počet bytov 4 až 9. Podľa LV č. 2933 - bytový dom Palisády 39, súpisné 
číslo 719 - má predmetná nehnuteľnosť 1 O bytov a 1 nebytový priestor; návrh: počet bytov ostáva bez 
zmeny; 
Regulačné prvky priestorového usporiadania: 
Minimálna stavebná parcela: 
rodinný dom - 8 árov 
bytový dom charakteru mestskej bytovej vily - 1 O árov; návrh: nejedná sa o novostavbu, nedochádza 
k zväčšeniu pôdorysných rozmerov - neposudzuje sa; 
Maximálna stavebná parcela pre výpočet zastavanej plochy parcely: 15 árov 
Index zastavanej plochy objektom: 0,35 - návrh: nemení sa zastavaná plocha - neposudzuj e sa; 
Index prírodnej plochy: 0,55 - návrh: nemení sa prírodná plocha - neposudzuje sa; 
Maximálna podlažnosť: 
rodinný dom - 2 nadzemné podlažia a 1 ustúpené podlažie, alebo podkrovie 
bytový dom charakteru mestskej bytovej vily - 3 nadzemné podlažia a 1 ustúpené podlažie, alebo 
podkrovie; návrh: 3 nadzemné podlažia a podkrovie - rešpektuje; 
Výška zástavby musí byť prispôsobená okolitej zástavbe; návrh: rešpektuje 
Stavebná čiara: Určená existujúcou zástavbou; návrh: rešpektuje 
Funkčné využitie bytový dom a počet bytov ostáva bez zmeny. Vzhľadom na to, že nedochádza 
k zmene funkčného využitia stavby, nemení sa ani funkčné využitie sektoru č. 61, ktoré tvoria 4 x iné 
budovy, 1 x budova pre školstvo a vzdelávanie (Kuzmányho 9), 1 x budova pre zdravotníctvo 
(Maróthyho 4), 1 x administratívna budova (Kuzmányho 3A), 1 x garáž a 11 x budovy na bývanie. 
z toho vyplýva, že obytnú funkciu má podľa záp isov na listoch vlastníctva približne 60 % objektov 
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sektoru, avšak navrhovaná zmena dokončenej stavby nemá vplyv na zmenu funkčného využitia 
sektoru . 

V zmysle § 39a ods. 4) stavebného zákona, stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení 
stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú 
podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území, pri ostatných stavbách tak urobí 
za predpokladu , že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. Navrhovaná 
zmena dokončenej stavby je akceptovateľná vzhľadom na existujúci stav aje možné konať podľa ust. 
§39a ods. 4) stavebného zákona. 

Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Posúdenie vplyvu 
navrhovanej výstavby na preslnenie a denné osvetlenie bytov v jestvujúcich okolitých objektoch, ako 
aj posúdenie priestorov s dlhodobým pobytom ľudí v riešených rekonštruovaných objektoch bolo 
vykonané Ing. Oľgou Paradeiserovou v 0112016 a aktualizované 0212018. Z jeho záverov vyplýva, že 
plánovaná výstavba svojím objemovým a výškovým riešením rekonštrukcie a nadstavby podkrovia na 
ul Palisády 39 je vo vzťahu k okolitej zástavbe a existujúcim priestorom vo vlastnom objekte v súlade 
so zmením čl. 4.4 STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Realizácia návrhu nespôsobí v žiadnom 
z obytných objektov v lokalite nedovolené skrátenie doby insolácie pod normou stanovený časový 
limit 1 hod. 30 min., podľa Slovenskej technickej normy uvedenej vyššie. 

Navrhovanú stavbu posúdili tieto dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté organizácie: 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2014/8912-2/26312/Bal zo dňa 10. 04. 

2014, č. KPUBA-2015/6380-2/12752/BAL zo d11a 23. 02. 2015 a záväzné stanovisko č . KPUBA-
2017/16939-7/84427/BAL, zo dňa 02. 11. 2017; 

• Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratis lavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-2482/2017-001 zo 
dňa 25 . 07. 2017; 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovisko č. 

HŽP/13 162/2017 zo dňa 22. 11. 2017; 
• Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, povolenie stavby malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia - súhlas č. MAGS OZP 49792/20 17/359536/Re zo d11a 02. 08. 2017; 
• Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, stanovisko vlastníka pozemkov a komunikácií č, 

MAGS OSK 50582/201 7-364839-2 zo dňa 2 1. 08. 2017; 
• Ministerstvo vnútra SR, Kraj ské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č. 

KRPZ-BA-KDI-35-1 26/2017 zo dňa IO. 07. 2017; 
• Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, vyjadrenie č. ASM-30-1584/2017 zo dňa 03. 07. 

2017; 
• Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Sekcia správy komunikácií, ž ivotného prostredia a 

stavebných činností, odd. správy komunikácií, stanovisko č. MAGS OSK 48044/20 17-341 246/Bá zo 
dňa 21. 09. 201 7; 

• SPP-D, a. s., vyjadrenie č. TD/KS/340/2017!Pe zo dňa 19. 09. 2017; 
• BVS,a.s„ vyjadrenie č. 29666/201 7/PD, zo dňa 28. 07. 2017; 
• Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostred ia, vyjadrenie č . vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2017/080291NSM, zo dňa 
16. 08. 201 7; 

• Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, vyjadrenie č . OU-BA-OSZP3-2017/7016 llHEL/l, zo dňa 31. 07. 201 7; 

• Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy č. OU-BA-OSZP3-
20 l 7 /081 656ff AM/1-vyj . zo dňa 21. 08. 2017; 

• Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 04. 08. 2017; 
• Dopravný podnik Bratislava, a. s., vyjadrenie č. 23709-20 17/ 1645/20000/2018 zo dňa 19 . O 1. 2018; 
• Dopravný úrad, divízia civilného letectva, stanovisko zo d11a 25. 07. 2017; 
• Slovak Telekom, a.s„ vyjadrenie k existencii te lekomunikačných vedení a rádiových zariadení a 

všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s., 66 11 732530, zo difa 29. 11. 
2017; 

• Technická inšpekcia, a. s ., odborné stanovisko č. 0893/50/J 7/BT/OS/DOK zo dňa 20. 07. 201 7; 
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• UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o„ zo diía 24. 12. 2017. 

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy boli kladné a pripomienky vyplývajúce z ich 
stanovísk sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

K žiadosti boli predložené tieto ďalšie doklady: 
• List vlastníctva č. 8636, 2933; 
• Kópia z katastrálnej mapy; 
• Splnomocnenie; 
• Tepelnotecnické posúdenie konštrukcií, posúdenie hygienického kritéria a výpočet energetickej 

. bilancie objektu ; 
• Svetelnotechn ický posudok 1/2016 + dodatok 02/2017 a dodatok z apríla 2018 (v dôsledku upresnenia 

výšky osadenia riešeného bytového domu); 
• 28 x zákresy správcov sietí v dotknutom území 
• Zmluva o vstavbe a rekonštrukcii zo diía 17. 12. 2015; 
• Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka zo dňa 31. 05. 2017; 
• Zápisnica zo zhromaždenia bytového spoločenstva palisády 39 zo dňa 23. 11. 2015 + prezenčná 

listina; 
• Zmluva o nájme garáže zo dňa O 1. O 1. 2018; 
• Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o podnájme parkovacích miest zo dňa 12. 12. 2017; 
• Projektová dokumentácia - 2x stavebno-architektonická dokumentácia, statika, požiarna bezpečnosť, 

plynoinštalácia, vykurovanie, zdravotechnika, elektroinštalácia, technológia výťahu, výpočet nárokov 
statickej dopravy; 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo diía kedy nadobudlo právoplatnosť, 
nebude stavba začatá. 

Stavba nesmie byt' začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zák. č. 

71/1967 Zb.). 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, kto1ý 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 možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov vo výške 200,00-€, bo l uhradený v hotovosti do pokladne MiÚ. 

'--,... 

~-~--~ 
gr. Radoslav Stevčík 

starosta mestskej časti 
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Doručuje sa: 
- účastníkom konania: 

1. Verejnou vyhláškou: 
vlastníkom nehnuteľností na pozemku pare. č. reg. „C" k. ú. Staré Mesto: 
3166 (BD Palisády 39), 
3174 (BD Palisády 37); 
3164/1 (BD Palisády 43); 
3168 (BD Palisády 41) 
3172 (Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia Maróthyho 4) 
a vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa na pozemkoch priľahlých k uvedeným 
pozemkom, pare. č. reg. „C" k. ú. Staré Mesto: 

3167/5 
3175 
3165 

-...... 3173 
3167/1 

-...... 3163/1 
2. K.T.Plus, so sídlom na ul. Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava 
3. PLAN FACTORY spol. s. r. o„ Továrenská 10, 811 09 Bratislava 
4. Hofien 's Management s. r. o„ Tallerova 5, 811 02 Bratislava 
5. Mgr. Elena Kisielová, bytom Palisády 39, 811 06 Bratislava 

dotknutým orgánom na vedomie: 
6. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, majetkové odd„ P.0.Box 192, 814 99 Bratislava 
7. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných 

činností, odd. správy komunikácií, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 
8. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 

28 Bratislava 
9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, - odbor ochrany prírody, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
1 O. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia - odbor odpadového hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 
Bratislava 

11. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
13. Miestny úrad Bratislava Staré Mesto, majetkové odd„ TU! 
14. Západoslovenská distribučná, a. s„ Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
15. Dopravný podnik, a. s„ Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m„ Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

Na vedomie: 
17. Karolína Šagátová, Palisády 39, 811 06 Bratislava 
18. Martina Nochtová, Lúky 143, 01 3 31 Divina (zák. zástupca) 
19. František Smolinský, Palisády 39, 811 06 Bratislava 
20. Nataša Smolinská, Palisády 39, 811 06 Bratislava 
2 1. Juraj Turzo, Palisády 39, 811 06 Bratislava 
22. Ľudmila Turzová, Palisády 39, 811 06 Bratislava 
23. Mgr. Martina Kuchárová, Palisády 39, 811 06 Bratislava 
24. Mgr. Elena Kisielová, Palisády 39, 811 06 Bratislava 
25. MUDr. Patrícia Goldenberg, Palisády 39, 811 06 Bratislava 
26. JUDr. Eduard Nagy,Záborského 8, 949 O 1 Nitra 
27. JUDr. Ma11ina Nagy Kotrbová, Tallerova 4, 811 02 Bratislava 
28. RNDr. Otto Halás, Palisády 39, 811 06 Bratislava 
29. RNDr. Eva Halásová, Palisády 39, 811 06 Bratislava 
30. Jana Trnková Palisády 39, 811 06 Bratislava 
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3 1. Mgr. art. Karol Ivanič, Palisády 3 7, 811 04 Bratislava 1 
32. Helena Králiková, Palisády 37,, 811 04 Bratislava 1 
33 . Ing. JozefBožek, Palisády 37, 811 04 Bratislava 1 
34. Ing. Oľga Božeková, Palisády 3 7, 811 04 Bratislava 1 
35. Elena Gažíková, Palisády 37, 811 04 Bratislava 1 
36. Ing. Jarmila Tirpáková, Palisády 37, 811 04 Bratislava 1 
37. Veronika Vlčková, Palisády 37, 811 04 Bratislava 
38. RNDr. Karol Haba1t, CSc., Palisády 37, 811 04 Bratislava 1 
39. Mgr. Ľubica Haba1tová, Palisády 37, 811 04 Bratislava 1 
40. Marcel Svitek, Obchodná 39, 811 06 Bratislava 
41. Marcel Svitek, Madáchova 28, 821 06 Bratislava 214 
42. Mgr. Jakub Malý, Slovinská 5, 821 04 Bratislava 
43. Mgr. Ján Benetin, Longobardská 12, 851 10 Bratislava 
44. Nina Benetinová, Longobardská 12, 851 1 O Bratislava 
45. Ing. arch. Jozef Smida, CSc., Palisády 37, 811 04 Bratislava 1 
46. Mgr. Silvia Smidová, Palisády 37, 811 04 Bratislava 1 
47. LAND Residential, a.s., Pluhová 29, Bratislava 831 03 
48. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
49. Hlavné mesto SR Bratislava, majetkové odd., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
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