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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 21.10.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 28.10.2014 

 
 

N á v r h 
 
na schválenie výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, 
rekonštrukčných a udržiavacích prácach pre rekonštrukciu hradného paláca 
a objektov v areáli Bratislavského hradu 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:             
 

Mgr. Zuzana Stanová 
vedúca Kancelárie starostky 
 

  

  
       
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

JUDr. Viera Adamová 
Kancelária starostky 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- žiadosť kancelárie NRSR 
 

 
 
 
 

Bratislava, október 2014 



    
 
 

Návrh uznesenia 
 
  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 
  
s c h v a ľ u j e 
  
s účinnosťou od 01.11.2014 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 rekonštrukciou hradného paláca a objektov v areáli  
Bratislavského hradu pre združenie VÁHOSTAV - SECURILAS, na základe ktorej bude 
oprávnené vykonávať: 
 
stavebné práce v období od 01.11.2014 do 29.02.2016 

 
 v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 
 v sobotu od 07:00 do 19:00 
 v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja od 09:00 do 17:00 

s podmienkou nerealizovania hlučných prác 
 



    
 

Dôvodová správa 
 
Objekt Podzemnej parkovacej garáže, Zimnej jazdiarne ako aj Barokovej záhrady je 

súčasťou exteriérových plôch areálu Bratislavského hradu. Zhotoviteľ rekonštrukčných prác 
je zmluvne zaviazaný k ich ukončeniu do marca 2016. Termín ukončenia prác je nemenný, 
nakoľko je potrebné zabezpečiť zázemie priestorov paláca Bratislavského hradu pred 
termínom, kedy bude Slovenská republika presedať Rade EÚ (druhý polrok 2016). 

 
Vzhľadom k tomu, že proces verejného obstarávania sa v harmonograme 

predpokladanej prípravy posunul o niekoľko mesiacov a termín ukončenia rekonštrukčných 
prác je potrebné dodržať, je nevyhnutné umožniť výkon prác aj mimo hodín uvedených v §2 
a §3 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa 
určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach.  

 
Stavebník žiada vykonávať práce počas celého týždňa (vrátane soboty a nedele 

v čase od 6:00 do 21:00 hod.) do ukončenia druhej etapy prác, tzn. do augusta 2017. Na 
jednej strane plne chápeme potrebu stavebníka vykonávať práce nepretržite, no na strane 
druhej chceme rešpektovať oprávnené záujmy dotknutých obyvateľov. Aj preto navrhujeme, 
aby miestne zastupiteľstvo žiadosti nevyhovelo v plnom rozsahu.  
 

Z hore uvedených dôvodov, ako aj z dôvodu zachovania a plynulosti výstavby 
a náročných technologických procesoch realizácie hlavne pri deštrukčných prácach na 
vjazde do areálu Bratislavského hradu z Mudroňovej ulice 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 v súvislosti 
s rekonštrukciou hradného paláca a objektov v areáli  Bratislavského hradu pre združenie 
VÁHOSTAV - SECURILAS, na základe ktorej bude oprávnené vykonávať: 

 
stavebné práce v období od 01.11.2014 do 29.02.2016 

 
 v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 
 v sobotu od 07:00 do 19:00 
 v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja od 09:00 do 17:00 

s podmienkou nerealizovania hlučných prác 
 
 
Na základe tohto uznesenia vydá starostka rozhodnutie, ktorým povoľuje stavebnú činnosť 
v rozsahu uvedenom v uznesení. 
 
 
 
 



, KANCElÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Mestská časť Bratislava - Staré mesto 
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Ing. Čulenová/59723804 

Bratislava 

02.10.2014 

Vec 

Doplnenie žiadosti evid. č. 38255/2014 
NKP BH, rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli BH 

Vážená pani starostka, 

listami Č . k CRD 106/2014 zo dňa 25. augusta 2014 Kancelária Národnej rady SR požiadala 
Mestskú časti Bratislava - Staré mesto o udelenie výnimky zo Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré mesto Č . 5/2014 z 11.marca.,g014, ktorým sa 
určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach. Našim zámerom je 
zabezpečenie možnosti výkonu prác mimo času definovaného v §2 a §3 už citovaného VZN, 

a to možnosti výkonu počas celého týždňa (vrátane soboty a nedele v čase od 6.00 do 21.00 
hod.). 

Žiadosť bola doručená dňa 28.8.2014 a zaevidovaná pod Č. 38255/ 2014. 

Stavebné práce na rea lizácii ďalších objektov v areáli národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský 
hrad boli zahájené v auguste 2014 na troch objektoch celkovej objektovej skladby areálu 

NKP BH, a to : 

- Podzemná parkovacia garáž (stavebné povolenie Č. 7499/ 44237/ 2010/ URS/Bud/G-91 zo dňa 

30.9.2010, predížené pod Č. 8067/48614/ 2012/ STA/ Hla/ G-92 zo dňa 19.11.2012) 

- Obnova zimnej jazdiarne (stavebné povolenie Č. 7555/33549/2010/ URS/ Bud/G-93 zo dňa 
4.10.2010, predížené pod Č. 8068/48617/2012/STA/ Hla/G-93 zo dňa 19.11.2012) 

- Rekonštrukcia exteriéroVÝch plôch (stavebné povolenie Č. 7499/ 31359/201O/ URS/Bud/G-94 

zo dňa 4.10.2010, predížené pod Č. 8066/48611/2012/STA/Hla/G-91 zo dňa 19.11.2012). 
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KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Na základe Vašej požiadavky predkladáme doplnenie našej žiadosti o udelenie výnimky z VZN 
o nasledovné údaje: 

1. Zhotoviteľom stavby je Združenie: 

Názov združenia: VÁHOSTAV- SECURlLAS 

Vedúci člen združenia: 

Obchodné meno: VÁHOSTAV - SK, a. s. 

Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 

Registrácia : OR OS Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10274/L 

IČO: 31356648 

a 

Člen Združenia: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Registrácia: 

IČO: 

SecuriLas, s.r.o. 

Zámocká 5, 811 01 Bratislava 

OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 631S/ B 

31364764 

2. Kancelária Národnej rady SR má uzatvorenú zmluvu so zhotoviteľom s lehotou 
výstavby Letapy 18 mesiacov a 2. etapy 36 mesiacov od odovz(j,enia a prevzatia 
staveniska, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.8. 2014. 

Predpokladané ukončenie výstavbyloetapy sa očakáva dňa 5.2.2016 a 2.etapa končí 

dňom 5.8. 2017. 

V prípade, ak nie je možné udeliť výnimku na celé obdobie výstavby, dovol'ujeme si Vás 
požiadať o udelenie výnimky pre obdobie Letapy, resp. na obdobie maximálne možného 

času, pre ktoré je možné ju vydať. 

Predpokladáme, že naše doplnenie žiadosti je postačujúce a bude kladne vybavené. 

S pozdravom 

Icg. D"i,' f 
Vedúci Kancelárie l 

Slovenskej ~ 

NÁMES1lE ALEXANDRA DUBČEKA l, 81280 BRATISLAVA 

rodnej rady 
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