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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa   3.12.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 10.12.2013 

 
 
 
 

I n for m ác ia  
 
o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 

      
___________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladateľ:            Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
b e r i e  n a  v e d o m i e,  
že na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto predloží prednosta 
informáciu o realizácii investičného 
zámeru  
 

 
 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Dr. Štefan Jaška 
vedúci odd. majetkového a 
investičného 

 - v materiáli 

  
       
 
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Dr. Štefan Jaška 
vedúci odd. majetkového a 
investičného       

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- informáciu o realizácii 

investičného zámeru 
 

 



 
Návrh  uznesenia : 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
berie na vedomie 
 
 
informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K železnej studienke, 
Bratislava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 

      Miestne zastupiteľstvo uznesením č.2/2012 schválilo Investičný zámer výstavby 
zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miestu ul. 
K železnej studienke , Bratislava. 
Uznesením č.23/2012 uložilo prednostovi  miestneho úradu predkladať na každé rokovanie  
miestneho zastupiteľstva informáciu o realizácii investičného zámeru, nakoľko ide 
o prioritnú investičnú úlohu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v tomto volebnom období. 
 
Gestorom realizácie investičného zámeru je odd. majetkové a investičné, v súčinnosti 
s ostatnými odbornými útvarmi miestneho úradu, najmä oddelením sociálnym a oddelením 
finančným. 
 
Informáciu... prerokovala na svojom zasadnutí dňa 10.10.2013 komisia finančná 
a majetková s odporúčaním materiál prerokovať na miestnej rade a miestnom 
zastupiteľstve. 
 
V materiáli sú v časovom harmonograme uvedené doteraz vykonané procesné úkony 
súvisiace s realizáciou investičného zámeru.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia 
o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K Železnej studienke. 
 
 

Dátum        Obsah úkonu                                                               poznámka 
 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 27.3.2012  
_____________________________________________________________________ 
 
6.2.2012         Investičný zámer prerokovala fin.-majetková komisia                      odporučila schváliť 
 
7.2.2012         Investičný zámer prerokovala sociálna komisia                               odporučila urýchlene 
                                                                                                                                 zabezpečiť výstavbu 
7.2.2012         Investičný zámer prerokovala miestna rada                                     odporučila prerokovať  
 
14.2.2012       Invetičný zámer prerokovalo miestne zastupiteľstvo                         schválené  
 
15.2.2012       interný list odd. majetkového a investičného na oddelenie sociálne MÚ  
                       o zadefinovaní rozsahu (kapacity) poskytovaných sociálnych službách 
                       v novom zariadení                                                                             
                                                                                                                      zodp.odd. soc. služieb 
20.2.2012 žiadosť mestskej časti primátorovi hl. mesta SR Bratislavy o                

o predbežný súhlas vlastníka pozemkov s umiestnením stavby     č.83/7294/2012/MAJ/jas 
 

 
 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 24.4.2012                           :                     

 
3.4.2012        vyjadrenie Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy :  Stanovisko vydá vlastník  pozemku až pre  

účely konania stavebného úradu,  ku ktorej treba predložiť príslušnú projektovú dokumentáciu  
 
11.4.2012       prezentácia  možností prefinancovania investičného zámeru 
 
apríl 2012  príprava podkladov pre predprojektovú  a projektovú dokumentáciu pre účely konania                           

stavebného úradu 
                       ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 22.5.2012   
____________________________________________________________________________________ 
 
2.5.2012 a 10.5.2012   zadanie pre vypracovanie tzv. objemovej štúdie v rámci predprojektovej prípravy,  



            štúdiu vypracuje VPU DECO Bratislava, a.s. v termíne do 25. mája 2012  
 
 
 
 
 

Zastupiteľstvo, dňa 26.6.2012 
 
11.6.2012 - predložená tzv. objemová štúdia, vypracovaná VPÚ DECO a.s. Bratislava,  

  autor:  Ing.arch. Jaroslav Hanúsek 
 
 
 

Zastupiteľstvo, dňa 25.9.2012 
 
júl 2012 - predložená druhá verzia tzv. objemovej štúdie, vypracovaná VPÚ  DECO a.s.Bratislava  
                ( predpokladané náklady na stavebnú časť 4,2 mil. Eur bez DPH ) 
 
august 2012 - uskutočnilo sa výberové konanie na verejného obstarávateľa, víťazom zákazky s nízkou 

hodnotou sa stala spoločnosť  VO SK a.s. Bratislava 
 
september 2012 - víťaz zákazky pripraví súťažné podmienky pre vyhlásenie verejnej podlimitnej súťaže, 

súťažné podmienky budú predložené na miestny úrad do 14.9.2012, predpokladaný termín 
ukončenia súťaže je do konca roka 2012 

- v zmysle interných predpisov mestskej časti pre verejné obstarávanie bude vytvorená výberová 
komisia zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva ( Ing. Krta, Dr. Oráčová, Dr. Ležovič ) a 
zástupcom miestneho úradu ( Mgr.Dr.Jaška, Ing. Papán, Mgr. Homoľa, Ing. Borecký ). Podľa potreby 
môže byť komisia doplnená o ďalších prizvaných odborníkov. 
 
 
 

Zastupiteľstvo, dňa 23.10.2012 
 
4.10.2012 - uskutočnilo sa 1. zasadnutie výberovej komisie v zložení - Ing. Krta, Dr. Oráčová, Dr. Ležovič,  

            Mgr.Dr. Jaška, Ing. Papán, Mgr.Homoľa, Ing.Borecký, prizvaní Ing. Janošťáková, referát 
verejného  obstarávania miestneho úradu a Mgr. Kubička, zástupca obstarávateľa ( VO SK 
a.s.Bratislava ) 

          - výberová komisia posúdila a schválila návrh súťažných podmienok a návrh zmluvy s verejným 
obstarávateľom 

 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 11.12.2012  
 

                     
12.11.2012 - oznámenie o vyhlásení  verejného obstarávania bolo zavedené do Vestníka verejného   

obstarávania,  
                    -  lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť  do 13.12.2012 
                    -  otváranie ponúk 13.12.2012 o 11,00 hod. 
5.12.2012    - v lehote do 3.12.2012 podľa stanovených súťažných podmienok o súťažné podklady a 

informácie  požiadalo 15 záujemcov 
 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 12.02.2013 
________________________________________________________________________ 



 
 
13.12.2012 -  ustanovená komisia vyhodnotila sedem súťažných ponúk, z toho jedna súťažná ponuka bola 

pre neúplnosť požadovaných podkladov zo súťaže vyradená 
 
16.01.2013 -   aspekt ochrany životného prostredia v súvislosti  výstavbou nového ZSS prerokovala komisia 

pre ochranu životného prostredia ( predložený bol vypracovaný dendrologický projekt, ktorý je 
súčasťou štúdie projektu nového ZSS ) 

21.01.2013 -  výberová komisia na svojom zasadnutí vyhodnotila ponuky uchádzačov a do elektronickej 
aukcie postúpili: APLAN s.r.o. Bratislava, AIS-PO, s.r.o. Prešov, VPÚ  DECO Bratislava a.s., 
DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, H.KA , s.r.o. Bratislava a Stapring, a.s. Nitra. Vyradená 
pre neúplnosť požadovaných dokladov bola ponuka uchádzača  JEGON, s.r.o. Michalovce ). 

 
24.01.2013 - informáciu o realizácii investičného zámeru… prerokovala finančná a majetková komisia, 

s odporúčaním predložiť materiál na rokovanie miestnej  rady a zastupiteľstva  v mesiaci 
február 2013 

 
január- február 2013 - externý verejný obstarávateľ pripravuje a zabezpečí elektronickú aukciu o najvhodnejší 

návrh projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie  územné konanie 
 
 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 19.3.2013 
 
 
február 2013        - dňa 8.02.2013 sa úspešne uskutočnila elektronická aukcia o najvhodnejší návrh 

projektovej    
                        dokumentácie. Najvhodnejšou ponukou bola ponuka spoločnosti  DOPRAVOPROJEKT                             
                        a.s. Bratislava ( cenová ponuka 58 999 Eur, pričom východisková cena v súťaži  
                        bola 143 000  Eur). Súťaže sa zúčastnilo päť uchádzačov. 
 
 
 

Zastupiteľstvo, dňa 23.4.2013 
 
 

apríl  2013        - podpísaná zmluva s víťazom súťaže spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava 
apríl - jún 2013 - práce na komplexnej projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné  povolenie 
 
 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 21.5.2013 
 
 
máj 2013 -  pokračujú práce na projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie 
 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 25. júna 2013 
 
 
od 21.5.2013 do 18.6 2013 
 



- Krajský pamiatkový úrad v Bratislave vo svojom stanovisku zo dňa 30.5.2013 ( na úrad došlo 
11.6.2013) vyjadril zásadné pripomienky k novostavbe ZSS, 

- vzhľadom na závažnosť stanoviska KPÚ sa dňa 14.6.2013 uskutočnilo rokovanie starostky mestskej 
časti s generálnou riaditeľkou Pamiatkového úradu SR a následne dňa 17.6.2013 rokovanie 
vedúceho odd. investičného a majetkového a vedúceho odd. územného rozvoja miestneho úradu 
s riaditeľom Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Na oboch rokovaniach bol dohodnutí ďalší 
postup pre zabezpečenie realizácie projektu novostavby, 

- dňa 18.6.2013 sa uskutočnilo pracovné rokovanie so zhotoviteľom projektovej dokumentácie  
       ( Dopravoprojekt a.s. Bratislava ), kde bol oboznámený s pripomienkami KPÚ a dohodnutý bol  ďalší   

urýchlený postup na projektových prácach, následné a priebežné konzultácie na KPÚ, 
- komplikáciu a zdržanie spôsobil autor objemovej štúdie ( VPÚ DECO a.s. Bratislava ), štúdia je 

vzhľadom na stanovisko KPÚ prakticky nevyužiteľná. Mestská časť bude vyžadovať od autora 
objemovej štúdie vrátanie vynaložených prostriedkov, podľa potreby aj súdnou cestou, 

- dodatkom k zmluve so zhotoviteľom projektovej dokumentácie novostavby ( Dopravoprojekt a.s. 
Bratislava budú prolongované termíny plnenia vyplývajúce zo zmluvy, ktoré zhotoviteľ nezavinil. 
Dodatok pripraví a predloží zhotoviteľ PD podľa dohody v 26. týždni t.r.. 

 
 
 
Zastupiteľstvo, 24.9.2013 
 

- listom zo dňa 2.7.2013 požiadal Dopravoprojekt a.s Magistrát hl. mesta SR Bratislavy o vysvetlenie 
územnoplánovacej informácie, ktorá bola vydaná pre pozemky kat. územie Staré Mesto na ul. 
K železnej studienke. Na uvedených pozemkoch plánuje mestská časť výstavbu areálu zariadenia 
sociálnych služieb. Žiadosť o vysvetlenie bola podaná, ž sa domnievame, že z uvedenj 
územnoplánovacej informácii vyplýva rozpor medzi Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy rok 
2007 v znení zmien a doplnkov a urbanistickou štúdiou malokarpatskej časti Bratislavského lesoparku 
( AUREX, 07/2009). 
Podľa cit. Územnoplánovacej informácie je predmetná lokalita určená v zmysle platného Územného 
plánu hl. mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov pre funkcie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, rozvojové územie.. 

- listom zo dňa 7.8.2013 odpovedal Magistrát hl. mesta SR Bratislavy o. i, že záujmové pozemky sú 
súčasťou ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky Horná Mlynská dolina, a preto pri všetkých 
investičných zámeroch na území ochranného pásma, vykonateľných na základe územného plánu, 
územného konania, stavebného povolenia alebo ohlásenia je Krajský pamiatkový úrad v Bratislave 
dotknutým orgánom. 

- Podstatné je tá časť vyjadrenia Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ktorá potvrdzuje, že platnou je 
územnoplánovacia dokumentácia, ktorá určuje funkčné využitie a reguláciu predmetného územia 
vychádzajúca z Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy pre rok 2007, v znení zmien a doplnkov. 
Urbanistická štúdia má vždy smerný charakter. Nevylučuje sa preto modifikácia návrhu usporiadania 
objektov v danom území oproti návrhu riešenia v urbanistickej štúdii. 

- Dopravoprojekt a.s vypracoval tri alternatívne návrhy zastavanosti územia, po konzultácii dňa 
6.9.2013 s vedúcim odd. územného rozvoja Ing. arch. Mgr. Černíkom predložený bude variant B ( 5 
podlažná budova ). 

- Z ohľadom na hore uvedené, mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súčinnosti s Dopravoprojekt a.s. 
opätovne požiada Krajský pamiatkový úrad v Bratislave o vyjadrenie k zastavanosti územia a 
modifikovanej objemovej štúdii stavby zariadenia sociálnych služieb. 

 
 
 
 
Zastupiteľstvo, 29.10. 2013 
 
 

- 26.9.2013 bola na Krajský pamiatkový úrad Bratislava (KPÚ) odovzdaná upravená architektonická 
štúdia spolu s návrhom  zastavanosti územia, 



- 7.10.2013 sa na KPÚ uskutočnilo rokovanie k uvedenému návrhu, za mestskú časť prítomní Ing.arch. 
Mgr. Černík a  Mgr. Dr. Jaška, za KPÚ PhDr. Habáňová. Dr. Habáňová  sa vyjadrila predbežne 
k návrhu, ktorý ešte prerokuje dňa 9.10.2013 s riaditeľom KPÚ, 

- k dnešnému dňu písomné vyjadrenie KPÚ na mestskú časť nebolo doručené 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastupiteľstvo, 10.12.2013 
_______________________________________________________________________ 

 
- dňa 25.10.2013 bolo doručené na miestny úrad záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu 

Bratislava č.: KPÚBA-2013/16276-2/65050/HAB, zo dňa 15.10.2013, v ktorom KPÚ vyhodnotil 
predložený investičný zámer ako prípustný, ak budú splnené podmienky tohto záväzného 
stanoviska 

- uvedené záväzné stanovisko umožňuje fi. Dopravoprojekt a.s. Bratislava pokračovať a predložiť 
v zmysle platnej zmluvy o dielo č.8619-00 projektovú dokumentáciu a obstaranie výkonu autorského 
dohľadu projektanta na investičnú akciu  

- predmetom zmluvy o dielo s Dopravoprojekt sú projektové práce- realizačná projektová 
dokumentácia, vrátane riešenia úpravy pozemkov celého areálu, zelene, statickej dopravy a ďalšie 
činnosti uvedené v ZoD. ( zabezpečenie projektovej a inžinierskej prípravy stavby pre územné 
konanie, stavebné konanie, zabezpečenie dokladov, stanovísk, súhlasov a pod. dotknutých orgánov 
štátnej správy a obce k územnému stavebnému konaniu a k realizačnému projektu stavby, vrátane 
búracieho povolenia na zbúranie objektov na parcelách č.5183/5 a č.5183/2,ktoré je potrebné 
predložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Súčasťou ZoD je povinnosť zhotoviteľa ( Dopravoprojekt 
a.s.) zabezpečiť výkon odborného autorského dohľadu projektanta 

- odd. majetkové a investičné, v súčinnosti s oddelením právnym a referátom verejného obstarávania 
posudzuje návrh dodatku k uvedenej zmluve o dielo ( prolongácia termínov plnenia a požiadavky 
Dopravoprojekt a.s. o úpravu ceny za práce navyše). Najbližšie rokovanie so zhotoviteľom PD sa 
uskutoční dňa 26.11.2013 . 

 
 
 
 
 
 


