MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

7525/47034/2018/STANas/UR

Bratislava 06. 11.2018

ROZHODNUTIE
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad")
§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej Jen „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č.
3 77/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej
Jen „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. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej Jen „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej
časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania rozhodla takto:
podľa

Podľa § § 39 a 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyh lášky
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby ev.

č.

č.

453/2000 Z. z., ktorou sa

1458

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, urcUJU sa podmienky na
umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti
rozhodnutia, pre stavbu:
„Polyfunkčný

objekt - Rezidencia Bottova, Bratislava"

na pozemkoch pare. č. 9134/15, 16, 23 , 24, 64 v katastrálnom území Staré Mesto, s dopravným
napojením cez pozemok pare. č. register „C" 21789/ 1, 3 k. ú. Staré Mesto, v registri „E" č. 21789/1 k.
ú. Staré Mesto (Ul. Chalúpkova) a napojením na inžinierske siete aj cez pozemok pare. č . 9134/ 1 v k.
ú. Staré Mesto v Bratislave (ďalej len „stavba") pre navrhovateľa: spoločnosť Development 5, s. r. o„
so sídlom Eurovea Centra! 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 43 837 67 1, tak ako je zakreslené v
situácii na podklade katastrálnej mapy v mierke 1:750, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto
rozhodnutia.
Stručný

opis predmetu územného rozhodnutia:

Predložená dokumentácia rieši novostavbu poľyfunkčného objektu v zóne Chalupkova. Funkčná nápli1
objektu: trvalé bývanie, prechodné ubytovanie, komerčné priestory. Objekt je navrhnutý pozdÍž
Bottovej ulice ako dvojica zrkadlovo otočených súmerných hmôt s ustupujúcimi podlažiami
vytvárajúcimi zošikmenie blokov od 13 . NP (začiatok zošikmenia je v úrovni + 38,00 m). V
ustupujúcich obytných podlažiach sú strešné terasy prislúchajúce bytom . Zo strany Bottovej ulice je
riešený dvojpodlažný zasunutý pa11er.
Objekt má navrhnuté dve pôdorysne najrozsiahlejšie podzemné podlažia (garáž s 336 PM + technické
a skladové priestory) a 16 (Blok A) až 18 nadzemných podlaží (Blok B). Prvé dve nadzemné podlažia
vytvárajú súvislý blok pozdÍž Bottovej ulice ( 1. NP: komerčné priestory, 2. NP: do Bottovej ulice komerčné priestory, do vnútrobloku: byty, apartmány, ubytovacie jednotky), od. 3. NP sú navrhnuté
byty a apartmány riešené v dvoch samostatných blokoch . V objekte A sú od 2.NP do 7.NP umiestnené
ubytovacie jednotky. Celkovo je v objekte navrhnutých 142 bytov, 91 apa11mánov a 65 ubytovacích

jednotiek hotelového typu. Každý z blokov má navrhnuté dve komun i kačné jadrá. V úrovni 3. NP je
nad prepájajúcou dvojpodlažnou časťou navrhnutá extenzívna zelená strecha (+ 7,66 m). Max. výška
budov vrátane tec hnického vybavenia je + 63 ,00 m. Blok A má výšku strešnej roviny +49,90 m, Blok
B má výšku strešnej roviny +56,020 m. Blok A aj Blok B maj ú nad úrov11ou strešnej roviny umiestené
technologické priestory. Vnútroblok j e riešený ako verejne prístupný park doplnený chodníkmi so
štrkovým povrchom a detským ihriskom . Sadové úpravy budú doplnené automatickým závlahovým
systémom. Strecha garáže j e riešená ako zelená v rôznych výškových úrovn iach podľa hrúbok
pôdneho substrátu. Na hranici obrysu podzemnej časti stavby je navrhnutý výstup z garáže.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
Architektonické a urbanistické podmienky:
1. Stavba sa umiestňuje podľa situácie v mierke 1:500 a podľa dokumentácie pre umiestnenie stavby
vypracovanej v 10/2017 spol očnosťou OBERMEYER HELIKA s. r. o„ Dúbravská cesta 2, 841 04
Bratislava, Ing. arch. Lýdiou Adamcovou, autorizovaným architektom, reg. č. *1281AA * pri
rešpektovaní podmienok tohto rozhodnutia.
2. Stavba sa umiestňuje na pozemku reg. „C" pare. č. 9 134115, 16, 23, 24, 64 v k. ú. Staré Mesto na
križovatke ulíc Chalúpkova a Bottova v Bratislave, v týchto naj menších odstupových
vzdialenostiach od pozemkov a stavieb s pare. č„ všetky v k. ú. Staré Mesto:
Podzemná časť:
Sever
pozemok pare. č. 21791/l (ul. Bottova)= 3,00 - 2,27m
stavba pare. č. 9116/5 (centrum Bottova) = 21 ,90 m
pozemok pare. č. 9116/2= 21,58 m
pozemok pare. č. 911111 = 21 ,40 m
Juh
pozemok pare. č. 9134/126 =12,47 m
pozemok pare. č. 9134114 = 11,01 m
stavba pare. č. 9 134/167 (Apollo Residence )= 16, 1Om
Východ
pozemok pare. č. 21789/3 (Ul. Chalúpkova) = 0,64 m
stavba pare. č . 9120/5 (obchod Alza) = 30,65 m
Západ:
pozemok pare. č. 9134/1=2,0 m - l,74m
stavba pare. č. 9134/13 (Design factory)= 9,13 m
stavba pare. č. 9134/68 (sklad)= 2,64m
Nadzemná časť:
Sever
pozemok pare. č. 21791/1 (ul. Bottova)= 3,00 m - 2,27 m
stavba pare. č. 91 16/5 (centrum Bottova) = 21,90 m
pozemok pare. č. 9116/2= 21 ,58 m
pozemok pare. č . 9111/1=21,40 m
Juh
pozemok pare. č . 9134/126 = 20,19m, 31.89 m
pozemok pare. č. 9134/14 = 50,70m, 63,70 m
stavba pare. č. 9134/ 167 '(Apollo Residence) = 23,70 m, 35,51 m
Východ
pozemok pare. č. 2 1789/3 (U l. Chalúpkova) = 0,64 m
stavba pare. č . 9120/5 (obchod Alza) = 30,65 m
Západ:
pozemok pare. č. 9 134/1=7,10 m
stavba pare. č. 9134/13 (Design factory)= 14,23 m
stavba pare. č. 9134/68 (sklad)= 7,87 m
Podrobne sú odstupové vzdialenosti uvedené v situácii, ktorá j e prílohou tohto rozhodnutia.
3. Prípojky na inž inierske siete sa umiestňujú na pozemku register „C" pare. č. 21789/1 a 21789/3
(Ul. Chalúpkova), na pozemku pare. č. 9134/1, 13 v k. ú. Staré Mesto, areálové rozvody na
pozemkoch reg. „C" pare. č. 9134/64 a 9134/15 v k. ú. Staré Mesto.
4.

Výškové osadenie pri ± 0,000 = 137,800 mn . m.:
Ob jekt „A": podlaha 1. NP = ± 0,000
Ob jekt „B": podlaha 1. NP = -0,600 m
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výška hrebel'ia strechy = +63,00 m, výškový akcent je navrhnutý do výšky 49,900 pre blok „A",
výškový dominanta pre blok „B" je navrhnutá do výšky 56,020 m. Nad uvedené výšky zasahujú
iba technologické zariadenia
výška atiky plochej strechy = + 7,660 m
5. Plošné ukazovatele:
Celková výmera riešeného územia:
Celková výmera záujmovej plochy:
z toho zastavaná plocha objektom:
celková podlažná plocha nadzemnej časti:
úžitková plocha nadzemných podlaží:
úžitková plocha podzemných podlaží:
zelené plochy:
spevnené plochy:
% podiel občianska vybavenosť/ bývanie

7 820 111 2

8798 m2 :

7 480 m2
2 985 m2 + 9 111 2 trafo
27 843 111 2
22.881 m2
10.735 1112
2 506 m2
673 m2
19 045 m2, 32 % : 68 %

Objekty A a B majú prevládajúcu funkciu bývanie, ďalšími funkciami sú občianska vybavenosť ,
a to ubytovanie, obchod a služby, umiestňujú sa v zmysle § 43b stavebného zákona ako bytové
budovy.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
SO O1 Polyfunkčný objekt
SO 02 Hrubé terénne úpravy, príprava územia
SO 03 Komunikácie a spevnené plochy
SO 04 Vodovodná prípojka
SO 05 Rozvod pitnej vody
SO 06 Rozvod požiarnej vody
SO 07 Kanalizačná prípojka splašková
SO 08 Kanalizácia vnútro areálová
SO 09 Kanalizácia dažďová zaolejovaná, ORL
SO 1OPrípojka plynu
SO 11 Prípojka horúcovodu
SO 12 Prípojka VN
SO 13 Areálové NN rozvody
SO 14 Areálové osvetlenie
SO 15 Verejné osvetlenie
SO 16 Slaboprúdové rozvody
SO 17 Sadové a parkové úpravy
SO 18 Oporné múry
SO 19 Sanácia environmentálnej záťaže
SO 1O1 Prekládka horúcovodu
PS O1 Trafostanica
PS 02 OST
Funkčné využitie stavby:
Objekt „A" + „B"
2.PP (-6,360 až -5,750): garáž, kobky, komunikácie (chodba, výťah, schodisko)
1.PP (-2,950 až -3 .550): garáž, kobky, komunikácie
l.NP (-0,600 až +0,250): garáž, prenajímateľné priestory, odpadky, komunikácie, bicykle, únikové
schodisko, technické priestory - zázemie
2.NP (+4,000): 5 x byt (2 x 4-izbový, 2 x 2-izbový, 1 x 1-izbový) s predzáhradkami, 5 x ubytovacia
j ednotka s predzáhradkami , prenajímate ľné priestory, technické priestory, komunikácie, únikové
schodisko
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Objekt „B"
3. NP: 6 x bytová jednotka (2x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x 1-izbová, lx 1,5 izbová), 6 x apartmán (2 x
3-izbový, 2 x 2-izbový, 1 x !-izbový, 1 x 1,5 izbový)
4.NP: 6 x bytová jednotka (2x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x !-izbová, l x 1,5 izbová), 6 x apartmán (2 x
3-izbový, 2 x 2-izbový, 1 x ! -izbový, 1 x 1,5 izbový)
5.NP: 6 x bytová jednotka (2x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x !-izbová, lx 1,5 izbová), 6 x apaitmán (2 x
3-izbový, 2 x 2-izbový, 1 x !-izbový, 1 x 1,5 izbový)
6.NP: 6 x bytová jednotka (2x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x !-izbová, lx 1,5 izbová), 6 x apartmán (2 x
3-izbový, 2 x 2-izbový, 1 x !-izbový, 1 x 1,5 izbový)
7.NP: 6 x bytová jednotka (2x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x !-izbová, lx 1,5 izbová), 6 x apa1tmán (2 x
3-izbový, 2 x 2-izbový, 1 x !-izbový, 1 x 1,5 izbový)
8.NP: 6 x bytová jednotka (2x 3-izbová, 2 x 2-izbová, l x !-izbová, 1x 1,5 izbová), 6 x apartmán (2 x
3-izbový, 2 x 2-izbový, 1 x 1-izbový, 1 x 1,5 izbový)
9.NP: 6 x bytová jednotka (2x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x !-izbová, lx 1,5 izbová), 6 x apartmán (2 x
3-izbový, 2 x 2-izbový, 1 x 1-izbový, 1 x 1,5 izbový)
IO. NP: 8 x bytová jednotka (4x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x !-izbová, lx 1,5 izbová), 4 x apartmán (2 x
2-izbový, l x 1-izbový, 1 x 1,5 izbový)
11.NP: 4 x apartmán (!-izbový, 1,5-izbový, 2 x 2-izbový), 8 x bytová jednotka (!-izbová, 1,5 izbová,
2 x 2-izbová, 4 x 3-izbová)
12.NP: 4 x apartmán (!-izbový, 1,5-izbový, 2 x 2-izbový), 8 x bytová jednotka (! -izbová, 1,5 izbová,
2 x 2-izbová, 4 x 3-izbová)
13 .NP: 3 x apartmán (!-izbový, 1,5-izbový, 2-izbový), 7 x bytová jednotka (!-izbová, 1,5 izbová, 2izbová, 4 x 3-izbová)
14.NP: 1 x apartmán (1 ,5-izbový), 5 x bytová jednotka (1,5-izbová, 2 x 3-izbová, 2 x 4-izbová)
15.NP: 2 x 3-izbová bytová jednotka, 2 x 4-izbová bytová jednotka
16.NP: 4 x 3-izbová bytová jednotka
17.NP: 2 x 5-izbová bytová jednotka (mezonet)
18.NP: 2. úroveň mezonetových bytových jednotiek
19. NP: technické priestory
Objekt „A"
3.NP: 12 x ubytovacie jednotky
4.NP: 12 x ubytovacie jednotky
5.NP: 12 x ubytovacie jednotky
6.NP: 12 x ubytovacie jednotky
7. NP: 12 x ubytovacie jednotky
8.NP: 6 x bytová jednotka (2x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x 1-izbová, l x 1,5 izbová), 6 x apartmán (2 x
3-izbový, 2 x 2-izbový, 1 x 1-izbový, l x 1,5 izbový)
9.NP: 6 x bytová jednotka (2x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1x1-izbová, lx 1,5 izbová), 6 x apartmán (2 x
3-izbový, 2 x 2-izbový, 1 x 1-izbový, 1 x 1,5 izbový)
J O. NP: 7 x bytová jednotka (3 x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x ! -izbová, 1x 1, 5 izbová), 5 x apartmán ( J x
3-izbový, 2 x 2-izbový, 1 x !-izbový, 1 x 1,5 izbový)
11.NP: 5 x apartmán (!-izbový, 1,5-izbový, 2 x 2-izbový, 3-izbový), 7 x bytová jednotka (!-izbová,
1,5 izbová, 2 x 2-izbová, 3 x 3-izbová)
12.NP: 5 x apartmán (!-izbový, 1,5 -izbový, 2 x 2-izbový, 3-izbový), 7 x bytová jednotka ( !-izbová,
1,5 izbová, 2 x 2-izbová, 3 x 3-izbová)
13.NP: 4 x apartmán (!-izbový, 1,5-izbový, 2-izbový, 3-izbový), 6 x bytová jednotka (!-izbová, 1,5
izbová, 2-izbová, 3 x 3-izbová)
14.NP: 2 x apartmán (1,5-izbový, 3-izbový), 4 x bytová j ednotka (1,5-izbová, 3-izbová, 2 x 4-izbová)
15 .NP: 2 x 3-izbová bytová jednotka, 2 x 4-izbová bytová jednotka
16.NP: 2 x 5-izbová bytová jednotka
17 .NP: technické priestory
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Napojenie na inžinierske siete:
Zásobovanie elektrickou energiou:
Odber el. energie pre polyfunkčný objekt s inštalovaným výkonom 2 990 kW ( max. požadovaný
príkon 1 200 kW kW) osadený dvojicou distribučných transformátorov s výkonom 2 x 630kVA, bude
pripojený zaslučkovaním VN linky č.290 v úseku Ts233 - Ts 1317.
Distribučnú kioskovú trafostanicu s výkonom 2 x 630 kV A vybuduje spoločnosť ZSD, a.s. na vlastné
náklady, pričom deliacim miestom medzi spoločnosťou ZSD, a.s. a Objekt Rezidencia Bottova, budú
poistkove spodky v NN rozvádzači distribučnej kioskovej trafostanici. NN káblové rozvody,
skupinové elektromerové rozvádzače, trasy, lávky a iné technológie súvisiace s nízkonapäťovým
rozvodom vybuduje investor na vlastné náklady a ostávajú v jeho majetku.
Zásobovanie vodou:
Zásobovanie pitnou vodou je riešené navrhovanou prípojkou z materiálu tvárna liatina DNIOO
pripojenou na existujúci verejný vodovod DN80 v Chalupkovej. Pripojenie je podmienené
rekonštrukciou Verejného vodovodu z DN80 na min. DN 150 , odporúčaná dimenzia je DN200.
Meranie spotreby vody je navrhnuté fakturačným meradlom umiestneným vo vodomernej šachte vo
vzdialenosti 25 m od verejného vodovodu. Za vodomernou šachtou bude osadená armatúrna šachta,
kde bude rozdelený prívod vody DN80 do suterénu objektu a DNlOO do požiarnej nádrže.
Vzhľadom na výšku navrhovaného objektu je navrhnutá vnútorná A TS.
Zabezpečenie požiarnej vody je riešené návrhom nadzemných požiarnych hydrantov na požiarnom
rozvode vody z požiarnej nádrže 45 m3. (alternatívne riešenie zásobovania vodou je prípojkou DNI 50
z verejného vodovodu DN200 bez požiarnej nádrže).
Odkanalizovanie stavby:
Splaškové vody a regulované odtokové množstvo vody z povrchového odtoku bude odvádzané
navrhovanou prípojkou DN200 do existujúcej verejnej jednotnej kanalizácie DN300/450 v
Chalupkovej ulici.
Zrážkové vody z celkovej plochy 7800 m 2 budú odvádzané areálovou dažďovou kanalizáciou do
navrhovanej retenčnej nádrže o objeme 60 m3 (v súlade so závermi hydrogeologického posudku).
Vírivý ventil bude zabezpečovať odtok v množstve 7,02 l.s/l.
Zásobovanie teplom:
Vykurovanie jednotlivých priestorov rezidencie Bottova bude z centrálnej odovzdávacej stanice tepla
umiestnenej v 1. PP . Vykurovanie bude teplovodné. Ohrev TV je riešený prietokovým spôsobom cez
doskové výmenníky tepla do akumulačných zásobníkov. DopÍňanie sekundárneho systému ÚK je
z horúcovodného systému. Odpúšťanie sekundárneho systému je cez poistný ventil do ochladzovacej
jímky.
Zásobovanie plynom:
Stavba bude napojená na zemný plyn z existujúceho STL plynovodu DN 160, PN 300 kPa, vedeného
v Chalúpkovej ul. s bodom napojenia pred parcelou číslo 9134/64 v katastrálnom území Staré Mesto.
Do objektu bude privedený zemný plyn do skrinky plynomerne STL prípokou plynu DN25, 0,3 MPa
v dÍžke 25,7 m. V skrinke merania a regulácie plynu bude riešené obchodné meranie a regulácia tlaku
plynu.
Napojenie na pozemné komunikácie a statická doprava:
Stavba bude dopravne napojená z Chalúpkovej ulice cez jeden spoločný novovybudovaný vj azd, v 1.
časovom horizonte 2020 pripojením dočasným, a to do doby definitívnej prestavby komunikácie
Chalupkova v súvislosti s investičným zámerom Twin City-juh, sektor C výhľadovo v 2. časovom
horizonte (v rovnakej polohe avšak s úpravou pripojenia). Táto úprava napojenia bude predmetom
samostatnej PD ako súčasť dokumentácie komunikácie Chalúpkova.
Počet parkovacích miest: 3 77, z toho v garáži 2.PP = 168 miest, l.PP= 168 miest, l.NP=4 l miest, na
teréne = O miest.
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Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov štátnej správy a obce:
Hl. mesto SR Bratislava. vyjadrenie č. MAGS OUIC 58807117-470477 zo dňa 09.05.2018:
Z hľadiska urbanisticko-architektonického riešenia:
• Objekty budú skolaudované v zmysle predloženého funkčného využitia, ubytovacie jednotky
hotelového typu považujeme za nebytové priestory bez ohľadu na ich vnútorné dispozičné riešenie
(pozn.: definícia apartmán je zvolená iba z hľadi ska svetlotechniky, pre účely posudzovania sa
jedná o byty).
• Nad akcentom (Blok A od výšky + 49,90 m) a nad dominantou (Blok B od výšky +56,020 m)
budú riešené iba technologické zariadenia budovy.
• Nad objektom podzemnej garáže uvažovať aj v ďalšom stupni projektovej prípravy s hrúbkou
pôdneho substrátu, deklarovanou v predloženej dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorá
umožní výsadbu plnohodnotnej zelene a pre rastliny vytvoriť podmienky, ktoré im umožnia rast a
želateľný rozvoj aj v budúcnosti.
• Nad úrovňou garáže je navrhnutý verejný priestor - park, voči všetkým vstupom z priľahlých
peších ťahov požadujeme riešiť bezbariérový prístup k parku a minimalizovať podiel spevnených
plôch.
• Počas výstavby je potrebné rešpektovať všetky požiadavky obsiahnuté v Rozhodnutí o schválení
záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia vydanom Ministerstvom životného
prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov dňa 14.08.201 7 pod por. č. R-AR 3112/2017.
• Pri tvorbe verejného priestoru je potrebné zabezpečiť optimálnu mikroklímu mestského priestoru.
Dôraz klásť na urbanistický detail a prvky drobnej architektúry (použiť kvalitné materiály
mestského mobiliárn).
• Verejné priestory musia byt' bezbariérové s nešmykľavými povrchmi, dostatočne osvetlené,
prehľadné a tým aj bezpečné.
Z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:
• Dopravné pripojenie stavby vjazdom/výjazdom v úrovni terénu na komunikáciu Chalupkova bude
v 1. časovom horizonte 2020 pripojením dočasným, a to do doby definitívnej prestavby
komunikácie Chalupkova v súvislosti s investičným zámerom Twin City-juh, sektor C výhľadovo
v 2. časovom horizonte (v rovnakej polohe avšak s úpravou pripojenia).
• Žiadame odsunúť závoru na vjazde na l . NP dovnútra garáže minimálne na dÍžku ešte aspoň
jedného vozidla oproti predloženému návrhu, aby nedochádzalo k blokovaniu komunikácie
Chalupkova vozidlami čakajúcimi na vjazd do objektu; uvoľnený priestor odporúčame využiť
napr. na odkladanie bicyklov.
• Podmienkou kolaudácie musí byť splnený predpoklad funkčnosti zámeru z dopravného hľadiska,
ktorým je existencia funkčného pravo-pravého dopravného pripojenia Chalupkovej na Mlynské
nivy.
• Pre pokrytie nárokov statickej dopravy stavby bude na vlastnom pozemku pri navrhnutom
funkčnom využití objektov vybudovaných min. 374 odstavných a parkovacích stojísk, v súlade s
platnými technickými normami a vyhláškami.
Z hľadiska ochrany životného prostredia:
• Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č.8/1993
o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy
Z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov:
• V prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a správy
Hlavného mesta SR, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako
samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa.
Krajský pamiatkový úrad Bratislava. záväzné stanovisko č. KPUBA-2017126198-21101756/BAX zo
29. 12. 2017:
• V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo zodpovedná osoba z avykonávanie prác podľa §
40 ods. 2a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez
zmeny.

dňa
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Re$ionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto. záväzné stanovisko č.
HZP/2381201 zo dňa 04. 06. 2018:
• Do ďalšieho stupňa PD zapracovať odporúčania z výsledkov hlukovej štúdie (spracovateľ: Akusta
s.r.o„ 903 O1 Tureň 526 z 09/2017) a predložiť na posúdenie:
• účinný spôsob núteného vetrania navrhnutých obytných priestorov a priestorov určených na
dlhodobý pobyt ľudí bez nutnosti otvárania okien, v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR č .
259/2008 Z.z. (25m3/os/hod.)
• vlastné zdroje hluku navrhnúť a zabezpečiť tak, aby neboli zdrojom pre vlastné a dotknuté
chránené prostredie,
• parametre zvukovej izolácie obvodových plášťov navrhovaných budov,
• vzduchovú nepriezvučnosť deliacich stavebných konštrukcií vnútorných priečok (vodorovných a
zvislých) objektu podľa požiadaviek STN 73 0532 Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností
budov a stavebných konštrukcií.
•
Preveriť potrebu ochrany obytného prostredia proti prenikaniu radónu z podložia podľa
vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. V prípade prekročenia najvyšších prípustných
hodnôt, riešiť a preukázať pri kolaudácii spôsob účinnej ochrany navrhovaného obytného
prostredia.
•
V objektoch riešiť miestnosti pre upratovačku vybavenú výlevkou s prítokom teplej a
pitnej vody.
•
V prenajímateľných (obchodných) priestoroch riešiť hygienické zázemie s prítokom pitnej
a teplej vody.
•
Funkciu prenajímateľných priestorov navrhnúť zlučiteľnú s funkciou bývania.
•
Trvalé pracovné miesta situovať výlučne do zón s dostatočným denným resp. združeným
osvetlením.
•
Prenajímateľné priestory riešiť v súlade s Nariadením vlády SR č. 391/2006 Z.z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
•
Ku kolaudačnému konaniu predložiť:
a) výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody zo spotrebiska, ktorý preukáže jej súlad s
požiadavkami NV SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody,
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou
vodou,
b) výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z vnútorných a vonkajších
zdrojov (doprava, TZB, prevádzka garáže - vjazdy a výjazdy) nebude negatívne vplývať na
vlastné a dotknuté chránené obytné prostredie a prostredie s dlhodobým pobytom ľudí, podľa
vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v
životnom prostredí.
c) protokol z merania zvukoi/olačných vlastností deliacich konštrukcií medzi bytmi a bytovými a
nebytovými priestormi podľa S TN 73 0532 Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a
stavebných konštrukcií,
d) výsledky z objektívneho merania účinnosti núteného vetrania miestností bez potreby otvárania
okien, ktorými sa preukáže súlad s STN 73 0532 a s vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z. o
podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na
byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - Odd.ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP. vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2018/60419/HELll zo dňa 06.06. 2018:
• Držiteľ odpadov je povinný:
- zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
o prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
o recykláciou v rámci svojej činnosti , ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
7

prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
o zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť j eho 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. 366/2015 Z.z„ na
tlačive uvedenom v prílohe 2 citovanej vyh lášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg
nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho
kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.
Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho
vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného
kontajnera), nás ledne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľov i .
Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úrad u spôsob nakladania s
odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.
Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s
odpadom 17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky.
Pôvodca nebezpečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada tunajší úrad o vydanie
súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. g)
zákona o odpadoch.
Držiteľ nebezpečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada tunajší úrad o vydanie súhlasu
na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.
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 byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak
doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byt' 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 a demolačných prácach,
vykonávaných v sídle 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 štádiu vykonávajú.
o

•

•
•
•

•
•

Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - Odd.ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP. v1!Jadrenie č. OU-BA-OSZP3-2018/063866-2/JTO zo dňa 0 7. 06. 2018:
• Pozemok sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa§ 12 zákona.
• Stavba nepredstavuje činnosť podľa zákona v danom území zakázanú.
• Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) sa v
predmetnom území nenachádza žiadne biocentrum, biokoridor a ani genofondová plocha.
• Pod ľa projektovej dokumentácie sa na predmetných pozemkoch nachádza 18 ks drevín.
Upozorňujeme, že na výrub drevín sa vyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona. o ktorom je
kompetentná rozhodnúť Mestská časť Bratislava - Staré Mesto. Upozon1ujeme, že v prípade
drevín zachovaných v blízkosti stavby, je tieto potrebné chrániť v zmysle STN 83 70 l O Ochrana
prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1.
• Navrhovanou činnosťou stavby pre projekt: „Rezidencia Bottova" nebudú dotknuté záujmy
územnej ani druhovej ochrany.
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Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - odd. ochrany prírody
a vybramích zložiek ŽP. VJ!jadrenie č. OU-BA-OSZP3-20!8/063060/BEPII-VYJ zo dňa 18. 06. 2018:
• Navrhované stavebné objekty majú charakter vodnej stavby v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona
a na ich povolenie je potrebné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 tohto zákona.
• Vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd podlieha podľa § 21 ods. 1 vodného zákona
povoleniu, o ktoré je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy pri žiadosti o vodoprávne
povolenie.
• Investor podá na tunajší úrad žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia spojeného so žiadosťou o
povolenie na osobitné užívanie vôd. Súčasťou žiadosti musí byť projekt vyhotovený
zodpovedným projektantom, ktorý zohľadňuje prívalové dažde a na polievanie areálu naprojektuje
vodu z dostatočne objemnej retenčnej nádrže.
• K žiadosti o vodoprávne povolenie predložiť okrem iných zákonom stanovených náležitostí
stanovisko SYP, š.p., OZ Bratislava.
• Jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené.
• V mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť
opatrne a zachovať ich ochranné pásma.
Okresný úrad Bratislava - odbor krízového riadenia. odd. civilnej ochrany a krízového plánovania.
záväzné stanovisko č. OU-BA-OKRl-20181017626 zo dňa 09. OJ. 2018:
• V rámci spracovania projektovej dokumentácie stavby pre vydanie stavebného povolenia Okresný
úrad Bratislava požaduje dopracovať návrh riešenia požiadaviek civilnej ochrany na ukrytie v
súlade s ustanoveniami vyhlášky č.532/2006 Z.z.
Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie. odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP. súhlas na umiestnenie zdroja znečisťovania ovzdušia č. OU-BA-OSZP32018/062716/TRK/I zo dňa 12. 06. 2018:
• Predmetné zdroje znečisťovania ovzdušia musia spÍňať podmienky zabezpečenia rozptylu emisií
znečisťujúcich látok podľa vyhlášky č. 41012012 Z. z.
• V stupni stavebného projektu je potrebné predložiť výkresy - rezy a pohľady odvodu spalín v
súlade s bodom č. 1.
Povinnosti stavebníka:
• Na povolenie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas
podľa§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
• Vzhľadom na to, že súčasťou navrhovanej stavby sú aj malé zdroje znečisťovania ovzdušiagaráže, investor je povinný požiadať Hlavné mesto SR Bratislava o súhlas na povolenie stavby
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/20 10 Z. z. o
ovzduší v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP. č. OU-BA-OSZP3-2018/063060/BEP!l-vyj. zo dňa 13. 07. 2018:
Po posúdení predloženej dokumentácie konštatujeme, že uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby
z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné za nasledovných podmienok;
• Navrhované stavebné objekty majú charakter vodnej stavby v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona
a na ich povolenie je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy pri žiadosti o vodoprávne
povolenie.
• Vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd podlieha podľa ust. § 21 ods. 1 vodného zákona
povoleniu, o ktoré je potrebné požiadať Orgán štátnej vodnej správy pri žiadosti o vodoprávne
povolenie .
• Investor podá na tunajší úrad žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia spojeného so ži adosťou
o povolenie na osobitné užívanie vôd. Súčasťou žiadosti musí byt' projekt vyhotovený
zodpovedným projektantom, ktorý zohľadňuje prívalové dažde a na polievanie areálu naprojektuje
vodu z do statočne objemnej retenčnej nádrže.
• K žiadosti o vodoprávne povolenie predložiť okrem iných zákonom stanovených náležitosti
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stanovisko SYP, š.p., OZ Bratislavu.
Jestvujúce inžiniersku siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené.
V mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťam i vodovodu u kanalizácie postupovať
opatrne a zachovať ich ochranné pásma.

zvlášť

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. odbor dopravy, vyjadrenie č. 0386312018/CDD-36 zo dňa
11.07.2018:
• K projektovej dokumentácii stavby nemáme z hľadi ska stavieb mestských dráh žiadne
pripomienky.
• Podľa projektovej dokumentácie bude dopravné napojenie v 1. časovom horizonte, v ktorom sa
predpokladá uvedenie do prevádzky zámeru Rezidencia Bottova cca v roku 2020, riešené vjazdom
a výjazdom v úrovni terénu Chalupkovej ulice, ktorá bola zrekonštruovaná v súvislosti s
výstavbou dočasnej autobusovej stanice. Vo výh ľade v 2. časovom horizonte bude dopravné
napojenie Rezidencie Bottova v rovnakej polohe s úpravou napojenia na novo vybudovanú
komunikáciu Chalupkova, v tom čase už bude v prevádzke nová autobusová stanica v
polyfunkčnom komplexe TWIN CITY - sever. Napojenie objektu na MHD je navrhované na
súčasné trasy na ul. Mlynské nivy a Košickú.
• Keďže výstavba objektu spadá do obdobia, v ktorom bude v prevádzke Náhradná autobusová
stanica Nivy (ďalej len NASN), j e nevyhnutné zabezpečiť plynulú premávku autobusovej dopravy
v okolí NASN, predovšetkým nerušený príjazd autobusov do NASN a výjazd z nej.
• Vjazd do NASN od Chalupkovej ulice je dopravcami využívaný ako hlavný vjazd do stanice voči
vjazdu z Továrenskej ulice (podľa štatistík Slovak Lines, a.s. využitie vjazdu od Chalupkovej ulice
je cca v 80 percentách prejazdov).
• Plánovaná výstavba a prípadné obmedzenia z nej vyplývajúce žiadame zosúlad iť s prevádzkou
NASN tak, aby nedochádzalo k žiadnym obmedzeniam pohybu autobusov vykonávajúcich
prepravu cestujúc ich. Prípadné obmedzenia organizácie dopravy vyplývajúce z výstavby j e
potrebné pripomienkovať so správou NASN v štádiu ich prípravy.
• Z hľadi ska di aľkovej a prímestskej dopravy realizácia a zásobovanie stavby nesmie obmedziť
resp. ohroziť prevádzku dočasnej autobusovej stanice.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, vyjadrenie č.
255171201810230-3 zo dňa 07. 07. 2018
• V území je pripravovaná stavba ŽSR Projekt TEN-T: Prepojenie železničného koridoru TEN-T s
letiskom a železničnou sieťou v Bratislave, stavba: ŽSR, Bratislava predmestie - Bratislava.filiálka
- Bratislava Petržalka (prepojenie koridorov) 2.etapa. Zhotoviteľom dokumentácie stavby ŽSR je
spoločnosť Dl Koridor, s.r.o. /DOPAVOPROJEKT, a.s./. Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava,
ktorá sa k posudzovanej stavbe vyjadrila listom č.43611 18-23 10/8600-04 z dňa 14.06.2018
skonštatovaním, že umiestnenie polyfunkčného objektu j e navrhované vo vzdialenosti 180 m od
plánovanej tunelovej trasy ŽSR. z čoho vyplýva, že posudzovaná stavba nie je v kolízii so stavbou
ŽSR Projektu TEN-T.
• Na základe uvedeného k umiestneniu stavby nemáme námietky. V mieste stavby sa inžinierske
siete a podzemné káblové vedenia ŽSR nenachádzajú.
Bratislavská vodárenská spoločnost'. a. s„ vv). č. 56961 a/2017140201/ng.La zo dňa 16. 01. 2018:
1. Z hľadiska situovania navrhovanej stavby
• V Chalupkovej ulici sa nachádza verejný vodovod DN80, verejná kanalizácia DN 1200. BVS,
ktoré žiadame rešpektovať vrátane ich pásma ochrany v súlade s § 19 Zák. č. 442/2002 Z.z. „O
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách".
• Vytýčenie verejného vodovodu, verej nej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne je možné
objednať cez podate ľňu BYS na základe obj ednávky na práce (tlačivo na webovej stránke
www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
• Súčasťo u objednávky musí byť situácia z GIS-u BYS, ktorú je možné získať na ktoromkoľvek
kontaktnom centre BVS.
IO

V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce,
umiest11ovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať reklamné tabule, billboardy,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k
verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
vysádzať trvalé porasty, umiest11ovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
• Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je
potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej
zmien a dodatkov.
II. Z hľadiska zásobovania pitnou vodou
• Z bilančného hľadiska zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného vodovodu BVS
bude možné až po realizácii rekonštrukcie existujúceho verejného vodovodu v Chalupkovej.
Potrebu požiarnej vody riešiť z vlastného zdroja bude nutné aj v prípade zrekonštruovaného
verejného vodovodu s profilom DN200.
• K navrhovanej koncepcii a technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na verejný
vodovod BYS máme nasledovné pripomienky:
• Podmieií.ujúcou investíciu pre realizáciu prípojky je rekonštrukcia verejného vodovodu v
Chalupkovej ulici. Žiadame časovú a vecnú koordináciu pripravovanej stavby a vyvolanej
investície.
• Umiestnenie vodomernej šachty na cudzom pozemku je možné iba so súhlasom jeho
vlastníkaNávrh VŠ a prípojky je nutné riešiť v súlade s STN 736005, ON 75 5411 a Technickými
podmienkami BYS, ktoré sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle
www.bvsas.sk.
• Y prípade prípojky s veľkou dimenziou pre zabezpečenie požiarnej potreby, na meranie širokého
rozsahu prietokov a na meranie kolísavých prietokov žiadame združený vodomer, ktorý hradí
stavebník.
• A TS je nutné riešiť s prerušením tlaku.
III. Z hľadiska odkanalizovania
• Z bilančného hľadiska je odkanalizovanie navrhovaného zámeru do verejnej kanalizácie BVS
možné v obmedzenom rozsahu tak, že vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z územia
predmetného zámeru do verejnej kanalizácie BYS treba limitovať na maximálne 7,5 lis.
K navrhovanej koncepcii a technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na verejnú
kanalizáciu BYS máme nasledovné pripomienky:
• Prípojku je nutné riešiť do existujúceho zberača verejnej kanalizácie DN1200 v Chalupkovej.
• Kanalizačné prípojky žiadame navrhovať v súlade s STN 756101 , STN736005 a Technickými
podmienkami BVS, ktoré sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle
www.bvsas.sk.
• Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie
•

SPP-distribúcia. a.s„ vyfadrenie č. TDIKS/042412017/Pe zo dňa 22. 12. 2017:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
• Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
• stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi
sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
• stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie
všetkých existujúcich podzemných vedení,
• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, 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 formuláru
zverej neného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
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•

•

•

•

•
•

•

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovan ie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 1OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
TECHNICKÉ PODMIBNKY:
zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 8,6 m3/hod.
z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu DN 160, PN 300 kPa,
vedeného v Chalúpkovej ul. s bodom napojenia pred parcelou čísl o 9134/64 v katastrálnom územ í
Staré Mesto,
stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania·
postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sídle SPP-D
(www .spp-d istribucia.sk),
stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre úče ly stavebného konania podľa
podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia stanovených
na základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie,
stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné
vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo
dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
stavebník zabezpečí, aby v proj ektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené
rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z„
v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných
predpisov, požadujeme, aby stavebník:
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal
minimálne odstupové vzdialeností v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,
stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na
posúdenie SPP-D.

Západoslovenská distribučná. a.s„ VJ!fadrenie zo dňa 04. 01. 2018:

•

•

•
•

•
•

•

Umiestnenie tlačítka CENTRAL STOP - TOTAL STOP bude umiestnené v rozvádzači mimo
priestoru kioskovej trafostanice a mimo hlavných napájacích NN káblových rozvodov, ideálne v
rozvádzači RH napájajúci jednotlivé bloky.
V prípade výpadku v distribúcií EE zaúčínkovaním tlačítka CENTRAL STOP - TOTAL STOP
spoločnosť ZSD, a.s. nenesie zodpovednosť a obnovu napájania musí zabezpečiť vlastník/správca
objektu.
Zmluva o spolupráci bude vypracovaná resp. uzatvorená pred vyjadrením k projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie.
Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučneho
rozvodu vo vlastníctve ZSD. Žiadame rešpektovať všetky ochranné pásma elektroenergetických
zariadení v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 25112012 Z z.
Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so
zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom.
V prípade, že pri výstavbe dôj de k prácam v ochrannom pásme VN káblového vedenia a budú sa
v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvis iace so stavebnými prácam i, je
nutné vykonať poučenie (oboznámenie) zodpovednou osobou všetkých osôb vykonávajúcich
činnosž, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a
NN vedení.
Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
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•

distribučná, a.s . (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona
251 /2012 Z. z. o energeitike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia
VN a NN na tíme správy energetických zanaaer VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre
zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sieti VVN Čulenova č. 3.
Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribučná/Západos lovenská energetika, a.s.

Ministersvo vnútra SR. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave - KDI. stanovisko
KRPZ-BA-KD/3-1059-00112018 zo dňa 04. 04. 2018:
•
•
•
•
•
•
•

Zabezpečením počtu

3 77 parkovacích miest vo vlastníctve investora pre Rezidenciu Bottova
považujeme potreby statickej dopravy podľa S'l'N 73611 O/Z2 za dostatočne uspokojené.
Parkovanie pre imobilné osoby požadujeme situovať v čo najbližšej možnej vzdialenosti od
hlavného vstupu/vstupov do objektu.
POD požadujeme zosúladiť s plánovanou výstavbou v danej lokalite, resp. chodníky požadujeme
napojiť na súčasné pešie trasy v lokalite.
Garážové rampy požadujeme navrhnúť striktne v zmysle príslušnej STN EN, odporúčame jazdné
pruhy oddeliť fyzickými ostrovčekmi.
KDI si k projektovej dokumentácii predbežne neuplatňuje žiadne ďalšie pripomienky.
Stanovisko KDI nenahrádza stanovisko cestného správneho orgánu.
KDI v súlade so zákonom NR SR č 171/1993 Z. z. o PZ v znení neskorších predpisov, si
vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo
uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

Dopravný úrad, stanovisko č. 2346612017/ROP-002-P/43083 zo
1503312018/ROP-002-P/26745-Hu zo dňa 28. 06. 2018:
•

•

•

č.

dňa

18.

12.

2017 a č.

Najvyšší bod polyfunkčného objektu vrátane všetkých zariadení umiestnených na strechách
objektov A a B (komíny, antény, vzduchotechnika, bleskozvody a pod.), ostatných objektov a
zariadení nestavebnej povahy umiestnených vnesenom území a najvyšší bod dvíhacích/výškových
stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe, svojou najvyššou časťou pri maximálnej výške
zdvihu, nesmie prekročiť nadmorskú výšku v rozmedzí 219,430 -224,140 m n .m. Bpv, t.j. výšku
v rozmedzí 81,630 - 86,340 m od úrovne ±0,000 v sklone 1:25 v smere od letiska {výškové
obmedzenie určené ochranným pásmom kužeľovej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika
Bratislava).
Stavebník j e povinný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie predložiť D opravnému úradu k
odsúhlaseniu typy stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe, a to spolu s údajmi ich
maximálnych výšok (veža, tiahlo, maximá lny zdv ih).
V prípade nutnosti použitia stavebných mechanizmov pri realizácii stavby nad úroveň
nadmorských výšok určených v podmienke č. 1, je stavebník povinný minimálne 60 dní pred ich
umiestnením na stavenisko požiadať Dopravný úrad o udelenie výnimky z ochranných pásiem pre
použitie stavebných mechanizmov ako dočasnej prekážky, pričom k žiadosti o udelenie výnimky
je potrebné priložiť:
• súhl asné stanovisko od prevádzkovateľa letiska - Letisko M . R. Štefánika - Airport Bratislava,
a.s. (BTS), P.O.BOX 160, 823 11 Bratislava 2 16 k udeleniu výnimky z ochranných pásiem,
• informáciu o typoch a maximálnych výš kach stavebných mechani zmov, ktoré budú použité pri
realizácii stavby (vrátane mobilného žeriava použitého na montáž / demontáž vežových
žeriavov) spo lu s dobou ich použitia,
• skutočne zameranú nadmorskú výšku úrovne terénu v mieste osadenia stavebných
mechanizmov spracovanú a overenú geodetom.
Dopravný úrad z dôvodu ochrany záujmov civilného letectva žiada, aby bol prizvaný do
všetkých konaní podľa stavebného zákona.
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Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko vlastníka pozemkov a komunikácií č. MAGSOSK 580431201 712. 2017:
• Pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí stavebník predmetnej stavby v zmysle § 139 ods. 1
písm. a) zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriad ku (stavebný zákon) v
znení neskoršíeh predpisov Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ktorej
predmetom bude oprávňovať stavebníka uskutočniť navrhovanú realizáciu inžinierskych sieti na
cudzom pozemku a podľa§ 19. Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č. 135 196 1
Zb. úplné znenie „Dohodu" v ktorej budú vyšpec ifikované podmienkyv navrhovanej realizácie
stavebných úprav.
• Okrem uvedeného je stavebník povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska k investičnej
činnosti vydaného Hlavným mestom SR Bratislavy.
45963 7-2zodňa19.

SIEMENS. a. s.. vyjadrenie č. PDIBA/130118zo dňa15. 06. 2018:
• pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
• všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme

uložiť

do

chráničiek,

•
•
•

•
•
•
•
•
•

pred predložením dokumentácie k stavebnému povoleniu žiadame verejné osvetlenie konzultovať
v rozpracovanosti
pred zaháj ením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. Kubista tel.: 0903 555 028,
v prípade križovania Vaš ich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme
dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať
stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác
prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,
k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať stavebný
dozor Siemens, s. r. o.,
prípadné náklady na odstránenie poškodení j estvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác
Vám budeme v plnej výške fakturovať,
práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO,
v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. čís lo: 02/ 6381
0151
toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza vyjadrenie
vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

SLOVENSKŕ: VODOHOSPODÁRSKY PODNIK štátny podnik. vyjadrenie č. CS SVP OZ BA
2851201148 zo dňa 17. 04. 2018:
• Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 37211990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
• Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
• Požadujeme dodržať závery Rozhodnutia o schválení záverečnej správy s analýzou rizika
znečisteného územia, vydaného MŽP SR.

Slovak Telekom. a.s.. vyjadrenie č. 6611802950 zo dňa 08. 02. 2018:
• Existuj úce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebne dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/20 11 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
• Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu ž iadosti, úče lu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
č ís lo v Žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť
podľa bodu 3.
• Stavebník alebo ním poverená osoba j e povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGl SLOVAKIA s.r.o. alebo
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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 sietí.
• V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
• Zárovefí upozon1ujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 1O zákona č. 3 51/2011 2.2. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možne preložiť zrealizovať prekládku SEK.
• Upozorľíujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedenia 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 DIGI SLOVAKIA,
s.r.o„ je 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. 351/2011 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
spoločnosti 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 spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vxjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch
týždňov.

•
•

•

•

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
Slovak Telekom, a.s.
Žiadateľa zároveľ1 upozomujeme, 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.

Bratislavská teplárenská. a. s„ vyjadrenie č. 998/Ba/201813410-2 zo dňa 16. 04. 2018 a vyjadrenie č.
03830/Ba/201813410-5 zo dňa 02. 01. 2018:
• pred zahájením stavby je potrebné vytýčen ie dotknutej siete.;
• Konštatujeme, že v záujmovom území sa nachádza horúcovod 2 x DN 100. dispečerský kábel a
HDPE. Uvedené tepelno-technické zariadenia sú majetkom BAT, a.s. a sú v trvalej prevádzke. Z
tohto dôvodu žiadame stavebníka dodržať ustanovenia§ 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona
č . 657/2004 Z. z. a 656/2004 Z. z. o tepelnej energetike a to najmä:
• Pri súbehu inžinierskych sietí s naším horúcovodom dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m
od vonkajšieho obvodu honícovodu na obe strany a ochranné pásmo horúcovodných šácht a to 1
m od vonkajšej hrany šachty na všetky strany.
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•

•
•

•

•

•

Pri križovaní inžinierskych s ietí s našim horúcovodom dodržať normu STN 73 6005/1993 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Ďa lej žiadame inžinierske siete u ložiť do
chrán ičky s presahom 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany.
Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad naším horúcovodom.
Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska
nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho
ochranné pásmo.
hl'adom prekládky komunikačného kábla požadujeme, aby sa postupovalo v súlade s technickou
správou, článok 6 .7.4 Prekládka horúcovodnej prípojky, citujem: „komunikačný kábel bude
preložený a vyvedený do priestoru OST v ochrannej rúre." Zvyšná časť komunikačného kábla
bude zrušená - t.j . jeho pokračovanie v smere na Chalupkovu ulicu.
V ochrannom pásme horucovodu a v priestore bezprostredne nadväzujúcom na jeho ochranné
pásmo je zakázané vysádzať trvalé porasty, ktorých koreňový systém by mohol oh roziť sústavu
tepelných zariadení alebo plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky.
Ďalš í stupeň proj ektovej dokumentácie aj so všetkými súvisiacimi profesiami žiadame zaslať na
vyjadrenie.

Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti:
1. Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia, zariadenia
inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou
vybavenosťou a pred realizáciou prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí.
2. V stavebnom konaní aktualizovať časovo obmedzené potvrdenia všetkých prevádzkovateľov
inžinierskych sietí, ktorých vedenia a zariadenia sa v dotknutom území nachádzali resp.
nenachádzali v čase územného konania o umiestnení stavby, ktorá je predmetom tohto rozhodnutia.
Podmienky vyplývajúce zo stanovísk vlastníkov stavbou dotknutých pozemkov:
Twin City VIII s. r. o„ vyjadrenie zu dňa 15. 05. 2018. týmto súhlasí s podmienkou:
• že prevádzka v budove Centrum Bottova bude upravená tak, aby sa v miestnostiach, ktorých sa to
dotkne, využilo združené osvetlenie, prípadne, aby sa v týchto mietsnostiach nevyskytovali
pracoviská s trvalým pobytom osôb.
Apol/o Residence s. r. o.. súhlas zo dňa 06. 04. 2018. s vvkonanim súvisiaich potrebných opatrení
v projekte Rezidencia Apollo pre zaistenie vyhovujúceho denného osvetlenia:
• v rozostavanom polyfukčnom dome rezidencie Apollo na parcele č. 9134/ 167 bude po realizíácii
plánovanej výstavby Rezidencia Bottova prekročená hodnota ekvivalentného uhla tienenia a e,n =
36° pre miestnosti bytových jednotiek na severozápadnej strane vo 4. a 5. NP. V rámci vzájomnej
dohody o spolupráci dôjde k prekvalifikovaniu ovplyvnených bytov v rezidencii Apollo na
apartmány. Toto bude vykonané ku kolaudácii stavby Apollo v rámci zmeny stavby pred
dokončením.

Ďalej uvádzame, že v prízemí na severozápadnej strane rezidencie Apollo budú umiestnené
obchodné plochy bez pracovísk s trvalým pobytom ľudí, ktoré budú využité ako odkladacie
priestory, rokovacie priestory, prípadne priestory pre iné pomocné účely.
Západoslovenská energetika. a.s„súhlasom zo dňa 24. 04. 2018 súhlasí s tým.
• aby zníženie dennej osvetlenosti kancelárskych priestorov Budovy (v zmysle Svetlotechnického
posudku vypracovaného spo ločnosťou 3S-PROJEKT, s. r. o„ zo di1a 12. 1O. 2017, ktorý tvorí
prílohu tohto súhlasu), ktoré bude spôsobné výstavbou stavby „Rezidencia Bottova v Bratislave",
bolo kompenzované doplnením združeného osvetlenia (t.j. paralelného pôsobenia denného
a umelého osvetlenia), ktorým sa eliminujú účinky zatienenia stavbou Rezidencia Bottova v
Bratislave, a
• aby doplnenie existujúcej sústavy umelého osvetlenia bolo v celom rozsahu realizované na náklady
stavebníka najneskôr do kolaudácie stavby Rezidencia Bottova v Bratislave.
Západoslovenská energetika, a.s„ vyjadrenie k stavebnému objektu SO 1OJ - prekládka horúcovodu
zo dňa 22.06.2018:
• V ďa lšom stupni projektovej dokumentácie k vyššie uvedeným stavebným objektom v stupni DSP
spo ločnosť Západoslovenská energetika, a.s., požaduje zapracovať mieru prípadných obmedzení,

•

16

časové

nároky realizácie a ich vzájomné zhodnotenie a takto spracovanú dokumentáciu doručiť
Západoslovenská energetika, a.s. na vyjadrenie.
mavné mesto SR Bratislava. vl!}adrenie č. MAGS OSK 5804312017-459637-2 zo dňa 19. 12. 2017:
• Pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí stavebník stavby s Bratislavou v zmysle § 139 ods. 1
písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej
predmetom bude opráv1'íovať stavebníka uskutočniť navrhovanú realizáciu inžinierskych sietí na
cudzom pozemku a podľa§ 19 zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č. 13511961 Zb.
úplné znenie „ Dohodu", v ktorej budú vyšpecifikované podmienky navrhovanej realizácie
stavebných úprav.
spoločnosti

Vyhradenie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti, podľa ktorých
môže stavebný úrad určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia:
Ďalší stupe1'í projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie:
• Dopravný úrad
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava
• Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranné zboru v Bratislava
• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave
• ŽSR GR - odbor investorský
• Okresný úrad Bratislava - odbor krízového riadenia
• Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - Oho, 00
• Slovenský vodohospodársky podnik - Odštepný závod Bratislava
• Slovenský zväz telesne postihnutých
• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
• Dopravný podnik Bratislava, a.s.
• Bratislavská teplárenská, a.s.
• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
• Západoslovenská distribučná, a.s.
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava Hlavné mesto
• SPP-distribúcia a.s.
• Slovak Telekom, a.s.
• Siemens, s.r.o.
• Benestra, s.r.o.
Ďalšie požiadavky a podmienky vyplývajúce z konania:
• dodržiavať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie;
• dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, predovšetkým
nariadenie č. 6/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku, sypký materiál musí byt' umiestnený vo
vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a
verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom);
• v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných
priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky;
• pred začatím prác na realizácii inžinierskych sietí a v prípade záberu verejného priestranstva
požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na uliciach Bottova a Chalupkova mestskú
časť Bratislava-Staré Mesto so súhlasom vlastníkov pozemku, na ostatných plochách požiadať o
súhlas ich vlastníkov;
• pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy do priľahlých
nehnuteľností;

• po

ukončení

výkopových prác uviesť komunikácie do pôvodného stavu,
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všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas zv láštneho
užívania komunikácie;
• riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlas iť v Operatívnej komisii na
oddelen í dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy;
• ku kolaudácii stavby predložiť záznam z odovzdania ukončenej rozkopávky,
• na stavbe umiestniť tabuľu s označením stavebníka, zodpovedného zástupcu, dátumu začatia a
ukončeni a stav by a číslom stavebného povolenia.
• Zohľadniť opodstanené požiadavky účastníkov konania, ktoré boli uplatnené v územnom konaní
a podľa technickej vhodnosti ich v maximálnej miere zahrnúť do projektovej dokuemntácie stavby.
•

uhradiť

Rozhodnutie o námietkach:
V konaní boli vstanovenej lehote uplatnené námietky účastníkmi konania, konkrétne:
Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava, prostredníctvom elektronickej
pošty doručenej tunajšiemu úradu pod číslom 3116412018 diía 17. 07. 2018, citujem:
„Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods. l Stavebného zákona ako
dotknutá verejnosť v zmysle § 24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom územnom konaní
pre stavbu „Rezidencia Bottova, Bratislava" uplatňuj e nasledovné podmienky k územnému
rozhodnutiu na ochranu svojich práv a zákonom chránených záujmov podľa §3 9a ods. 2 písm. b)
Stavebného zákona a podľa §4 ods. l písm.e vyhlášky č.453/2000 Z. z.:
l)
K predmetnej stavbe „Rezidencia Bottova, Bratislava" bolo vykonané zisťovacie konanie
zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky.
Podľa §2 4 ods. 2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu
uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa § l 40c ods. l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania
podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné konanie. Vzh ľadom na
uvedené, pripomienky uplatnené v zi sťovacom konaní definujú environmentálne práva a
záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie
týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
žiadame vyhodnotiť jednotlivo.
2)
Ž iadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa
na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní dostatočne
dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
3)
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (ako štátny metodický orgán nie správca
komunikácie) ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné
riešenie je dostatočné.
4)
Žiadame, aby okolie stavby „Rezidencia Bottova, Bratislava" bolo podľa §39a ods.2 písm.b
Stavebného zákona upravené sadovými úpravami ako lokálny parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní. Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových
úprav
boli
v
adekvátnom
rozsahu
a
forme
aj
tzv.
dažďové
záhrady
(www.samospravydomov.org/files/dazdove_zahrady. pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch,
svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene užívateľov stavby, odparovanie vody späť do
ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.
5)
Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov zachovania vodnej bilancie podľa
§ 65 Vodného zákona, nezhoršovania odtokových pomerov podľa § 18 ods.S Vodného zákona č.
364/2004 Z.z. a environmentálnych cieľov podľa Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej
vodnej správy a správcu dotknutého povodia adekvátne územnému konaniu.
6)
Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a
Vodného zákona.
7)
V územnom konaní žiadame predl ožiť projekt preventívnych a kompenzačných opatrení v
súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods. S zákona OPK č. 543/2002 Z.z.
8)
V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame preukázateľne zohľadniť dokumentáciu podľa
§65 Vodného zákona č.364/2004 Z.z. v rozsahu výsledkov zisťovan ia výskytu a hodnotenia
stavu povrchových vôd a podzemných vôd, vodnej bilancie, programu opatrení na účely
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9)

1O)

11)

12)

zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, plánov manažmentu
povodí, Vodného plánu Slovenska, programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi
látkami a koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.
V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame spracovať taký projekt, ktorý bude
zohľadňovať všeobecné požiadavky na proj ekciu stavieb a teda
zvoliť také projektové
dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohl'adňujúce klimatické podmienky
miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné
svetlo a umožniť tak dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky,
umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych
energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných
riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. V praxi sa to dá dosiahnuť mixom opatrení
ako sú dažďové záhrady, drenážná dlažba, energeticky efektívne narábanie so zbytkovým
teplom a podobne. Optimálnosť zvoleného riešenia bude potrebné preukázať v stavebnom
konaní.
Žiadame adekvátne územnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o
odpadoch
č.
79/2015
Z.z.
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela).
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného
čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla
označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou, bio-odpadu označeného hnedou
farbou.
Podl'a § 4 ods. l písm. e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „územné rozhodnutie obsahuje
okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných
záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania"; vyššie uvedené požiadavky
žiadame uviesť v územnom rozhodnutí ako podmienky územného rozhodnutia podľa §39a
ods.2 písm.b Stavebného zákona v zmysk §4 ods.1 písm.e vyhlášky č.453 /2000 Z.z. s tým, že v
projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa navrhovateľ riadne vysporiada s
uplatnenými podmienkami, požiadavkami a pripomienkami a podľa technickej vhodnosti ich v
maximálnej možnej miere zahrnie do projektovej dokumentácie stavby, čím si zároveň splní
povinnosť podľa §3 ods.S zákona OPK č.543/2002 Z.z.

S umiestnením stavby „Rezidencia Bottova, Bratislava" súhlasíme za predpokladu splnenia vyššie
uvedených podmienok.
13)

14)
15)

Zároveň

Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie
spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkaj úcich sa nami uplatnených pripomienok,
t.j .:Koordinačná situácia, Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia,
Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia, Sprievodná
správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu
komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby, Sprievodná správa týkajúca sa
naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie
Adaptačnej stratégie SR.
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uvi esť v územnom
rozhodnutí.
Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle § 25a Správneho poriadku a § 17
ods.! zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho
združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; li stiny v papierovej forme poštou
nedoručovať.

Toto podanie písomne potvrdíme podl'a § 19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

SKY PARK RESIDENCES s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 OJ Bratislava,
tvoriace samostatnú prílohu č. 1 ku Protokolu z ústneho pojednávania zo dňa 03. 07. 2018
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a zároveií podané do podateľne MiÚ pod číslom podania 2964912018 diía 03. 07. 2018, citujem:

„Naša spoločnosť SKY PARK RESIDENCES s. r. o„ so síd lom Digital Park II, Einsteinova 25, 851
O1 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 467 674, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava 1, oddiel : Sro, vložka č.: 127033/B (ďalej len „S poločnosť'), ako účastník
územného konania o umiestnení stavby „Rezidencie Bottova", vedeného MČ Bratislava - Staré Mesto,
č. k. 7525/25729/2018/STA/Vas, na základe iniciatívneho nahliadnutia do spisu vedeného v Územnom
konaní zistila, že:
16) Stavebný úrad „Oznámením o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania" zo
d11a 18.06.2018 nariadil ústne pojednávanie na de11 03 .07.20 18 o 8:30 hod s poučením
účastníkov konania o skutočnosti, že majú právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie v lehote
najneskôr na ústnom pojednávaní. Takéto Oznámenie však v čase nahliadnutia do spisu našej
spoločnosti doručené nebolo. Vzhľadom k tomu, že oznámenie o začatí územného konania a
nariadenie ústneho pojednávania stavebný úrad doruč il našej spoločnosti až dňa 29.06.2018,
predpokladáme, že pôvodne opomenul našu spoločnosť ako účastníka konania, uvedený
nedostatok však neskôr identifikoval a predmetné oznámenie nám napokon doručil. Nič to však
nemení na veci, že vo vzťahu k našej spoločnosti oneskoreným zaslaním Oznámenia o začatí
územného konania a nariadenie ústneho pojednávania došlo k znevýhodneniu našej spoločnosti
ako účastníka konania voči ostatným účastníkom konania, ktorým bolo oznámenie zaslané skôr.
V prípade našej spoločnosti nám bolo Oznámenie doručené len 1 pracovný deň pred ústnym
pojednávaním, čo je neprimerane krátka doba na oboznámenie sa so všetkými relevantnými
skutočnosťami , ktoré z povahy účastníctva možno v konaní namietať. Napriek tomu, že nám
Oznámenie bolo doručené oneskorene (bez zachovania primeranej lehoty na prípravu) nižšie
podávame námietky vo vzťahu k dokumentácii, ktorá sa v čase nášho nahliadnutia do spisu v
spise nachádzala; zároveň však dávame do pozornosti, že výsledkom nahliadnutia do spisu bolo
zistenie, že spis (resp. návrh) nie je úplný. Z uvedených dôvodov (neúplnosť spisu/oneskorené
doručenie Oznámenia) máme za to, že vo vzťahu k našej spoločnosti nemožno aplikovať
koncentračnú zásadu ku d11u ústneho pojednávania, pretože by naša spoločnosť ako účastník
konania bola ukrátená na svojich právach (právo vyjadriť sa ku všetkým podkladom pre
rozhodnutie a pod.). Pre úplnosť dodávame, že prípadné ďalšie námietky doplníme
bezprostredne po tom, čo budeme mať možnosť sa oboznámiť s kompletnou (úplnou), spisovou
dokumentáciou.
K uvedenej stavbe máme nasledovné námietky:
17) Rozhodnutie OU BA
Navrhovateľ nesplnil podmienku rozhodnutia č. OÚ-BA-OSZP3-2018/016750/AH U/1- El A-r zo dňa
27.4.2018 vydaného podľa zákona č. 24/2006 Z.z„ kde Okresný úrad Bratislava ako príslušný orgán
štátnej správy zaviazal (viď. Výroková časť a str. 27 predmetného rozhodnutia) v povoľovacích
konaniach zohľadniť požiadavky o.i. SKY PARK s.r.o. Napríklad svetlotechnický posudok, ktorý
Navrhovateľ predložil ako súčasť DUR, je vypracovaný v roku 2017 kedy rozhodnutie č. OÚ-BAOSZP3-20l8/0l675 0/ AHU/l-EIA-r nebolo známe a teda máme za to, že Navrhovateľ sa vôbec
nezaoberal našou požiadavkou, neskúmal vplyv Rezidencie Bottova na 4 vežu . Upozorňujeme na to,
že zo zákona č. 50/1976 Z.z. §37 ods. (2) musí Navrhovateľ preukázať stavebnému úradu súlad
Rezidencie Bottova okrem iného aj s hygienickými podmienkami k čomu sa zaviazal aj vo svoj ich
vyjadreniach - doplňujúcich informáciách. Žiadame dodržať všetky požiadavky uvedené v rozhodnutí
a dokumentáciu prepracovať tak, aby preukázala splnenie podmienok vydaného vyššie citovaného
rozhodnutia
1.2 Navrhovateľ v rozhodnutí OU BA c. OU-BA-OSZP3-2018/016750/AHU/l-EIA-r zo dňa
27.4.2018 na strane 27 bol zaviazaný, že v rámci územného konania bude investičný zámer spresnený
a posúdi vplyv Rezidencie Bottova podľa STN 73 0580-l/Z2 k pripravovanému investičnému zámeru
na náš pozemok (parcelné čís lo 9111/ 1).
J.3 Vzhľadom na to, že do dnešného dňa nebol posúdený vplyv Rezidencia Bottova máme dôvodnú
pochybnosť, že predkladaná stavba bude mať negatívny vplyv na využiteľnosť pozemku 9111 /1 v
zmysle slovenských právnych predpisov (najmä avšak nie výlučne STN 73 0580- J/Z2); napríklad
podmienky na dostatočné denné osvetlenie budov na dočasne nezastavených našich stavebných
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pozemkoch, ktoré je možné zastavať v rámci územným plánom povolených regulatívov na nami
navrhovaný zámer. Preto v územnom konaní bez predchádzajúceho písomného súhlasu od našej
spoločnosti alebo alternatívne písomnej dohode s našou Spoločnosťou nemožno pokračovať v tomto
územnom konaní, zavŕšenom územným rozhodnutím, ktoré by v opačnom prípade bolo zaťažené touto
vadou.
18) ÚPN zóny Chalupkova
Rezidencia Bottova nedodržiava výškové limity dominánt stanovené v UPN-Z Chalupkova ako aj
záväzné stanovisko hl. mesta č . MAGS OUIC5887/l 7-470477 vydané k danej stavbe. Záväzná časť
UPN-Z jednoznačne definuje maximálnu výšku atiky. Tento limit neplatí pre technologické zariadenia
budov, antény, komíny, bleskozvod a stožiare. Blok „B" má celkovú výšku 63m čo je 3m nad
povolenú výšku a blok „A" má 63m čo je 13m nad povolený limit. Povolenú výšku prevyšuje
konštrukcia, pre ktorú nie je možné použiť výnimku pre maximálnu výšku budovy, kedže prevyšuj úca
konštrukcia plní architektonickú funkciu. Výnimku majú len technologické zariadenia budov, antény,
komíny, bleskozvod a stožiare. Uvedená konštrukcia nie je technologické zariadenie budovy, anténa,
komín, bleskozvod a ani stožiar (viď definície predmetných konštrukcií v príslušných normách a
právnych predpisoch). Na základe vyššie uvedeného máme za to, že predložená dokumentácia nie je v
súlade s UPN-Z Chalupkova. Žiadame upraviť dokumentáciu tak, aby navrhovaná stavba rešpektovala
výškové limity definované územným plánom zóny.
19) Protipožiarna bezpečnosť
V stup do bloku „B" nespÍňa ustanovenie vyhlášky č. 94/2004 §82 ods. (1) kde je stanovené, že
prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30m od stavby a od vchodu do nej.
Požiadavky na komunikáciu sú uvedené v ods. (3) a (4) predmetnej vyhlášky. Naša spoločnosť je
vlastník parcely 21791/1 nachádzajúcej sa v k.ú. Staré Mesto (ďalej aj len ako „Pozemok"). Ku
dnešnému dňu nás Navrhovateľ nepožiadal o súhlas, ani o zabezpečenie iných práv k Pozemku, a teda
nedisponuje predmetným
súhlasom podľa §38 zákona č.50/1976 Zb. na predmetný Pozemok. Žiadame, aby Navrhovateľ
prepracoval dokumentáciu tak, že nebude uvažované s využitím Pozemok, tak ako je uvedené v
prílohe Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v bode 4 na strane 7, alebo Navrhovateľ v
územnom konaní doložil súhlas vlastníka Pozemku v zmysle §38 zákona č. 50/ 1976 Z.z.
Vo výkrese Situácia - požiarna ochrana je uvažované z blokov A a B s evakuovaním osôb aj na
Pozemok. Ku dnešnému dňu nás Navrhovateľ nepožiadal o súhlas, ani o zabezpečenie iných práv k
Pozemku, a teda nedisponuje predmetným súhlasom podľa §38 zákona č.50/1976Zb, na predmetný
Pozemok.
Žiadame, aby Navrhovateľ prepracoval dokumentáciu tak, že nebude uvažovať s evaukáciou osôb na
Pozemok, alebo Navrhovateľ v územnom konaní riadne doložil súhlas vlastníka Pozemku v zmysle
§38 zákona č. 50/ 1976 Z.z.
Nesúhlasíme, aby požiarnonebezpečný priestor z navrhovanej stavby, zasahoval akoukoľvek svojou
časťou na Pozemok, keďže na ňom budú parkovať vozidlá.
20) Dopravno-kapacitné posúdenie
Na základe sprievodnej správy a výkresovej dokumentácie ktoré je súčasťou predloženej
dokumentácie je možné konštatovať, že Rezidencia Bottova disponuje kapacitou 377 PM avšak
samotná potreba bola stanovená v priloženom dopravno-kapacitnom posúdení až na 419 PM.
Rezidencia Bottova, z tohto hľadiska, teda nevyhovuje dopravným požiadavkám (STN 73 611 O/Z2 na
zabezpečenie statickej dopravy pre navrhovanú stavbu. V prípade opravy požadujeme predložiť na
posúdenie .

Združenie domových samospr<Ív, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava, prostredníctvom elektronickej
pošty doručenej tunajšiemu úradu pod číslom 4568412018 dňa 23. 1 O. 2018, citujem:
21) „Žiadosť o kópiu podkladov podľa § 23 ods. 1 Správneho poriadku a určenie primeranej
lehoty na vyjadrenie
Podľa či.23 ods.! Správneho poriadku „Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby maj ú
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právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o
hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom."
pričom podľa §23 ods.4 Správneho poriadku „Správny orgán poskytuje kópie spisov za úhradu
materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich
odoslaním.". Podľa legislatívnych pravid ie l tvorby zákonov č. 19/J 997 Z.z. a zákona o tvorbe
právnych predpisov a zbierke zákonov č.400/2015 Z.z. „pri tvorbe zákona sa používa oznamovací
spôsob, prítomný čas a jednotné č ís lo" z čoho vyplýva, že ustanovenia §23 Správneho poriadku sú
kogentné teda stanovujúce povinnosť správneho orgánu. Podľa § 17 ods. I zákona o e-governmente
č.305/2013 Z.z. „orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa
tohto zákona" pričom nieje splnená ani j edna z podmienok vylučujúcich elektronické vybavenie veci
podľa zákona o e-governmente. Rovnako aj v zmysle zákona slobodnom prístupe k informáciám
č.211/2000 Z.z. v súbehu s č l.4 Aarhurského dohovoru č.43/2006 Z.z. máme právo na úplné a presné
informácie o životnom prostredí spočívajúce v podkladoch predmetného rozhodnutia.
V danom prípade je nutné tiež brať do úvahy právo Európskej únie, konkrétne Aarhurský dohovor
č.43/2006 Z.z„ pričom podľa či .7 Ústavy SR má prednosť pred národnými zákonmi a podľa či. 152
ods.4 Ústavy je nutné slovenské zákony interpretovať a aplikovať v súlade s legislatívou Európskej
únie. Aarhurský dohovor jednoznačne v čl.4 ods. 1 a ods. 2 stanovuje právo dotknutej verejnosti určiť
si spôsob oboznámenia sa s podkladmi o životnom prostredí a priamo v čl. 6 ods.4 stanovuj e
povinnosť štátnym orgánom umožniť spolupodielať sa na rozhodnutí reálne a v čase, keď sú otvorené
ešte všetky možnosti.
Podľa rozsudku NS SR č. 3 Sžo 220/2010 zo dt1a 02.08.2011 , ktorý konštatuje, že ak sa správny orgán
svojím postupom reálne neoboznámi účastníka konania sa s podkladmi rozhodnutia a v dôsledku toho
sa ani nezaoberal prípadnými námietkami, návrhmi dôkazov a vyjadreniami účastníka konania, tak
úrad postupoval v rozpore s §33 ods. 2 Správneho poriadku a toto samo o sebe je dôvodom na
zrušenie takéhoto rozhodnutia.
Podľa rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. 23S/55/2018-214 „nieje možné prijať záver, že
právo na oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia a spôsobom ich zistenia je totožné s právom
nahliadať do ndministratívneho spisu."; ak však napriek uvedenému úrad podmiei1uje poskytnutie
kópie spisu fyz ickým prezenčným nahliadnutím do spisu v priestoroch úradu - žiadame o poučen ie
podľa § 3 ods. 2 Správneho poriadku na základe akých ustanovení zákona alebo iných právnych
dôvodov poskytnutie kópie spisu podmieňuje prezenčným nahliadnutím do spisu a poučenie kedy a
kde je tak možné učiniť.
V záujme hospodárnosti a efektivity žiadame o kópiu spisu podľa § 23 Správneho poriadku ako súčasť
informácieo životnom prostredí podľa čl.4 Aarhurského dohovoru Č.43/2006Z.Z. za účelom
vyjadrenia v zisťovacom konaní podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku realizujúc si svoje právo na
informácie podľa Aarhurského dohovoru a zákona o slobodnom prístupe k informáciám a preto
prosíme o formu elektronickej kópie (skenu) v odpovedi na tento mail do elektronickej schránky nášho
združenia, ktoré sú v zmysle Aarhurského dohovoru oslobodené od spoplatnenia. Zároveň prosíme o
určenie primeranej lehoty na vyjadrenie a to 5 dní odo dňa poskytnutia požadovanej informácie.
Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle § 25a Správneho poriadku a § 17 ods. 1
zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na
ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nedoručovať.

Uvedeným námietkam bolo vyhovené s výnimkou námietok, ktoré sú uplatnené k stavebnému
konaniu, ktoré nezačalo a k zisťovaciemu konaniu, ktoré bolo ukončené. Z technických dôvodov
nie je možné vyhovieť požiadavke na doručovanie písomností výhradne elektronickou poštou.
Podrobne sa uplatnenými námietkami stavebný úrad zaoberá v dôvodovej časti tohto
rozhodnutia.
Navrhovateľ

1.
2.

je povinný:

Splniť,

resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a orga111zac11
a ostatných účastníkov konania, vznesené pri územnom konaní a zakotvené v tomto rozhodnutí.
Pred začiatkom stavebných prác si obstarať od príslušného stavebného úradu stavebné povolenie
podľa stavebného zákona.
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3. Rozhodujúcemu správnemu orgánu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projekt stavby za
účelom kontroly splnenia podmienok územného rozhod nutia. Súčasťou projektu musí byt'
samostatná stať s rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí.
Platnosť

územného rozhodnutia:
1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1, 2 stavebného zákona platí dva roky odo di\a, keď nadobudlo
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné
povolenie.
2. PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na
základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom o pred Ížení
platnosti rozhodnutia musí byť v tejto lehote aj právoplatne rozhodnuté.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov

navrhovateľa

aj

účastn íkov

konania.

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa Zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, rozhodnutie č.
j. OÚ-BA-OSZP3-2018/016750/AHU/l/EIA-r zo dňa 27. 04. 2018, právoplatné dňa 07. 06. 2018
rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať pod ľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Odôvodnenie
Navrhovateľ Development 5, s. r. o„ so sídlom Eurovea Centra! 2, Pribinova 6, 81 1 09
Bratislava, IČO : 43 837 671, v tom čase v konaní na základe splnomocnenia zastúpený spoločnosťou
Gergisak, s. r. o„ so sídlom na ul. Sibírska 12, 831 02 Bratislava, IČO: 47 763 361, podal dňa 25. 05 .
2018, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Polyfunkčný objekt - Rezidencia Bottova,
Bratislava" na pozemkoch pare. č. 9134/15, 16, 23, 24, 64 v katastrálnom území Staré Mesto,
s dopravným napojením cez pozemok pare. Č. 21789/1, 3 k. ú. Staré Mesto (Ul. Chalúpkova)
a napojením na inžinierske siete aj cez pozemok pare. č. 9134/1 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave (ďalej
len „stavba") v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej v 10/2017 spoločnosťou
OBERMEYER HELIKA s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, Ing. Arch. Lýdiou
Adamcovou, autorizovaným architektom, reg. Č. * 128 1AA *, členenej na stavebné objekty uvedené
vyššie. Súčasťou dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia bol svetelnotechnický posudok,
ktorý vypracoval Ing. Zsolt Straňák v 10/20 17.
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámi l listom č.
7525/26802/2018/STANas zo dňa 18. 06. 2018 začatie územného konania dotknutým orgánom a
známym účastníkom konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo di'ía
03.07.20 18. V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že námietky môžu uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní, inak na ne neprihliadne. Postavenie účastn íka konan ia mala aj dotknutá
verejnosť a to Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, Cyklokoalícia,
Karadžičova 6, 82 1 08 Bratislava, Kalos, s. r. o„ Dvorákovo nábr. 10, 81 1 29 Bratislava, PROPERTY
Danube, s. r. o„ Pribinova 1O, 811 09 Bratislava, ktorým bolo oznámenie o začatí konania doposlané
pod číslom 7525/2854 1/2018/STA/vas zo dňa 25. 06. 20 18 a bola im poskytnutá 7-dňová lehota,
v ktorej mohli nahliadnuť do predmetného spisového materiálu a prípadne vzniesť námetky.
V stanovenej lehote boli vznesené námietky Združenia domových samospráv, P.0.Box 218, 850 00
Bratislava, podorbne uvedeníé vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ďalším opomenutým účastníkom
bolo konanie v predmete veci oznámené pod čís lom 7525/33294/2018/STANas zo dňa 30. 07. 2018
za rovnakých podmienok. Domáhajúcemu sa účastníkovi konania JUDr. Martinovi Janáčovi, bytom
Wilsonova 3, 811 07 Bratislava, ako aj obč ianskemu združeniu Parkovanie a zeler1 Staré Mesto, so
sídlom na Wilsonova 3, 811 07 Bratislava stavebný úrad pod číslom 7525/29873/2018/STANas zo
d1fa 03. 07. 2018 dodatočne oznámil začat ie konania v predmete veci a začat ie konania o vylúčení
domáhajúceho sa účastníka konania, a zároveň ho poučil, že s nimi zaobchádza ako s účastníkom
konania v predmete veci až do okamihu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyl účení z
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konania. Dal mu možnosť, aby sa v stanovenej lehote pred vydaním rozhodnutia mohol vyjad riť k
jeho podkladu i k spôsobe jeho zistenia. Rozhodnutím č. j . 7525/36074/2018/STA/vas/K-l l I zo d11a
16. 08. 2018, právoplatným dňa 27. 09. 2018 stavebný úrad vylú či l JUDr. Ma1tina Janáča, trvale bytom
Wilsonova 3, 811 07 Bratislava a Občianske zdrnženie Parkovanie a zelei1 Staré Mesto, so sídlom
Wilsonova 3, 811 07 Bratislava, IČO: 51 814 587, zastúpené JUDr. Martinom Janáčom ako účastníkov
územného konania v predmete veci.
Podaním zo difa 24. 09. 2018 pod čísl om podania 41O17/2018 bola odvolaná plná moc pre
spoločnosť Gergisak, s. r. o„ Tým dňom stavebný úrad zobral na vedomie, že je stavebník si ustanovil
nového zástupcu, ktorým je p. Diana Sigetová, bytom Kríkova 7, 821 07 Bratislava.
Podaním zo dňa 09. 07. 2018 pod čís lom podania 30493/2018 spoločnosť SKY PARK., s. r.o.,
so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 O1 Bratislava, IČO: 35 892 170 informovala tunajší
stavebný úrad o tom, že došlo k rozdeleniu spol očnosti zlúčením, pričom jej právnym nástupcom sú
nasledovné nástupnícke spoločnosti: SKY PARK RESIDENCES s. r. o., SKY PARK OFFICES II s. r.
o., Digital Park II. a SKY PARK OFFICES s. r. o., všetky so sídlom Digital Park II., Einsteinova 25,
851 O1 Bratislava.
Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica. V konaní boli uplatnené námietky podrobne
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Vzhľadom na to, že podaním zo d11a 17. 10. 2018 pod číslom 44931/2018 spoločnosť SKY
PARK RESIDENCES s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 85 1 O1 Bratislava vzala
námietky späť, ďal ej sa s nimi stavebný úrad nezaoberá. Ide o nám ietky, ktoré stavebný úrad označil
pod číslom 16, 17, 18, 19, 20.
Námietke č. 1 bolo vyhovené tým, že stavebný úrad posudzuje uplatnené námietky jednotl ivo.
Posúdenie, či je dostatočne splnená dopravná kapacita, ako aj skutočnosť, že sa na predmetnú
stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej
cestnej infraštruktúry je v kompetencii príslušných dotknutých orgánov, ktoré navrhovanú stavbu
posúdili. Ich požiadavky sú zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia v predmete veci. Z toho
dôvodu bolo námietke č. 2 vyhovené.
V prípade požiadavky na predloženie stanoviska Slovenskej správy ciest a príslušného
správcu dotknutých komunikácií, ktoré sa nachádza v spisovom materiáli (námietka č. 3) bolo
vyhovené čiastočne tak, že úplné znenie stanovísk, vyjadrení a súhlasov dotknutých orgánov,
uplatňujúcich záujmy chránené osobitnými predpismi, ktoré sú ako záväzné stanoviská upravené
v osobitných predpisoch, sú podrobne uvedené vo výrokovej časti tohto rozhonutia.
Sadové a parkové úpravy sú riešené ako samostatný stavebný objekt, v maximálnej miere
dodržiavajú požiadavky vyplývajúce z podmienok regulácie ÚPN Z - zóna Chalúpkova. Oproti
pôvodnému návrhu z r. 2016 boli redukované navrhované parkovacie stojiská, čím sa zvýšil podiel
zelene a na povrchu bol vytvorený verejne prístupný mestský park. Tým bolo námietke č. 4
vyhovené.
Z hľadi ska ochrany vodných pomerov bolo vydané príslušným orgánom súhlasné stanovisko
s tým, že je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vodoprávne povolenie. Tým bolo
námietkam č. 5, č. 6, č. 8 vyhovené.
K požiadavke predložiť projekt preventívnych a kompenzačných opatrení v zmysle § 3 ods. 5
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo
zákona č. 79/2015 Z. z. stavebný úrad uvádza, že ide o verejné záujmy, ktoré v konaniach podľa
stavebného zákona chránia dotknuté orgány, sú legitímne v intenciách osobitných prepd isov. Tieto sa
v predmete veci vyjadrili kladne, prípadne s pripomienkami, ktoré stavebný úrad zahrnul do
podmienok územného rozhodnutia. V zmysle uvedeného bolo námietkam č. 7 a č. 1Ovyhovené.
Stavebný úrad zamieta námietku č. 9, ktorou sa účastník konania domáha sp lniť urč ité
požiadavky, ktoré majú byt' zo zákona predmetom skúmania v stavebenom konaní. Ide o prehÍbenie
koncentračnej zásady ktorou sa sleduje najmä cieľ dosiahnuť, aby sa v územnom konaní vyriešili
podmienky umiestnenia stavby a podmienky na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby a aby
sa v stavebnom konaní riešili už len podmienky pre uskutočnenie povo ľovanej stavby najmä vo väzbe
na základné požiadavky na stavby.
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Požiadavkou na umiestnenie zberných nádob sa stavebný úrad zaoberal a predložené riešenie
k vydaniu územného rozhodnutia považuje za dostatočné. Farebné označenie nádob na separovaný
odpad preverí v kolaudačnom konaní.
Stavebný úrad zaviazal stavebníka (str. 17), aby zohľadnil opodstanené požiadavky účastníkov
konania, ktoré boli uplatnené v územnom konaní a podľa technickej vhodnosti ich v maximálnej miere
zahrnul do projektovej dokuemntácie stavby. Tým bolo námietke č. 12 vyhovené.
V prípade námietky č. 13 stavebný úrad uvádza, že podľa ust. § 23 ods. 1 správneho poriadku
účastníci konania a ich právni zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si
z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisnic o hlasovaní alebo dostať informáciu
zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. To znamená, že základné právo
účastníkov konania bolo rešpektované počas celého konania. Elektronickou kópiou spisu stavebný
úrad nedisponuje a požadovaný rozsah z projektovej dokumentacie tak nemôže poskytnúť
elektronicky. Stavebný úrad má za to, že uvedenej námietke bolo v rámci technických možností
vyhovené.
Námetke č. 14 bolo vyhovené tým, že v územnom rozhodnutí v predmete veci citoval
vyjadrenie účastníka konania a spôsob, ako sa s ním stavebný úrad vysporiadal.
Technické možnosti tunajšieho úradu nedovoľujú vyhovieť námietke č. 15, preto ju stavebný
úrad zamieta.
Podľa ust. § 3 ods. 2 Správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní
v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie
týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť
k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným
osobám, ktorých sa konanie týka, musia spráne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre
neznalosť správnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. Z toho dôvodu stavebný úrad oznámil
účastníkom konania pod číslom 7525/45042/2018/STAN as zo dňa 18. 1O. 2018 pokračovanie
územného konania, ako aj skutočnosť, že spisový materiál bol doplnený v zmysle záverov z ústneho
pojednávania a umožnil im v stanovenej lehote nahliadnuť do predmetného spisového materiálu,
vyjadriť sa k úplným podkladom rozhodnutia a prípadne vzniesť námietky, s tým, že inak na ne
nebude prihliadnuté.

V stanovenej lehote boli vznesené námietky
tohto rozhodnutia.

účastníka

konania, uvedené vo výrokovej

časti

Účastník konania sa v podstate domáha doručiť kópie podkladov rozhodnutia za účelom
vyjadrenia v zisťovacom konaní a poskytnutie ďalšej lehoty na vyjadrenie, navyše do elektronickej
schránky. Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovuje z toho dôvodu, že nie je predmetom konania
v predmete veci. Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa Zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré viedol Okresný
úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
a bola ukončené rozhodnutím č. j. OÚ-BA-OSZP3-2018/016750/AHU/l/EIA-r zo dňa 27. 04. 2018,
právoplatným d11a 07. 06. 2018.

K posúdeniu súladu stavby s platnou územnoplánovacou dokumentáciou stavebný úrad
uvádza nasledovné: V zmysle predloženej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia (ďalej
len „DUR") je umiestnená stavba, kde bol posúdený jej súlad s územným plánom hlavného mesta SR
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. Intenzita využitia predmetného územia zohľadňuje aj
pripravovaný Územný plán zóny Chalupkova (ďalej iba UPN - Z), riešené územie je podľa UPN - Z
súčasťou funkčného bloku 1.3 .
Z hľadiska regulácie funkčného využitia plôch územný plán stanovuje reguláciu funkčného
využitia plôch zmiešané územia, zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, kód funkcie
501. Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej
vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom
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na vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú
komplexitu prostredia centier a mestských tried. Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne
viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho mesta málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v
rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Zariadenia
obchodu a služieb a ubytovacie zariadenia cestovného ruchu patria medzi prípustné spôsoby využitia
funkčných plôch s kódom funkcie 501. Bývanie je prípustné v rozmedzí do 70 % z celkových
nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy. Pomer funkcie OV a bývania vypočítaný z
celkových nadzemných podlažných plôch je v rámci celého záujmového územia 32:68.
Z hľadiska intenzity využitia územia sú pozemky súčasťou územia definovaného ako
rozvojové, kód M, kde pre intenzívnu zástavbu mestského typu je stanovený max. index podlažných
plôch IPP 3,6; max. index zastavaných plôch IZP 0,42 a min. koeficient zelene KZ 0,25. Predložený
návrh uvažuje s indexom podlažných plôch IPP: 4,722 a indexom zastavaných plôch IZP: 0,40, ktoré
sú, v zmysle platného ÚPN prípustné pre regulačné kódy L a M v rámci funkčnej plochy s kódom 501
Zmiešané územie bývanie a občianska vybavenosť v lokalitách s označením ** (na sanovaných
plochách s chemickým zamorením podložia v prípade, ak opodstatnenosť zvýšenia ukazovateľov
intenzity zhodnotenia územia bude preverená na zonálnej úrovni). Navrhovaný objekt z hľadiska
intenzity využitia územia dodržiava záväzné regulatívy intenzity využitia rozvojových území.
Dosahované regulatívy IPP, IZP a KZ sú prípustné pri zástavbe mestského typu pri funkcii s kódom:
501 (na sanovaných plochách s chemickým zamorením podložia) **.Zvýšená hodnota IZP a IPP je
prípustná s ohľadom na sanáciu environmentálnej záťaže a vydané rozhodnutie Ministerstva životného
prostredia SR zo dňa 14.08.2017.
Z hľadiska urbanistickej kompozície a obrazu mesta, regulácie výškových stavieb a
priestorového usporiadania je možné konštatovať prípustnosť predloženého zámeru v danom území.
Navrhovaný objekt je situovaný v území s potenciálom pre tvorbu modernej siluety mesta v symbióze s
jestvujúcimi hodnotami charakteristického obrazu mesta. Nakoľko sa v zóne Chalupkova navrhuje
kumulácia výškových budov s významným vizuálnym vplyvom na súčasný obraz mesta, situovanie
stavieb prevyšujúcich priemernú výškovú hladinu okolitého územia má byť overované ako jeden
urbanistický celok vrátane ostatných navrhovaných, prípadne už umiestnených stavieb. Z hľadiska
výškovej regulácie sú doložené zákresy objektu do fotopanorám z relevantných najvýznamnejších
vyhliadkových bodov (v zmysle UPN). Zo strany Bottovej ulice je objekt definovaný súvislým
zasunutým dvojpodlažným obslužným pa1terom, čím je podporený význam tejto ulice v budúcej
štruktúre mesta. Obe vežové časti sú previazané dvojpodlažným prepojením zohľad11ujúcim blokový
charakter zástavby. Vo vnútrobloku je navrhnutý verejne prístupný mestský park s detským ihriskom.
Posúdenie investičného zámeru vo vzťahu k územnému plánu zóny Chalupkova, schválenému
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2018 dňa 06. 02. 2018,
záväzná časť je vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.
1/2018 s účinnosťou od 06. 03 . 2018 (ďalej ako ÚPN-Z). Stavbou dotknuté parcely sú súčasťou
stavebného bloku č. 1.3.
Investičný zámer: Projektová dokumentácia vyhodnocuje vo vzťahu k UPN - Z zavazné
regulatívy intenzity využitia funkčných plôch k výmere záujmovej plochy v stavebnom bloku č. 1.3: 5
107 m2 (zastavíteľnosť územia je vymedzená v zmysle záväznej grafickej časti - výkresu č. 5 Návrh
regulácie uličnou stavebnou čiarou a zadnou stavebnou čiarou). V rámci regulačného bloku 1.3 sa,
okrem riešeného objektu, nachádza aj rozostavaný objekt Apollo Residence s podlažnou plochou 9 675
m2.
Stavebný blok č. 1.3
Funkčné využitie: 51 - mestské polyfunkčné obytné územie
investičný zámer: súlad (identické s vyhodnotením funkčného využitia v zmysle ÚPN)
Spôsob zástavby: mestský blok
investičný zámer: obe časti A, B sú previazané dvojpodlažným prepojením zohľadňujúcim
blokový charakter zástavby s výškou zástavby nad 2. NP + 7,66 m
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Plocha stavebného bloku 6 962 m2
investičný zámer: súlad - objekt je riešený na časti záujmovej plochy v stavebnom bloku č. 1.3
o výmere: 5 107 m2
Maximálna hrubá podlažná plocha 39 195 m2
investičný zámer (vrátane objektu Apo II o Residence ): sú lad - 3 7 518 m2 (riešený objekt 27 843
2
m + 9 675 m 2 rozostavaný objekt Apollo Residence)
Koeficient hrubej podlažnej plochy 5,63 investičný zámer: súlad - 5,45 (27 843/5 107)
** Maximálna hrubá podlažná plocha 42 673 m2
**Koeficient hrubej podlažnej plochy 6, 13
investičný zámer: oba ukazovatele sú dodržané bez uplatnenia **
Min. započítate ľná plocha zelene 765 m2
investičný zámer: súlad - v rámci prislúchajúcej zastav iteľnosti bloku j e navrhnutých 1 299 m2
započítateľnej plochy zelene
Maximálna výška základnej hladiny zástavby 32 m
investičný zámer: súlad - zástavba mimo výškovej dominanty a akcentu je navrhnutá do výšky
7,66 m (2. NP)
Maximálna výška akcentu/dominanty 50/60 m
investičný zámer: výškový akcent (Blok A) je navrhnutý s výškou + 49,90 m, výšková
dominanta (Blok B) je navrhnutá s výškou + 56,020 m; nad týmito výškovými hladinami sú riešené iba
technologické zariadenia budovy. 25 % pôdorysnej plochy typického podlažia je umiestnená vo
vymedzenej ploche pre dominantu a max. hrubá podlažná plocha podlažia navrhnutého nad hladinou 32
m (13. NP) nepresahuje 1 700 m2•
Oplotenie: max. 1 OOO mm - živý plot
investičný zámer: uplatnené pri predzáhradkách v úrovni 2. NP Zoznam parciel v bloku:
9134115, 9 134/ 16, 9134/23, 9134/24, 9134/64, 91341125 9134/126, 9134/150, 9134/ 15 1,
21789/3, 9134/167
V záväznej grafickej časti je v rámci zástavby bloku 1.3 pozdÍž Bottovej ulice zadefinovaná
nutnosť ponechať pešie prepojenie (pasáž) v polohe smernej - investičný zámer: peší ťah je vytvorený
návrhom pasáže a následným napoj ením na chodníky v rámci parkovej úpravy pozemku.
Predložený investičný zámer je v súlade s územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok
2007 v znení zmien a doplnkov aj s územným plánom zóny Chalupkova.
Navrhovateľ okrem stanovísk uvedených vo výroku rozhodnutia predlož il tieto stanoviská
resp. rozhodnutia dotknutých orgánov:
• Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných
činností, oddelenie správy komunikácií, stanovisko č . MAGS OSK 39004/2018-75600/Bá-49 zo
d11a 06. 03 . 2018;·
• Krajské riaditeľstvo hacičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. KRHZ-BA-OPP20171000 154-002 zo dňa 14. 12. 20 17;
• Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, rozhodnutie o povolení zriadenia vjazdu z miestnej
komunikácie č. 7969/27691/2018/DOP/Zub zo dňa 19. 06. 20 18, právoplatné dňa 25. 06. 2018;
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP,
rozhodnutie
o posudzovaní
vplyvov
na
ž ivotné
prostredie
č.
OÚ-BA-OSZP320 18/0l 6750/AHU/ I/ EIA-r. zo dňa 27. 04. 2018, právoplatné dňa 07. 06. 2018;
• Únia nevidiacich a s labozrakých Slovenska, vyjadrenie č. 8/ UR/20 18/Ko zo dňa 15. 01. 2018;
• Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č. 319/2017 zo dňa 15. 12. 2017;
• M inisterstvo životného prostredia SR, rozhodnutie o schválení záverečnej správy analýzou rizika
znečisteného územia por. Č. R-AR 31 12/20 17 zo dňa 14. 08. 2017;
• DOPRA VO PROJEKT, a, s., stanovisko projektanta stavby „ŽSR, Bratislava Predmestie Bratislava F iliálka - Bratislava Petržalka (prepojenie koridorov), 2. etapa (projekt TEN-T) č.
436 1II 8-23 10/8600-04 zo dňa 14. 06. 2018
• Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava, vyjadrenie č . ASM-30-2968/20 17 zo
dň a 04. 12. 2017;
• Hlavné mesto SR Bratislava, odd ŽP a mestskej zelene, stanovisko MAGS OZP
47055/2018/351 105/Be zo dňa 13. 06 . 201 8;
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• Dopravný podnik Bratislava, stanovisko č. 13024/ 13223/2000/2018 zo d§i'í.a 13 . 06. 2018;
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dorpav ya dráh, odbor dráhový stravebný
úrad, stanovisko č . 1967 1/2018/SŽDD/50400 zo dňa 27. 06. 2018;
• Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, vyjadren ie č. SITB-OT4-201 7/001301-1 72 zo dňa
14. 12. 2017.
Tieto dotknuté orgány sa vyjadrili súhlasne bez pripomienok. Navrhovateľ pred vydaním tohto
rozhodnutia predložil povolenie na výrub č . 7243/28842/2018/DŽV/Boe zo di'í.a 27. 06. 2018,
právoplatný diía O1. 08. 2018, ktorý vydala Mestská časť Bratislava-Staré Mesto.
Stanoviská správcov dotknutých sietí stavebný úrad vo výroku rozhodnutia neuviedol v
citovanom znení, nakoľko obsahovali kontaktné infonnácie resp. obchodné podmienky pripojenia.
Podľa obsahu neš lo o podmienky k umiestneniu stavby.
Navrhovateľ preukázal vlastnícke právo k pozemkom pare. č. 9134/15, 16, 23, 24, 64 v k.ú.
Staré Mesto predložením výpisu z listu vlastníctva č. 8285 .
K ostatným pozemkom, všetky nasledujúce v k.ú. Staré Mesto, navrhovateľ preukázal súhlas
vlastníkov pozemku nasledovne:
- reg. „C" pare. č. 9134/ 1 - súhlas Západoslovenská energetika, a.s„ zo dňa 22.06.2018;
- reg. „E" pare. č. 21789/ 1 - súhlas Hl. m. SR Bratislavy č. MAGS OSK 58043/2017-459637-2 zo
dňa 19. 12. 2017.
Pozemky vedené v registri „C" v katastrálnom území Staré Mesto, parcela číslo 21789/1 a
2 1789/3 nemajú založený list vlastníctva. Podľa identifikácie ležia na pozemku registra „E", ako
parcela č. 21789/1 zapísaná na liste vlastníctva číslo 8925 v prospech vlastníka Bratislavu. Na
uvedenom pozemku sa nachádza miestna komunikácia III. triedy Chalúpkova ul.
Navrhovateľ ďalej predložil súhlas účastníka konania spol. Twin City VIII s. r. o., s vykonaním
potrebných opatrení v objekte Centrum Bottova zo dňa 15. 05. 2018, spol. Západoslovenská
energetika a. s. súhlas s tým, aby zníženie dennej osvetlenosti spôsobené samotnou výstavbou
Centrum Bottova bolo kompenzované doplnením združeného osvetlenia a aby doplnenie existujúcej
sústavy umelého osvetlenia bolo v celom rozsahu realizované na náklady stavebníka v stanovenom
termíne, ako aj súhlas Apollo Residence s. r. o. s vykonaním súvisiacich potrebných opatrení
v projekte Rezidencia Apollo pre zaistenie vyhovujúceho denného osvetlenia.
Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA").
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutím č. OÚ-BA-OSZP32018/0l6750/ AHU/l/EIA-r zo dňa 27. 04. 2018, právoplatné dňa 07. 06. 2018, určil že navrhovaná
činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Stavebný úrad v súlade s ust. § 38 ods. 2
zákona o EIA a § 35 ods. 2 stavebného zákona, listom č. 7525/25729/2018/STA!Vas zo dňa
13.06.2018 zverejnil na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto kópiu
návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súčasne údaje o sprístupnení rozhodnutia.
Stavebný úrad Okresnému úradu Bratislava doručoval oznámenie o začatí územného konania.
Stavebný úrad súčasne, v súlade s ustanovením § 140c ods. 2 stavebného zákona, listom č.
7525/28357/2018/STANas zo dňa 25 .06.2018 požiadal Okresný úrad Bratislava o vydanie záväzného
stanoviska. Následne bolo stavebnému úradu doručené záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP320l8/080558/SEA/EIA-zs.uk zo dňa 15. 08. 2018. Dotknutý orgán vo svojom stanovisku v zásade
potvrdil sú lad návrhu na vydanie územného rozhodnutia je v súlade so zákonom o EIA, s vydaným
rozhodnutí a s jeho podmienkami.
V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil zač lenenie stavby do územia, rešpektoval
obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy.
Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani
neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad
rozhodol tak, ako j e vo výroku rozhodnutia uvedené.
Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j . mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského
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nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky, so síd lom Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3.
Toto rozhodnutie je možné
prostriedkov.
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Správny poplatok vo výške 400 €zaplatený v pokladni miestneho úradu.
Prílohy:
Situácia na podklade katastrálnej mapy v mierke 1:750

Doručí sa

1.
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3.
4.
5.
6.
7.
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1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PO:
Development 5 s. r. o„ Eurovea Centra! 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava
HENRJS IMMO, s. r. o„ so sídlom na ul. Sabinovská 15, 821 03 Bratislava
Apollo Residence s. r. o„ Cesta mládeže 9, 831 01 Bratislava-Nové Mesto
Ister II s. r. o„ Drotárska cesta 94, 811 02 Bratislava
!ster 1. s. r. o„ lvánska cesta 30B, 821 04 Bratislava
SKY PARK RESIDENCES s. r. o„ Digital Park II„ Einsteinova 25, 851 O1 Bratislava
SKY PARK OFFICES II s. r. o„ Digital Park II„ Einsteinova 25, 851 O1 Bratislava
SKY PARK OFFICES s. r. o„ Digital Park II., Einsteinova 25, 851 O1 Bratislava
Digital Park Tl, s.r.o„ Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Twin City VIII, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám„ majetkové odd„ P. O. Box 192, 814 99 Bratislava
Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava
Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
Kalo s, s. r. o„ Dvorákovo nábr. 1O, 811 29 Bratislava
PROPERTY Danube, s. r. o„ Pribinova 10, 811 09 Bratislava

- dotknutým orgánom:
17. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK - EIA, Tomášikova
46, 832 05 Bratislava
18. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát, Primaciálne nám . 1, 814 99 Bratislava - ORM
19. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - OSK
20. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, TU - referát špeciálneho stavebného úradu a ŠFRB
21. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, TU - referát životného prostredia
22. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
23. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
24. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07
Bratislava
25. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
27. Železnice Slovenskej republiky- GR - odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
28. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/ A, 917 02 Trnava
29. Okresný úrad Bratislava - odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
30. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava - Oho
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3 1. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava - OPaK
32. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratis lava - ŠVS
33. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava - 00
34. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p„ Karloveská 2, 842 17 Bratislava
35. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 O1 Bratislava
36. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
37. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
38. Bratislavská teplárenská, a. s„ Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
39. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava
40. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
41. Západoslovenská distribučná, a. s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava
42. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
43. Ministerstvo obrany SR- agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
44. Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
45. Transpetrol a. s., a. s., Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava 1
46. Dial Telecom a.s, - organizačná zložka, Zámocká 30 811 O1 Bratislava
47. Ocam, s.r.o., P.O.Box; 271 , 810 00 Bratislava- Paulínyho 8, 811 02 Bratislava
48. Ministerstvo vnútra SR, SITaB , odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
49. SWAN a.s. , Borská ul. č. 6, 841 04 Bratislava 4
50. Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25 - Digital Park II, 851 O1 Bratislava
51. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a. s., M lynské nivy 59/ A, 824 84, Bratislava
52. SUPTel s r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava
53. Eustream, a.s., Vihorlatská 8, 949 Ol Bratislava
54. Telefonica 02 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
55. ACS spol. s. r. o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
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