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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 16.09.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 23.09.2014 

 
 
 

N á v r h 
 
na schválenie výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014 mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a 
udržiavacích prácach pre stavbu polyfunkčných objektov Twin City A2 a A3 a hlavnej 
infraštruktúry v území zóny Chalupkova pre Twin City a.s. z dôvodu verejného 
záujmu 

___________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladateľ:            Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh 
 

 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Zuzana Stanová 
vedúca Kancelárie starostky 
 

 - v materiáli 

  
       
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

JUDr. Viera Adamová 
Kancelária starostky 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- žiadosť spoločnosti Twin City a.s. 
 

 
 
 

Bratislava, september 2014 



    
 
 

Návrh uznesenia 
 
  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 
  
s c h v a ľ u j e 
  
s účinnosťou od 01.10.2014 výnimku z pracovného času pre stavebné, rekonštrukčné, 
udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo vonkajšom prostredí na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto podľa § 2 ods. 1 a 6 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a 
udržiavacích prácach v súvislosti s výstavbou polyfunkčných objektov Twin City A2 a A3 
a hlavnej infraštruktúry v území zóny Chalupkova pre spoločnosť Twin City a.s., na základe 
ktorej bude oprávnená vykonávať: 
 
stavebné práce v období od 01.10.2014 do 30.08.2015 

 
 od pondelka do nedele od 07:00 do 21:00 

 
stavebné práce v období od 01.10.2014 do 30.04.2015 

 
 3x v týždni aj v nočných hodinách 

 



    
 

Dôvodová správa 
 
Snahou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je skvalitňovať život jej obyvateľov, 

ako aj ostatných obyvateľov mesta Bratislavy a jeho návštevníkov.  
Vo všeobecnosti je autobusová stanica v očiach širokej verejnosti vnímaná veľmi 
strategicky. Aj preto tunajšia mestská časť víta zámer investora prebudovať na vlastné 
náklady autobusovú stanicu a hlavnú infraštruktúru v území zóny Chalupkova, čím sa 
vytvorí polyfunkčné územie s komplexnými službami, čo bude mať nepochybne pozitívny 
dopad na životnú úroveň občanov. 
Výstavba je však častokrát sprevádzaná obťažujúcim hlukom, a preto veríme, že jej 
najrýchlejšie ukončenie je v záujme predovšetkým dotknutých obyvateľov. 
 

Vzhľadom k tomu, že rozsah prác si vyžaduje premiestniť veľké objemy zeminy, 
pohyb mechanizmov bude výraznou mierou zaťažovať komunikácie mesta svojou 
dopravou. Súčasťou odvozu budú aj znečistené zeminy, ktoré by v dôsledku svojej povahy 
mali byť odvážané mimo tzv. dopravných špičiek. V súvislosti s betonážou hrubej stavby je 
vhodnejšie zabezpečovať prísun materiálu mimo špičkových hodín, aby sa neobmedzovala 
doprava na miestnych komunikáciách. 

 
V súvislosti s realizáciou projektu sa investor zaviazal aj k rekonštrukcii križovatky 

Mlynské Nivy – Karadžičova a Páričkova Karadžičova a k realizácii infraštruktúry na 
Továrenskej ulici. Všetky tieto verejnoprospešné infraštruktúrne projekty významnou mierou 
zlepšia jednak dopravnú priepustnosť dotknutých komunikácií, ako aj technickú úroveň 
daného územia. 
Udelenie výnimky bude mať vplyv na skrátenie výstavby, a tým aj na skrátenie vplyvu na 
dopravu a obťažovanie obyvateľov o viac ako 9 mesiacov.  

 
Zámer investora napomáhať kultúrnejšiemu výrazu mesta, skvalitneniu verejnej 

dopravnej a technickej infraštruktúry je zrejmý aj z jeho spolupráce s tunajšou mestskou 
časťou, nakoľko na vlastné náklady zabezpečí rekonštrukciu lokality Nad lomom 
a odstránenie zábran na Karadžičovej ulici.  

 
Z hore uvedených dôvodov, ako aj z dôvodu čo najrýchlejšieho ukončenia vyššie 

uvedených stavebných činností navrhujeme výnimku z pracovného času pre stavebné, 
rekonštrukčné, udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo vonkajšom prostredí na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 2 ods.1 a 6 Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, 
rekonštrukčných a udržiavacích prácach pre spoločnosť Twin City a.s., na základe ktorej 
bude oprávnená vykonávať: 
 
stavebné práce v období od 01.10.2014 do 30.08.2015 

 
 od pondelka do nedele od 07:00 do 21:00 

 
stavebné práce v období od 01.10.2014 do 30.04.2015 

 
 3x v týždni aj v nočných hodinách 

 
 
Na základe tohto uznesenia vydá starostka rozhodnutie, ktorým povoľuje stavebnú činnosť 
v rozsahu uvedenom v uznesení. 



Twin City a.s. 

V Bratislave 9.9.2014 

Vec: Žiadosť o výnimku z VZN Č. 5/2014, doplnenie podania 

Vážená pani Starostka, 

Starostka mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
PhDr. Tatiana Rasová 
Vajanského nábrežie 3 

81421 Bratislava 1 

V súvislosti s betonážou hrubej stavby je vhodnejšie zabezpečovať prisun materiálu mimo špičkových hodin, aby 
sa neobmedzovala doprava na miestnych komunikáciách. 

Vzhl'adom k hore uvedeným skutočnostiam si Vás dovol'ujeme požiadať o nasledovnú úpravu povolenia: 
vykonávať práce od 7,00 do 21,00 denne a 3 krát v týždni aj v nočných hodinách (nie pravidelne) od 1.10. 2014 
do 30.4.2015. V tomto čase budú realizované betonáže hlavnej nosnej konštrukcie, ktoré, pri vel'kých záberoch 
vyžadujú kontinuálnu betonáž, bez technologických prestávok(viď príloha - vyjadrenie projektanta statiky). 
Zároveň od 15.3.2015 plánujeme začiatok realizácie infraštruktúry na Továrenskej ulici a rekonštrukciu križovatky 
Mlynské Nivy - Karadžičova a Pári čk ava Karadžičova. Všetky tieto verejnoprospešné infraštruktúrne projekty 
zlepšia technickú úroveň riešeného územia a aj dopravnú priepustnosť dotknutých komunikácií. Realizáciu 
križovatiek je zároveň nutné riešiť mimo špičkových hodin. Ukončenie prác na verejnoprospošnej infraštruktúre 
plánujeme do 30.8.2015. 

Naša sumárna požiadavka je povolenie vykonávať práce denne od 7,00 do 21,00 v termíne od 1.10.2014 do 
30.8.2015. Uvedené opatrenie bude maf vplyv na skrátenie výstavby a tým aj na skrátenie vplyvu na dopravu 
a obťažovanie obyvatel'ov o viac ako 9 mesiacov. 

Verime, naša spoločnosť novou výstavbou prispeje ku kultúrnejšiemu výrazu mesta, skvalitní verejnú dopravnú 
a verejnú technickú infraštruktúru, hlavne v bezprostrednom kontakte s pôvodnou zástavbou Starého mesta 
a obohatí centrum o kultúrne prostredie. 

Ďakujeme za porozumenie. 

S pozdravom 

Adrián Rác 

Twin City a.s. 

Prlloha: Požiadavky projektanta betónových konštrukcii k realizácii železobetónových konštrukcií 

stavby Twin City, objektov A2, A3 

srd Io: Karadžičova 12,82108 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 35872 217 
Právna forma: akciová spoločnosť zapfsaná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka čfslo: 

3244/B 


