
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
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 v súvislosti s realizáciou obnovy obalového  
plášťa Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 
___________________________________________________________ 
 
 
 
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 STU 
 

 
 
 
 

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 realizáciou obnovy obalového plášťa Fakulty chemickej 
a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre spoločnosť DÚHA a.s., na základe ktorej 
bude oprávnená vykonávať: 
 
stavebné práce v období od 01.11.2014 do 29.02.2016 

 
 v pracovných dňoch od 07:00 do 18:00 
 v sobotu od 07:00 do 17:00 
 v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja od 08:00 do 15:00 



    
 

Dôvodová správa 
 

 
Obnova obalového plášťa Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 
je financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ. Čas na realizáciu stavby v celkovej hodnote 8 
mil. EUR je veľmi krátky a termín ukončenia prác (február 2015) záväzný.  

 
Na dodržanie termínu ukončenia prác je nevyhnutné pracovať v predĺžených smenách 
a počas dní pracovného voľna.   
 
Z hore uvedených dôvodov a s prihliadnutím na skutočnosť, že sa jedná o menej obývané 
územie, resp. existujúce byty sa nenachádzajú v tesnej blízkosti rekonštruovaného objektu 
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 DÚHA a.s., na základe ktorej bude oprávnená vykonávať: 
 
stavebné práce v období od 01.11.2014 do 29.02.2016 

 
 v pracovných dňoch od 07:00 do 18:00 
 v sobotu od 07:00 do 17:00 
 v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja od 08:00 do 15:00 
 

 
 
Na základe tohto uznesenia vydá starostka rozhodnutie, ktorým povoľuje stavebnú činnosť 
v rozsahu uvedenom v uznesení. 
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Váš list: Naše čis l o: 

PS/728/9419/2014 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
Sekretariát starostky - PhDr, Tatiany Rosovej 
Vajanského nábrežie 3 
81421 Bratislava 

Vybavuje: V Bratislave 

Ing. Ján Jurčo 30.09.2014 

Vec: Žiadost' o udelenie výnimky na realizáciu stavebných prác nad rámec VZN Č. 5/2014 

V súvislosti s realizáciou "Obnovy obalového plášťa Fakulty chemickej a potravináŕskej 

technológie STU v Bratislave" na Radlinského 9 Vás žiadame o udelenie výnimky zo všeobecného 

záväzného nariadenia Č. 5/2014. ktoré je účinné od 1, apríla 2014. 

Vzhl'adom na to, že podl'a §2 VZN Č. 5/2014 je dovolená stavebná činnosť v presne stanovenom 

čase Vás žiadame o udelenie výnimky: 

• v pracovných dňoch 
• v sobotu 
• v nedel'u 

od 07.00 hod -1 8:00 hod. 
od 07:00 hod - 17:00 hod. 
od 08:00 hod - 15:00 hod. 

Svoju žiadosť zdôvodňujeme tým , že čas na ralizáciu 8,0 mil. stavbY"je vel'mi krátky (11 .6,2014-

11 .2.2015) treba na zabezpečenie termínu dokončen ia stavby pracovať v predlžených smenách a počas 

dní pracovného voľna. Nakoľko stavba je financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ termín je záväzný. 

Verím e, že našej žiadosti zaujmete kladné stanovisko za čo Vám vopred ďakujeme . 

S pozdravom 

Príloha: Oznámenie k ohláseniu stavebnych úprav 

VazoVQva 5 

81243 Bratislava 
WWW.stuba.sk 
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prof. Ing, Robert Redhammer, PhD. 

rektor 

Slovenská technick:! univerzita 
v Bratislave 

812 43 Bratislav". v.zovov. 5 
IČO, 00397687 

IČ DPH: SK202084S255 

arerajurco@gmail.com 
T: +421 903 770 '19 
F: 


