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

záznam č. : 3683/47010/20 18/STA/Ku l-UR

v Bratislave, 05.11.2018

ROZHODNUTI E

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad")
§ 117 zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na§ 7a ods.2) písm) zákona
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej
len „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 plánovan ie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 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. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej časti v zmysle §
17 ods.3 zákona o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania rozhodol takto:
podľa

podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva toto

č.453 /2000

Z.z„ ktorou sa

rozhodnutie o umiestnení stavby ev.č. 1457

ktorým sa urcuJe stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, urcUJU sa podm ienky na
umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti
rozhodnutia, pre stavbu :
„Polyfunkčný objekt Prieluka, Obchodná ulica 70, Bratislava"
na pozemku registra „C" parc.č. 8497 k.ú. Staré Mesto s prípojkami inžinierskych sietí aj na
pozemkoch parc.č. 21752/3 , 21752/6 a 21752/18 k.ú. Staré Mesto (ďalej len „stavba"), pre
navrhovateľa: EPIC lnvestments lnternational Limited, so sídlom Nicolaou Pentadromos Centre,
Thessalonikis street 3025 Limassol, Cyprus, Grécko, v zastúpení
Architekton ickej kancelárie
Ľubomír Závodný, s.r.o„ IČO: 45 333 106, Svoradova 7-9, 811 03 Bratislava, tak ako je zakreslené
v s ituačnom výkrese tvoriacom neoddeliteľnú prílohu č. 1 (M= 1: 1OOO) tohto rozhodnutia.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa

určujú

tieto podmienky :

Architektonické a urbanistické podmienky:
1. Predmetom územného rozhodnutia je novostavba polyfunkčného objektu, na Obchodnej ulici na
mieste dvojpodlažného objektu, ktorý bude, vzhľadom na jeho nevyhovujúci technický stav,
asanovaný (pôvodne obchodná prevádzka). Stavba sa umiestňuje na pozemku registra „C"
parc.č. 8497 k.ú. Staré Mesto.
2. Novonavrhovaný obj ekt, včlenený do existujúcej uličnej zástavby, zo severozápadnej
strany uzatvárajúci riešený pozemok má jedno podzemné pod lažie a päť nadzemných
pod laží. Základnou funkčne-prevádzkovou jednotkou je dvojpodlažný parter budovy s veľkou
obchodnou prevádzkou. Na neho nadväzuje trojpodlažná hmota vyššej časti s funkc iou
admi nistratívy v dvoch podlažiach a s funkciou bývania (2 bytové jednotky) v jednom pod laží.

Z Obchodnej ulice sú riešené vstupy do priestorov obchodu, administratívy, bývania a tiež dvojsmerný
vjazd do jednopodlažnej podzemnej parkovacej garáže ( 12 PM).
l .NP a 2.NP sú zastavané do hÍbky parcely a 3.NP - S.NP sú umiestnené iba v kontakte s Obchodnou
ulicou. Objekt je zastrešený plochou strechou, časť nad obchodným priestorom riešená ako zelená
strecha - oddychová zóna . Výška atiky nad 2.NP (vo vnútrobloku) je v úrovni +7,20 m, atika nad
S.NP do Obchodnej ulice je v úrovni+ 17,60 m.
± 0,000= 141,30 m n.m„ čo je úrove111.NP.
Stavba je členená na stavebné objekty:

S0.01 Polyfunkčný objekt
SO 02 Prípojka VN
SO 03 Prípojka vodovodu
SO 04 Prípojka kanalizácie
SO 05 Prípojka plynu
SO 06 Prípojka telefónu
SO 07 Prípojka - optický kábel
SO 08 Prípojka UPC
SO 09 Príprava územia
3.

Funkčné

využitie jednotlivých podlaží:
1.PP - schodisko, výtahová šachta, chodba, technológia, sklad, odpad/sklad, sklad/technol.
miestnosť, podzemná garáž, rampa
1.NP - schodisko, výtahová šachta, vstupná hala, dýmová predsieň, zázemie recepcia, obchodný
priestor, sklad, zázemie zamestnanci, schodisko, rampa, zelená plocha
2.NP - schodisko, výtahová šachta, WC M, predsieň, WC Ž, sklad, zázemie kaviareň, kaviareň,
chodba, schodisko, obchodný priestor, schodisko, výt'ah
3.NP - schodisko, výt'ah, dýmová predsieň, upratovačka, kuchynka, chodba, 3 x kancelária,
recepcia, zasadačka, WC- M, WC- Ž,
4.NP - schodisko, výt'ah, dýmová predsieň, upratovačka, kuchynka, chodba, 3x kancelária,
recepcia, zasadačka, WC- M, WC- Ž
S.NP - bývanie (dva byty)

Napojenie na inžinierske siete
Prípojka VN /SO 02/ - odber el. energie pre navrhovaný objekt bude zabezpečený pripojením do
novej istiacej a rozpojovacej skrine typu HASMA, do ktorej bude privedený nový distribučný kábel
typu NAVY J 4x240 z trafostanice Ts1675 umiestnenej v priestore pasáže objektu Obchodná ul.66
Bratislava.
Vodovod /SO 03/ - zásobovanie vodou riešeného polyfunkčného objektu je navrhnuté novou
vodovodnou prípojkou rPE D63 (DN 50 ) z verejného vodovodu DN ISO TVLT vedeného
v Obchodnej ulici. Fakturačný vodomer na meranie spotreby vody polyfunkčního objektu j e
navrhované preložiť do samostatnej miestnosti objektu z dôvodu situovania fasády obj ektu na hranici
parcely.
Kanalizácia /SO 04/ - Odvádzanie splaškových odpadových vôd je navrhované prostredníctvom
jestvujúcej kanalizačnej prípojky DN 400 do verejnej kanalizácie DN 600 vedenej v Obchodnej ulici.
Na jestvujúcej kanalizačnej prípojke je navrhnutá revízna šachta. Odvádzanie vôd z povrchového
odtoku (zrážkových vôd) je navrhované prostredníctvom jestvujúcej kanalizačnej prípojky do
kanalizácie vedenej v Obchodnej ulici.
Prípojka plynu /SO 05/ - navrhuje sa zachovať pôvodnú STL plynovú prípojku d40. Plynomer bude
umiestnený v l .PP. Meter pred objektom bude na prípojke osadený uzáver plynu so zemnou súpravou.
Miestnosť RaMZ bude prístupná z verejných priestorov navrhovaného objektu.
Zásobovanie teplom - zdrojom tepla budú dva teplovodné plynové kotly Viessmann, kotolňa je
umiestnená v l .PP objektu.
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Napojenie na komunikačnú sieť:
Dopravné napojenie je z Vysokej ulice križovaním Obchodnej ulice a chodníka rampou do podzemnej
garáže v pešej zóne. Navrhnutá rampa garáže je jednopruhová obojsmerná v šírke 3,5 m s pozdÍžnym
sklonom 14 % .Vjazd do podzemnej garáže je umiestnený cca 2,0 mod začiatku zastávky MHD.
Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov štátnej správy a obce:

Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS ORM 42579115-144505, zo diía
08.07.2016:
z hľadiska urbanisticko-architektonickélw riešenia:
• Nad objektom podzemnej garáže uvažovať s takou vrstvou pôdneho substrátu, ktorá umozn1
výsadbu plnohodnotnej zelene. Pre rastliny vytvoriť podmienky, ktoré im umožnia rast a želateľný
rozvoj aj v budúcnosti.
• Minimalizovať optické pôsobenie garážovej brány v rámci uličného pohľadu - je potrebné zvol iť
také architektonické stvárnenie brány, ktoré by navodzovalo dojem, že sa jedná o súčasť
obslužného a obchodného pa1teru a nie o vstup do garáže.
Z hľadiska dopravného vybavenia:
• Statickú dopravu žiadane riešiť v garáži v počte max. 12 dlhodobých parkovacích miest (PM)
s využitím pre dlhodobé parkovanie prioritne pre potreby bývania.
• Navrhnutú prístupovú komunikáciu do PG žiadame stavebne upraviť tak, aby vozidlo vchádzajúce
a vychádzajúce do PG netvorilo prekážku v cestnej premávke v pešej zóne s MHD, aby v blízkosti
zastávky MHD neblokovali vozidlá pohyb chodcov na chodníku, v horšom prípade električkovú
trať na Obchodnej ulici.
• Stavebné úpravy chodníkov príp. komunikác ie Obchodná ulica, ako aj prípadné dopravné značenie
požadujeme riešiť ako súčasť stavby a odsúhlasiť s príslušným správcom komunikácie.
• Označník žiadame ponechať v pôvodnej polohe a nenavrhovať presúvanie označníka na stÍpik.
V danom mieste je zastavovanie električiek prispôsobené potrebám vodiča, aby videl na dvere
vozidla, nakoľko pri zastavení vozidla v oblúku vodič na dvere nevidí.
• Počas výstavby žiadame zachovať plynulosť MHD. Projekt organizácie dopravy (POD), žiadame
predložiť v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.
• S dočasným presunom zastávkového prístrešku počas výstavby smerom k zastávke „Poštová"
súhlasíme. Trvalý presun zastávkového prístrešku MHD pokladáme za nevhodný.
• Príslušný cestný správny orgán nevydá povolenie vjazdu cez pešiu zónu z Obchodnej ulice
z dôvodu, že navrhovaný vjazd do podzemnej garáže je dopravne prístupný z Vysokej ulice.
Z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia:
• Plochú strechu na objekte riešiť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie ako vegetačnú strechu
- nepochôdznu, extenzívnu (s min. hrúbkou substrátu 5-25 cm)
• Zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním alebo retenciou s ohľadom
na inžiniersko - geologické pomery v území.
• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť projekt sadových úprav (vyváženou kombináciou
nízkej a vysokej zelene) a ku kolaudácii preukázať realizáciu navrhnutých sadových úprav.

Magistrát lil.m.SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, stanovisko
5857912016-395773/Há-390,
•

•
•
•

č.

MAGS OSK

zo dňa 2.12.2016:

Pred realizáciou rozkopávkových prác požiadajte príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové
povolenie s platným POD na dotknutej komunikácii a chodníku a práce si naplánujte tak, aby
rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka
v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu.
Požiadajte príslušný cestný správny orgán o povolenie na pripojenie vjazdu.
Križovanie navrhovaných prípoj ok inžinierskych sietí pod komunikáciou v správe hlavného
mesta žiadame zrealizovať bez jej rozkopania , t.z. pretlakom.
Žiadame počas prác zabezpečiť bezpečný pohyb chodcov tak, aby neprišlo ku kolíziám
s električkovou traťou.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Všetky šachty a meracie zariadenia na prípojkách IS žiadame osadiť na pozemku investora,
nesúhlasíme s ich osadením do komunikácie, resp. chodníka v správe hlavného mesta.
V uvedenej oblasti sa nachádzajú naše podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia (VO)
Tieto žiadame pred začatím prác zakresliť, odbornou firmou vytýčiť priamo v teréne a následne
chrániť pred poškodením . Pri prácach žiadame dodržať ochranné pásma, platné STN a predpisy.
Ak príde k poškodeniu kábla VO a napájaní zastávky MHD, žiadame vymeniť celé káblové pole
bez použitia spojok. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO.
Prípadnú poruchu na VO je potrebné ohlásiť na tel.č.02/6381O151. Poškodenie VO stavbou
odstráni prevádzkovateľ VO na náklady stavby.
V priestore stavby na Obchodnej ulici sa nachádza zastávka MHD a lístkový automat. Ich
napájanie je v bezprostrednej blízkosti stavby!
Káble VO a obnažené káble VO žiadame v rozsahu stavby uložiť do chráničky bez použitia spojok.
V prípade prekládky resp. manipulácie so zariadeniami VO požadujeme pred vykonaním prác
prizvať odborný dozor fy. Siemens s.r.o., a spoločne dohodnúť spôsob realizácie.
Nesúhlasíme s umiestnením malého objektu nad našimi káblovými vedeniami VO a žiadame
dodržať ochranné pásmo 1 m od našich vedení.
PD v stupni pre SP žiadame predložiť na vyjadrenie aj prevádzkovateľovi VO fy. Siemens , s.r.o.,
divízia VO, Lamačská 3/A, Bratislava.
Definitívne vodorovné dopravné značenie žiadame zrealizovať dvojzložkovou farbou - teplý, resp.
studený plast.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie
dňa 31.12.2014:
•

č.

KPUBA-2014122127-2185421/MAC, zo

Farebnosť

fasád novostavby zosúladiť s rešením typickým pre dané prostredie pamiatkovej zóny .
výrazné farebné akcenty.
V rámci stavby prezentovať v novostavbe z existujúceho objektu krídla vstupnej brány do prejazdu,
kamenné ostenia vstupov do suterénu a podkrovia, a okno s prevliekanou mrežou a zachovanou

Nepoužívať

•

výplňou.

•
•
•
•

•
•

Spôsob prezentácie prerokuje a odsúhlasí vlastník nehnuteľnosti v rámci prerokovania projektovej
dokumentácie pre stavebné konanie.
Technické zariadenia budovy riešiť výlučne v navrhovanej hmote (predložené výškové
usporiadanie hmôt objektu je limitné),
Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie prerokuje stavebník, resp. ním poverený zástupca
s KPÚ v priebehu spracovania.
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predloží stavebník na schválenie KPÚ .stavebník
zabezpečí pri realizácii stavby archeologický výskum územia dotknutého stavbou v zmysle
ustanovení §§ 35, 36 až 39 pamiatkového zákona.Konkrétne podmienky výskumu stanoví KPÚ pri
schvaľovaní projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, ktorá spresní rozsah zásahov do
terénu.
Každú zmenu oproti predloženej projektovej dokumentácii je stavebník povinný prerokovať pod ľa
§32 ods.9 pamiatkového zákona s KPÚ.
Každú zmenu oproti, alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť
s KPÚ.

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, súhlas č. OU-BA-OSZP3-2014/030513/TRKIBAI, zo dňa 11.06.2014:
•
•
•

Predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia musí 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. l.
Zvýšiť prevýšenie komínov nad atiku rovnej strechy na 1,5 m.
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Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek životné/to prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2014/036893/SVE/l„ zo diía 15.05.2014:
Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za
nasledovných podmienok:
• Dokumentáciu odsúhlasiť správcom vhz BYS a.s.
• Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia
a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie v súlade s § 23 zákona
č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach.
• Pri realizácií a užívaní stavby používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné
spôsoby zaobchádzania s nebezpečnými látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.
Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek životné/to prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2018/79054/HELII, zo dňa 01.08.2018:
l. Držiteľ odpadov je povinný:
zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením ,
odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
o
Prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti. Takto nevyužitý ponúknuť na
prípravu na opätovné použitie inému,
o
Recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
prípravu na opätovné použitie. Odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
o
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 jeho 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 nim i na
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č.3 66/2015 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 č.2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako
50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac jako 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.
2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho
vzniku (tj. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia velkoobjemového
kontajnera), následne sa musí ihned odviesť k oprávnenému odberateľovi.
3. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania
s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 OS a s odpadom 17 OS 06
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 OS OS.
4. v kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie
dotknutého orgánu podľa § 99 ods.1 písm.b bodu 5 zákona o odpadoch . K žiadosti o vydanie
vyjadrenia je potrebné doložiť doklady, preukazujúce spôsob nakladania s odpadm i 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.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, so sídlom v Bratislave, záväzné
stanovisko č. HŽP/1799112016, zo dňa 28.11.2016:
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V stavebnom konaní preukázať dostatočnú veľkosť okenných otvorov orientovaných
do
Obchodnej ulice, v zmysle predloženého svetlotechnického posúdenia (lng. Z. Straňák - júl 2016) .
• V obytných miestnostiach orientovaných do Obchodnej ulice zabezpečiť akusticky tlmené
odvetranie bez nutnosti otvárania okien (25 m3 /osoba/hodina).
• Pri realizácii stavby počas stavebnej činnosti dodžiavať požiadavky vyhl.MZ SR č. 549/2007 Z.z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvukua vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Ku kolaudácii stavby predložiť:
1. výsledky laboratórneho rozboru, ktoré preukážu, že kvalita vody z vnútorných rozvodov spÍľ1a
požiadavky NV SR č.354/2006 Z.z. , ktrým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení NV SR č. 496/2010 Z.z.
2. výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z vonkajších i vnútorných zdrojov
nebude negatívne vplývať na vlastné a okolité obytné prostredie vyhl.MZ SR č. 549/2007 Z.z.
3. Protokol z merania zvukoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi bytovými
a nebytovými priestormi podľa STN 73 0532.
•

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 108/UR/2018/Ko, zo dňa 3.8.2018:
• Žiadame pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dodržať požiadavky
vyhlášok č.532/2002 Z.z. a č.9/2009 Z.z.z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím.
• súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a žiadame predložiť projektovú dokumentáciu pre
stavebné povolenie na posúdenie ÚNSS.
Dopravný podnik Bratislava, a.s., vyjadrenie č.52861200012014, zo dňa 24.04.2014:
• Verejne prístupné miesta (okná, balkóny, lešenia atď.) musia byt' vzdialené od živých častí
trakčného vedenia minimálne 3 metre !
• Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť
prevádzky na električkovej dráhe, nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek a v žiadnom
prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na električkovej dráhe.
• Stavba nesmie poškodiť ňou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a.s., (zastávka a jej
vybavenosť). Stavbou dotknutá zastávka musí zostať počas celej doby výstavby v prevádzke a jej
obsluha zabezpečená tak, aby chodci (cestujúci) nevstupovali do jazdnej dráhy električiek.
• Projekt organizácie výstavby musí byt' vypracovaný so zohľadnením špecifík prevádzky na
električkovej dráhe.
• Oplotenie staveniska počas výstavby, dočasné stavebné zariadenia (lešenie, stavebný výťah, žeriav,
konštrukcia prekrytia chodníka a pod.) a ani dočasné zábery verejného priestranstva nesmú
zasahovať do prejazdného profilu električkovej trate. Pritom chodci nesmú byt' presmerovaní do
priestoru koľajiska.
• Stavebník je povinný pred začatím prác zabezpečiť premiestnenie zastávkového prístrešku
„Vysoká" (pre smer jazdy na Floriánske námestie) tak, aby tento nebol v úrovni plánovanej stavby
(posunutie prístrešku v smere „do Obchodnej ulice" - čiže smerom k zastávke Poštová).
• Stavebník je povinný reali zovať križovania inžinierskych sietí s električkovou koľajovou traťou na
Obchodnej ulici výlučne podtlačením v smere kolmom na os električkovej trate, pričom horná
hrana chráničky musí byť v hÍbke minimálne 1,50 m od temena hláv električkových koľajníc.
Prípadné ďalšie trasy inžinierských sietí vedúce pozdÍž koľaje, ako aj technologické jamy potrebné
k realizácii pretláčania musia byt' vzdialené minimálne 3,00 m od osi krajnej koľaje. V ďalšom
stupni projektovej dokumentácie požadujeme spracovať presné a detailne trasy inžinierskych sietí
vrátane priečnych rezov v prípade, že tieto siete budú v dotyku s električkovou koľajovou traťou,
prípadne budú trať križovať.
• Stavebník je povinný navrhnúť všetku staveniskovú dopravu v smere na Kollárovo námestie.
V žiadnom prípade nesmie byt' staveniskovou dopravou pojazďovaný povrch električkovej
koľajovej trate! Pred samotným začatím stavebných prác je potrebné vykonať pasportizáciu
okolitého povrchu koľajovej trate, priestranstiev a chodníkov - pasportizácia bude vykonaná za
účasti stavebníka, Dopravného podniku Bratislava, a.s. a zástupcu Magistrátu hl.mesta SR
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•

•
•
•

•
•
•
•

Bratislavy. Fotografie existujúceho stavu povrchov budú po skončení stavebných prác porovnané
so skutkovým stavom a stavebník bude povinný zabezpeč iť opravu všetkých zistených závad.
Stavebník je povinný na vlastné náklady okamžite odstrániť prípadné závady na koľajovej trati
vzniknuté z dôvodu prác na uvedenej stavbe, a to po predchádzajúcom vyrozumení vedúceho
správy ko ľajových tratí DPB, a.s. (tf.0917 776 2 12) a hlavného majstra prevádzky ko ľaj ových tratí
(tf. 0903 649 422).
Stavebník je povinný zabezpečiť okamžité oč istenie električkového telesa a koľajníc v prípade, že
tieto budú zneč istené v dôsledku stavebných prác alebo staveniskovou dopravou.
Stavebník je povinný po skončení prác uviesť všetky stavbou narušené plochy a priestranstvá do
pôvodného stavu, v akom sa nachádzali pred začatím prác.
Káblové siete DPB, a.s„ musia byt' pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené. Výkopové
práce v ochrannom pásme káblov DPB, a.s. musia byt' vykonávané ručne. Kríženia a súbehy
inžinierskych sietí musia byt' riešené v súlade s STN 73 6005. Odkryté káble musia byt' pred
zasypaním skontrolované správcom (tf.5950 1491 ). Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku
kolaudácii stavby a stavba nesmie byt' bez uvedeného dokladu skolaudovaná.
Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení (tf.5950
1491 ), prípadne na elektrod ispečing DPB, a.s. (tf.5950 6666).
Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť pevné
trakčné zariadenia.
Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom pevných
trakčných zariadení DPB, a.s. (tf.5950 1491 ).
Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112, 117
a 120 - dodržanie bezpečnej vzdialenosti minimálne 1,0 mod živých častí trakčného vedenia.

Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dľía 12.07.2018:
• Odber elektrickej energie s inštalovaným výkonom 226.6 kW (čo predstavuj e maximálny
požadovaný príkon 148 kW) bude zabezpečený pripojením do novej istiacej a rozpojovacej skrine
typu HASMA, do ktorej bude privedený nový distribučný kábel typu NAVY J 4x240 z trafostanice
Ts 1675 umiestnený v priestore pasáže objektu Obchodná ul.66 Bratislava.
• NN di stribučné rozvody, novú istiacu a rozpojovaciu skriňu typu HASMA ako náhrada za pôvodnú
istiacu a rozpojovaciu skriňu typu PRIS umiestnenú pred objektom Obchodná 70, Bratislava,
vybuduje spoločnosť ZSD, a.s. na vlastné náklady na základe zmluvy o spolupráci uzavretej medzi
žiadateľom a spoločnosťou ZSD, a.s. NN prípojku objektu ako aj skupinový elektromerový
rozvádzač vybuduje investor na vlastné náklady a ostáva v jeho majetku, pričom deliacim miestom
medzi spoločnosťou ZSD, a.s. a investorom /žiadateľom budú poistkové spodky v istiacej
a rozpojovacej skrini typu HASMA.
• V ďal šom stupni žiadame vypracovať projektovú dokumentáciu spôsobu napojenia na distribučnú
sústavu v majetku Západoslovenskej di stribučnej , a.s„ Spôsob zapojenia distribučných rozvodov
žiadame konzultovať so SEZ Bratislava. Zmluva o spolupráci bude vypracovaná resp. uzatvorená
pred vyjadrením k projektovej dokumentáci i pre stavebné povolenie.
• Meranie odberu el. energie požadujeme umi estniť v elektromerovom rozvádzači RE tak, aby bolo
kedykoľvek prístupné za úče lom kontroly , výmeny, odpočtu„„.na trvalo verejne prístupnom
mieste pre pracovníkov energetiky. Umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich
meraciu súpravu , vrátane ich montáže a zapojenia , musí byť v súlade s platným predpisom
„pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli
www.zsdis.sk.
• Um iestnenie tl ačidla CENTRAL STOP - TOTAL STOP bude umiestnené v rozvádzači mimo
priestoru trafostanice a mimo hlavných napáj acích NN káblových rozvodov, ideálne v rozvádzači
RH napájajúci jednotlivé bloky.
• V prípade výpadku v di stribúcií EE zaúčinkovaním tlačítka CENTRAL STOP - TOTAL STOP
spoločnosť ZSD, a.s. nenesie zodpoved nosť a obnovu napájania musí zabezpečiť vlastník/správca
objektu .
• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s„
(silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251 /2012 Z.z.
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o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme
správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, hraničná č.14, pre zariadenia VVN
a zariadenia oznamovacie ria tíme správy sietí VVN Čulenova č.3.

Siemens,s.r.o.,

č.

PD/BA/054115 z 24.3.2015:

pred predložením dokumentácie k stavebnému povoleniu žiadame verejné osvetlenie konzultovať
v rozpracovanosti,
pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
všetky káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do chráničiek,
pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. Kubišta teľ: 0903 555 028,
v prípade križovania Vašich 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 jestvujúceho 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 teľ číslo: 02/ 6381
0151.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

MČ

Bratislava-Staré Mesto ako príslušný
603012669412017/STA/Zub, zo dňa 09.06.2017:
•

•

•
•

cestný

správny

orgán,

stanovisko

č.

Stavebník je povinný 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 IS a v prípade záberu verejného priestranstva požiadať
o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na Obchodnej ulici hl. m. SR Bratislava,
Pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy do
priľahlých nehnuteľností,

•
•
•

•

Po ukončení výkopových prác uviesť komunikáciu do pôvodného stavu v spolupráci so
správcom komunikácii,
Riešenie dopravnej s ituácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej
komisii na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
Rešpektovať vjazd dopravnej obsluhy do pešej zóny v čase od 6.00 hod. do 9.00 hod.
vymedzený vstupmi s max. hmotnosťou do 3,5 tony, dlažbu chrániť pred poškodením,
použitie veľkoplošných kontajnerov sa v pešej zóne nepovoľuje,
Uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas
zvláštneho užívania komunikácie.

SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/KS/024812018/Gá, zo dňa 20. 7.2018:
Všeobecné podmienky:
• Stavebník j e povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existuj úcich plynárenských
zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike.
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• Stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektami 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 činností 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
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
• V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 1OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
Technické podmienky:

•

•

•

•

•
•

Zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 42
m3/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu D 40 , PN
90 kPa , vedeného cez ul. Obchodná s bodom napojenia pred parcelou č. 8497 v k.ú. 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-distribucia.sk).
Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely 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 projektovej 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 vzdialenosti 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 s navrhovanou stavbou.

• Stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre
posúdenie SPP-D.

účely

stavebného konania

predložiť

na
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BVS,a.s„ vyjadrenie č. 2983312018/Me, zo dňa 17.07.2018:
• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme
rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa §
19 zákona č.442/2002 Z.z. o vrrejných vodovodech a verejných kanalizáciách. Pásma ochrany
určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č.422/2002 Z.z. o verejných vodovodech a
kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
• K umiestneniu stavby nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súv isiace nehnuteľnosti
nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BYS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich
pásmo ochrany.
• Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodáľských zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu
požadujeme vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich
zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie,
odporúčame objednať cez podateľňu BYS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na
webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
• Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byt' v súlade so
zákonom č.422/2002 Z.z. o verejných vodovodech a verejných kanalizáciách v znení ďalších
zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade
s platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a
verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a
kanalizačnej prípojky v podmienkach BYS a.s. V zmysle „technických podmienok" je potrebné
navrhnúť a realizovať vodomernú šachtu a zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN
75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005 príp.ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a
dodatkov.
• Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný
vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania
vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach BVS, a.s." sú dostupné v kontaktných
centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk.
• Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a
spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačn ou prípojkou. Vzájomné práva a
povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné doriešiť vzájomnými
zmluvnými vzťahmi.
• Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť
v koordinácii a v súlade s platnými STN.

A. Zásobovanie vodou
a/ Vodovodná prípojka
• Jestvujúcu vodovodnú prípojku je potrebné zrušiť v mieste napojenia na verejný vodovod.
• Pripojenie na verejný vodovod je možné len vtedy, ak už na danú nehnuteľnosť nebola zriadená
vodovodná prípojka.
• Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez lomov a
nesmú byt' vykonávané ž iadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický
stavvodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a
nezávadnosť pitnej vody.
• Zodpovednosť za kapacitu , technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane
vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.
• Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byt' prepojená s potrubím iného vodovodu,
vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroj a vody a nesm ie byt' situovaná v blízkosti
zdroj a telpa, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody.
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bi Vodomerná šachta
• Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo - vodomer.
Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BYS.
• Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 8497 musí byť s!avebne a priestorovo vyhovujúca
požiadavkám BYS, tj. vybudovaná a dokončená ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky a
montáže vodomeru.
• Vodomernú šachtu žiadame umiestniť na trase vodovodnej prípojky bez smerových lomov, dlhšou
stranou v smere prípojky v maximálnej vzdialenosti 1Om od miesta napojenia na verejný vodovod.

BI Odvádzanie odpadových vôd
a/ Kanalizačná prípojka
• Ak jestvujúca kanalizačná prípojka , príp. Jej časť , nie je vo vyhovujúcom stave, musí byt'
navrhnutá jej rekonštrukcia na náklady vlastníka.
• Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byt' revízna šachta na kanalizačnej prípojke, je
potrebné navrhnúť v zmysle STN 75 61O1, STN EN 161 O a ich zmien a dodatkov, príp.
súvisiacich noriem /stúpačky, poklop apod./
• Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou
prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č.55/2004 Z.z. , kterou
sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
• K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ do verejnej kanalizácie
v zazmluvnenom množstve /MB00593256/ nebudeme mať námietky.
• S navyšovaním množstva dažďových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie nebudeme
súhlasiť. Odvedenie navýšeného množstva dažďových vôd požadujeme navrhnúť mimo splaškovú
kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. BYS, a.s. si
vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd.
• Kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie predmetnej stavby spolu s dokladom o
vlastníctve nehnuteľnosti, katastrálnou mapou, ďalšími dokladmi, ktoré vyplynú z riešenia
napojenia stavieb na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a požadovanými dokladmi v hore
uvedenom texte žiadame predložiť na vyjadrenie na aktuálnom formulári BYS nachádzajúcom sa
v kontaktných centrách BYS, príp. na webovej stránke www.bvsas.sk.

Slovak Telekom,a.s., vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a
všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak lelekom, a.s., č. 6611522514, zo dňa
08.10.2015:
stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:
1) existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zák.č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je
potrebné dodržať ust. § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu,
2) vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení , v prípade
zmeny vyznačeného polygónu , dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parc.č.
v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa
bodu 3,
3) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistí že jeho zámer pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby) vyzvať spol. Slovak telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
spo ločnosti
povereného
správou
sietí:
Iveta
Jankovičová,
zamestnanca
iveta.jankovicova@telekom.sk, +421 903 909625,
4) v zmysle§ 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakres liť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant,
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stavebníka, že v zmysle §66 ods.1 O zák.č . 351 /2011 Z.z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preloži ť, zrealizovať prekládku SEK,
6) upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektových trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
7) v prípade ak na vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom,a.s„ je potrebné zo strany
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú s ieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
5) zárovelí

upozorňujeme

8) nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa§ 68 zák.č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
9) v prípade, že žiadateľ bude zo 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa
môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové
trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľa týchto zariadení,
1O) vytýčenie polohy telekom. zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej
objednávky, do 3 týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdá technikovi:
Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, + 421 2 58829342, + 421902719605,
iveta.jankovicova@telekom.sk, +421 2 58829441, +421903909625. V objednávke v dvoch
vyhotoveniach uveďte č. vyjadrenia a dátum vydania,
11) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom,a:.s„
12) žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať, alebo využívať bez
súhlasu spol. Slovak Telekom,a.s„
13) žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť telekomunikačnú prípojku,
14) poskytovateľ
negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

OTNS, a.s., vyjadrenie č. 446212018:
• pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s„ V súvislosti
s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre
priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
Realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení
a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez
používania strojných mechanizmov v zmys le §66, §67, §68 Zákona č.3511201 1 Z.z.
o elektronických komunikáciách . Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných
káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu
a prípadnému odcudzeniu.
Jestvujúce káble musia byt' vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky
spo ločnosti na adresu: OTNS, a.s„ Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, elektronickyna
obchod@otns.sk , pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa , priložiť
kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.
Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana
proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky
materiálov a stavebnej sute.
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Vytýčené,

zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ
stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času
/uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú
prevádzky schopnosť.
Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú
polohovú odchýlku ±30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu
terénu.
V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
V prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich trás, je nutné prekonzultovať
a odsúhlasiť návrh prekládky v ďalšom stupni PO.
Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu
odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: optika@otns.sk.
Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov) , ochrannej fólie
a zákrytových dosiek.
Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s„ helpdesk kontakt:
0908 706819, +421235000999.
Požadujeme ďalší stupeň PO predložiť na odsúhlasenie.
SWAN, a.s., vyjadrenie č. SW-59512017, zo dňa 30.1.2017:
•
Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SW AN, a.s„ V súvislosti
s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre
priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
Realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení
•
a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez
používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č.351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách . Pri výkopových prácach v blízkosti te lekomunikačných
káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu
a prípadnému odcudzeniu.
•
Jestvujúce káble musia byt' vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky
na adresu: Heizer Optik, s.r.o„ prevádzka Hraničná 18, 821 05 Bratislava, kontakt: p. Miroslav
Pulc - 0908 948 800
•
Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana
proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky
materiálov a stavebnej sute.
•
Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ
stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času
/uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpeč iť ich plynulú
prevádzky schopnosť.
•
Oboznámenie pracovníkov , ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú
polohovú odchýlku ±30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu
terénu.
•
Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov).
•
Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SW AN a.s., helpdesk
kontakt"0908706819, +42 1235000999.

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 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.
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Vyhradenie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej častí, podľa ktorých
môže stavebný úrad určiť ďalšie podmienky a ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia:
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie:
• Magistrátu hl.m. SR Bratislava, odd. správy komunikácií (OSK),
• Magistrátu hl.m. SR Bratislava, odd. dopravy (OD),
• Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava,
• Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia
• Hasičskému a záchrannému útvarn hl.m. SR Bratislavy
•
Krajskému riaditel'stvu PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát,
• Dopravnému podniku, a.s.
• Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
• BVS,a.s.,
•
Slovak telekom, a. s.,
• Distribúcia SPP,a.s.,
• Západoslovenskej distribučnej , a.s.,
• Siemens, s.r.o. ,

V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a k stavebnému konaniu
a dopracovať:
•

zabezpečiť

Výkres dočasného statického podchytenia strechy jestvujúcej terasy prislúchajúcej k bytu Ing.arch.
Maroša Finku (ukotvenej do bočného nosného múru pôvodného objektu určeného na asanáciu)
a výkres
jej konštrukčného a materiálového
ukotvenia do nového nosného muriva
novonavrhovanej stavby.

V územnom konaní o umiestnení stavby: „Polyfunkčný objekt, Prieluka, Obchodná ulica 70,
Bratislava", na pozemku registra „C" parc.č. 8497 k.ú. Staré Mesto s prípojkami inžinierskych sietí aj
na pozemku parc.č. 21752/2, 21752/3, 21752/5, 21752/6 a 21752/ 18 k.ú . Staré Mesto, uplatnili
účastníci konania pripomienky a námietky:
Prof.Ing.arch. Maroš Finka, PhD., Obchodná 68 - písomné námietky zo dňa 22.2.2017, podané do
podateľne Miestneho úradu MČ Bratislava-Staré Mesto dňa 23.02.2017:
1. Oznámenie o začatí územného konania nebolo oznámené účastníkom konania v zmysle Zákona
č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a rozhodnutí Ústavného súdu (ďalej len Zákon).
Podľa par.36 ods.4 tohto Zákona je možné verejnou vyhláškou oznámiť začatie územného
konania o umiestnení líniovej stavby, v iných prípadoch uvedených v zákone, napr. stavby
s veľkým počtom účastníkov, iba ak je to odôvodnené. V prípade navrhovanej novostavby takýto
postup stavebného úradu nie je odôvodnený. Stavebný úrad dôvody na rozhodnutie o zverejnení
verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli stavebného úradu vo svojom Oznámení
neuviedol, hoci je v zmysle Správneho poriadku povinný tak učiniť. Keďže navrhovaná stavba sa
priamo dotýka objektov vo vlastníctve účastníkov konania neoslovených stavebným úradom
v zmysle Zákona, stavebný úrad týmto postupom znemožnil vlastníkom , resp. spoluvlastníkom
stavieb v priamom kontakte s realizovanou stavbou uplatniť svoje ústavné práva na ochranu
svojho majetku. Vzhľadom k vyššie uvedenému považujem postup Mestskej časti BratislavaStaré Mesto ako prvostupňového stavebného úradu za nezákonný.
2. Keďže stavebný úrad svojím postupom znemožnil účastníkom územného konania pnamo
majetkovo dotknutým oboznámiť sa s dokumentáciou k navrhovanej stavbe v dobe určenej
Oznámením vyslovujem týmto bez poznania pred loženej dokumentácie:
•
nesúhlas s akýmkoľvek zväčšením objemu obostavaného priestoru oproti súčasnému objektu
Obchodná 70 bez preukázania dopadov na svetelné podmienky obytných priestorov susediacich
objektov.
•
nesúhlas s navrhovanou stavbou bez predchádzajúcej písomnej dohody s vlastníkmi priľahlých
objektov, keďže ide o priamy zásah do bočných fasád týchto objektov obsahuj úcich okenné
otvory z bytových priestorov na týchto fasádach.
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nesúhlas s lokalizáciou akýchkoľvek otvorov do fasád obrátených na pozemky 8494/ 1,2,3 vo
vlastníctve členov SVBaNP Obchodná 68 vo vzdialenosti menšej ako 5 m od hranice vyššie
uvedených pozemkov.
•
nesúhlas s lokalizáciou klimatizačných a vetracích zariadení a ich vyústení do ovzdušia z objektu
a predovšetkým z podzemných garáží na kóte nižšej ako je 3 m nad najvyšší bod bytového domu
Obchodná 68 na pozemku 8494/ 1 a vo vzdialenosti menšej ako 5 m od hranice pozemkov
8494/1,2,3 vo vlastníctve členov SVBaNP Obchodná 68.
•
nesúhlas s umiestnením akýchkoľvek otvorov na fasáde novo navrhovaného objektu vo
vzdialenosti menšej ako 3 mod okenných otvorov jestvujúcich objektov.
•
nesúhlas s lokalizáciou technológií produkujúcich hluk, resp. vibrácie vo vzdialenosti menšej ako
5 m od hranice pozemku, na ktorom sa stavba bude realizovať.
Vyššie uvedené požiadavky sa opierajú o príslušné zákonné normy a predpisy všeobecne známe
stavebnému úradu.
3. Keďže Stavebný úrad svojím postupom znemožnil účastníkom konania priamo majetkovo
dotknutým oboznámiť sa s dokumentáciou v navrhovanej stavbe v dobe určenej Oznámením ,
ďalšie prípadné námietky uplatním v zmysle paragrafu 42 ods.2 Zákona v odvolacom konaní,
keďže v prvostupňovom konaní kvôli postupu Stavebného úradu nemohli byt' uplatnené.
4. Upozorňujem Stavebný úrad na nekorektné citácie Zákona v Oznámení a poučení k nemu najmä
svojvoľným vynechaním častí citovaných odstavcov Zákona. Stavebný úrad je povinný v zmysle
Správneho poriadku správne poučiť účastníkov konania, čo sa nestalo.
•

Spoluvlastníci bytového domu Obchodná 68 - písomné námietky zo dňa 23.2.2017, predložené priamo
na ústnom prerokovaní návrhu dňa 24.2.2017:
1. Oznámenie o začatí územného konania nebolo oznámené nám ako účastníkom konania v zmysle
Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a rozhodnutí Ústavného súdu (ďa lej len
Zákon). Podľa par.36 ods.4 tohto Zákona je možné verejnou vyhláškou oznámiť začatie
územného konania o umiestnení líniovej stavby, v iných prípadoch uvedených v zákone, napr.
stavby s veľkým počtom účastníkov, iba ak je to odôvodnené. V prípade navrhovanej novostavby
takýto postup stavebného úradu nie je odôvodnený. Stavebný úrad dôvody na rozhodnutie
o zverejnení verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli stavebného úradu vo svojom
Oznámení neuviedol, hoci je v zmysle Správneho poriadku povinný tak učiniť. Keďže
navrhovaná stavba sa priamo dotýka objektov vo vlastníctve účastníkov konania neoslovených
stavebným úradom v zmysle Zákona, stavebný úrad týmto postupom znemožnil vlastníkom ,
resp. spoluvlastníkom stavieb v priamom kontakte s realizovanou stavbou uplatniť svoje ústavné
práva na ochranu svojho majetku. Vzhľadom k vyšš ie uvedenému považujem postup Mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto ako prvostupňového stavebného úradu za nezákonný.
2. Keďže stavebný úrad svojím postupom znemožnil účastníkom územného konania priamo
majetkovo dotknutým oboznámiť sa s dokumentáciou k navrhovanej stavbe v dobe určenej
Oznámením vyslovujeme týmto bez poznania predloženej dokumentácie:
•
nesúhlas s akýmkoľvek zväčšením objemu obostavaného priestoru oproti sucasnému
objektu Obchodná 70 bez preukázania dopadov na svetelné podmienky obytných
priestorov susediacich objektov.
•
nesúhlas s navrhovanou stavbou bez predchádzajúcej písomnej dohody s vlastníkmi
priľahlých objektov, keďže ide o priamy zásah do bočných fasád týchto objektov
obsahujúcich okenné otvory z bytových priestorov na týchto fasádach.
•
nesúhlas s lokalizáciou akýchkoľvek otvorov do fasád obrátených na pozemky 8494/1,2,3
vo vlastníctve členov SVBaNP Obchodná 68 vo vzdialenosti menšej ako 5 m od hranice
vyššie uvedených pozemkov.
•
nesúhlas s lokalizáciou klimatizačných a vetracích zariadení a ich vyústení do ovzdušia
z objektu a predovšetkým z podzemných garáží na kóte nižšej ako je 3 m nad najvyšší
bod bytového domu Obchodná 68 na pozemku 8494/1 a vo vzdialenosti menšej ako 5 m
od hranice pozemkov 8494/1,2,3 vo vlastníctve členov SVBaNP Obchodná 68.
•
nesúhlas s umiestnením akýchkoľvek otvorov na fasáde novo navrhovaného objektu vo
vzdialenosti menšej ako 3 m od okenných otvorov jestvujúcich objektov.
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•

nesúhlas s lokalizáciou technológií produkujúcich hluk, resp. vibrácie vo vzdialenosti menšej ako
5 mod hranice pozemku, na ktorom sa stavba bude realizovať.
Vyššie uvedené požiadavky sa opierajú o príslušné zákonné normy a predpisy všeobecne známe
stavebnému úradu.
3. Keďže Stavebný úrad svojím postupom znemožnil účastníkom konania priamo majetkovo
dotknutým oboznámiť sa s dokumentáciou v navrhovanej stavbe v dobe určenej Oznámením,
ďalšie prípadné námietky uplatním v zmysle paragrafu 42 ods.2 Zákona v odvolacom konaní,
keďže v prvostupií.ovom konaní kvôli postupu Stavebného úradu nemohli byt' uplatnené.
4. Upozon1ujeme Stavebný úrad na nekorektné citácie Zákona v Oznámení a poučení k nemu najmä
svojvoľným vynechaním častí citovaných odstavcov Zákona. Stavebný úrad je povinný v zmysle
Správneho poriadku správne poučiť účastníkov konania, čo sa nestalo.
5. Dôrazne protestujeme proti postupu Stavebného úradu Bratislava Staré Mesto , ktorý v rozpore
s par. 16 ods.1 Zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám neumožnil nášmu
zástupcovi vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát
o ktorý požiadal pri nahliadnutí do dokumentácie v zmysle par. 1 1 odst.! b. Týmto postupom
Stavebný úrad postupoval v rozpore so zákonom a znemožnil nám ako účastníkom konan ia
zoznámiť sa s predmetom konania.
Ing. Mária Vitálošová, Obchodná 72 - písomné námietky zo dií.a 1.3.2017, podané do podate ľne
Miestneho úradu MČ Bratislava-Staré Mesto dií.a O1.03.2017:
Žiadam o predloženie štúdie - projektu vypracovanej odborne spôsobilým projektantom, č i
umiestnením navrhovaného projektu bude zabezpečené dostatočné vetranie (prívod vzduchu )
a odvod spalín z plynového kotla z môjho bytu č.6 Obchodná 72 a tým aj bezpečnosť vykurovania
bytu.
Námietky vznesené priamo na ústnom prerokovaní návrhu dií.a 24.2.201 7, zaznamenané do zápisu
z konania:
Mária Vitálošová, Michaela Labancová, Pavol Benko, Peter Beneš, všetci Obchodná 72 - žiadajú
o predÍženie lehoty na podanie pripomienok o 15 dní.
Michaela Labancová - novou stavbou by bolo zamurované okno do kuchyne, na rovnakej stene sa
nachádza prívod k plynovému kotlu. Všetci máme vo svetlíku okná z kúpeľne, kde je umiestnené
vykurovacie zariadenie - otázka bezpečnosti - odvetranie miestnosti. Mesto stráca identitu.
Ružena Hamerová, Obchodná 68 - zväčšenie odvetrávacieho priestoru od kúpeľií.ových okien od 2.PP
- vytvorenie niky v novostavbe tak, aby nadväzovala na existujúci svetlík v stavbe Obchodná 68.
Balkóny neboli pôvodne ohraničené žiadnym múrom. Žiada citlivé riešenie zo strany projektanta, aby
to nenarúšalo estetický a úžitkový vzhľad.
Vlastníci bytov na 2„ 3 „ a 4. poschodí, Obchodná 68 - v nároží zmenš iť okno, zväčšiť odstup do max.
možnej miery. Vlastníci dotknutých bytov požadujú informácie o nasledovnom stavebnom konaní
doručovať do vlastných rúk a prizývať min. zástupcu vlastníkov - predsedu spoločenstva Igor Ludvigh
a vlastníkov dotknutých bytov, ktorí vzniesli námietky.
Uvedené námietky sú podrobne vyhodnotené v dôvodovej

časti

rozhodnutia.

Navrhovateľ je

J.

2.

3.

povinný:
resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a organizácií
a ostatných účastníkov konania, vznesené pri územnom konaní a zapracovaných vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia,
Pred začatím stavebných prác požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolen ia
podľa zákona č.50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/
v znení neskorších predpisov,
Rozhodujúcemu správnemu orgánu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projekt stavby
za úče lom kontroly splnenia podmienok tohto územného rozhodnutia. Súčasťou projektu musí
byť samostatná stať s rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí,
Splniť,
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Platnosť

územného rozhodnutia:
1. Toto rozhodnutie podľa § 40 odst. 1 stavebného zákona platí dva roky odo di1a, 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 odst. 3 stavebného zákona len na
základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.
3. Územné rozhodnutie je podľa § 40 odst. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov
jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie
Spoločnosť EPIC Investments International Limited HE873 l 3, Nicolaou Pentadromos Centre,
Thessalonikis street 3025 Limassol, Cyprus, Grécko (ďalej len „navrhovatel"'), zastúpená na základe
Generálnej plnej moci zo dňa 26.4.2012 spoločnosťou CITY INVEST, s.r.o. so sídlom Zámocká 30,
811 O1 Bratislava , IČO: 35 736 305, splnomocnená Architektonickou kanceláriou Ľubomír Závodný,
s.r.o„ Svoradova 7-9, 811 03 Bratislava, IČO: 45 333 106, podala dňa 29.09.2016 návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby - novostavba s názvom: Polyfunkčný objekt Obchodná 70,
Bratislava, na pozemku pare. č. 8497 v k.ú. Staré Mesto s prípojkami inžinierskych sietí aj na
pozemku parc.č. 21752/2 (Obchodná ulica) v k.ú. Staré Mesto,
(ďalej len „stavba"), v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej Architektonickou kanceláriou
Ing.arch. Ľubomír Závodný, v 11/2015, revízia 04/2016 a 02/2018.

Uvedeným d1'íom bolo začaté územné konanie.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad, oznámila v zmysle §36 ods. 1)
v súčinnosti s §36 ods.4) stavebného zákona, účastníkom konania a dotknutým orgánom, začatie
územného konania o umiestnení horeuvedenej stavby, listom č.2851/3534/2017 /STA/Skr zo d1'ía
18.01.2017 Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním určil stavebný úrad na deň
24.02.2017. Námietky, resp. požiadavky účastníkov územného konania ktoré boli uplatnené pri
ústnom prerokovaní návrhu resp. písomne doručené vo veci umiestnenia predmetnej stavby v spojení
s miestnym zisťovaním a ktoré sú podrobne popísané vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, stavebný
úrad vyhodnotil nasledovne:

K námietkám :
Prof.Ing.arch. Maroša Finku, PhD. a ďalších spoluvlastníkov bytového domu Obchodná 68:
K námietke doručovania oznámenia o predmetnom územnom konaní stavebný úrad konštatuje, že pre
doručovanie verejnou vyhláškou boli splnené zákonné podmienky, pretože podľa § 36 ods.4
stavebného zákona, cit.: „Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo
v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania,
„ .• oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou.„ .. " . Doručovanie
písomnosti verejnou vyhláškou predstavuje teda štandardný spôsob doručovania umožňujúci
primeraným spôsobom riešiť situáciu vzniknutú medzi povinnosťou orgánu verejnej správy oznámiť
oprávneným subjektom relevantné údaje v konaní a požiadavkou zabezpečiť plynulý priebeh konania
elimináciou rizika jeho zablokovania v dôsledku objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti doručenia
veľkému počtu osôb v primeranom časovom rozpätí alebo v dôsledku absencie aktuálnych údajov
o mieste ich pobytu. Stavebný úrad vyhodnotil v prípade umiestnenia navrhovanej stavby okruh
účastníkov územného konania a vzhľadom k tomu, že sa jedná o 103 účastníkov predmetného
konania, rozhodol sa uplatniť pri oznámení začatia územného konania a nariadení ústneho
prerokovania v spojení s miestnym zisťovaním doručenie formou verejnej vyhlášky.
K ostatným pripomienkam a námietkám:
Súčasťou návrhu o vydanie rozhodnutia o umiestnenie navrhovanej novostavby je Svetlotechnický
posudok spracovaný Ing. Zsoltom Straňákom, z 07/2015, predmetom ktorého je posúdenie vplyvu
plánovanej výstavby na preslnenie okolitých bytov a denné osvetlenie okolitých miestností. Podľa
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záveru predmetné ho svetlotechnického posúdenia, vplyv plánovanej výstavby Polyfunkčného objektu
Prieluka na ulici Obchodná č. 70 v Bratislave vyhovuje požiadavkám STN 73 4301 na preslnenie
okolitých bytov a podľa STN 73 0580- 1, Zmena 2 vyhovuje požiadavkám na denné osvetlenie
okolitých obytných miestností. Plánovaná výstavba svojou polohou a výškou negatívne neovplyvní
vyhovujúce denné osvetlenie okolitých miestností. K prerokovanej projektovej dokumentácii (ktorej
súčasťou je aj umiestnenie technológií produkujúcich hluk) sa vyjadril súhlasným záväzným
stanoviskom Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, so sídlom
v Bratislave, ktorého podmienky sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Následne, prerokovaná projektová dokumentácia rešpektuje niku na objekte Obchodná 68 s vetraním
z kúpeľní a vytvára niku v protipolohe tak, aby sa zväčš il priestor na odvetranie - hÍbka niky zo strany
prieluky bude 300 mm a odvetranie kúpeľní zostane zachované.
K pripomienke p. Boženy Hamarovej: balkón bude vymedzený esteticky maximálne na jestvujúcu
hÍbku balkóna a stavba prieluky bude maximálne po líce balkóna, čím sa zamedzí neintímnemu
kontaktu oboch stavieb.
K ostatným pripomienkam:
Podľa vyjadrenia projektanta bolo v 10/20 13 spracované spoločnosťou GATA, s. r.o., „ Zamerania
fasád na Obchodnej ul.č.68 - 72", ako podklad pre spracovanie Projektu pre územné konanie. Toto
„Zameranie" preukázalo neexistenciu okna na spornej štítovej stene. V dôsledku toho stavebný úrad
vyzval vlastníčku bytu Michaelu Labancovú listom č. 2851/44564/20 17/STA/Skr zo dňa 16.10.20 17
aby dokladovala v určenej lehote, že kuchynské okno v štítovej stene (orientované k umiestňovanej
stavbe) bolo zrealizované na základe stavebného povolenia. Do dnešného dňa vlastníčka predmetného
bytu požadovaný doklad stavebnému úradu nepredložila.
V prerokovanej projektovej dokumentácii nie sú navrhované na bočných fasádach otvory do
pozemkov a stavieb parc.č. 8494/1 ,2,3 k.ú. Staré Mesto (Obchodná 68). Taktiež projektant rešpektoval
podmienky lokalizácie klimatizačn ých a vetracích zariadení. Okenné otvory na čelnej a zadnej fasáde
sú umiestnené analog icky ako otvory na oboch susedných bytových domoch, v obvodovej dvornej
časti muriva nie sú umiestnené okenné otvory.
Požiadavka Ing.arch. Finku týkajúca sa existujúcej terasy, ukotvenej do bočného nosného múru
pôvodného objektu určeného na asanáciu, bude riešená v stavebnom konaní. Stavebný úrad zaviazal
navrhovateľa vo výrokovej časti tohto rozhodnutia k dopracovaniu projektovej dokumentácie v zmysle
uvedenej požiadavky k stavebnému konaniu.
Pre územie, ktorého súčasťo u je záujmový pozemok parc.č. 8497 stanovuje Územný plán hlavného
mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov reguláciu funkčného využitia plôch zm iešané
územia, bývan ia a občianskej vybavenosti, kód funkcie 501.
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie po lyfunkčných objektov bývania a občianskej
vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na
vytváranie mestského prostredia a zariadenia obč ianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú
komplexitu prostredia centie r 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 občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané zariadenia
v polyfunkčných objektoch. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru,
dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.
Regulatívy urbanistickej kompozície a dotvárania obrazu mesta:
Záujmová parcela je súčasťou územia kompaktného mesta - územie zóny A zahŕňajúcej PZ CMO stred, kde je potrebné:
Rešpektovať výšku jestvujúcej zástavby 2 1 m (6-7 nadzemných podlaží), ak výška štruktúry bloku
presahuje v niektorej je ho časti limit 21 m , j e v rámci dostavby alebo prestavby bloku možné riešiť
zástavbu v intenciách j estvujúcej prevládajúcej výšky objektov tak, aby bola zachovaná
charakteristická historická zástavba ulice, resp. mestského bloku a boli zachované proporcie
j estvujúcej urbanistickej štruktú ry, a tak aby nebola zmenou výškovej konfigurác ie narušená
urbanistická kompozícia, mierka alebo silueta v dotknutom území mesta. V častiach a priestoroch
bloku, v ktorom sa nachádza NKP bude pri dotváraní bloku prioritne rešpektovaná jej historická
podlažnosť a výška.
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Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie, kód H. V rámci rozvojového
územia je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách, zásadná zmena funkčného
využitia, alebo zmena spôsobu zástavby vel'kého rozsahu. V danom území územný plán stanovuje
regulatívy intenzity využitia územia, viažuce sa k určenému funkčnému využitiu.
Navrhovaná novostavba polyfunkčnéh o objektu spÍ11a reguláciu funkčného využitia plôch,
polyfunkčné objekty bývania a občian skej vybavenosti patria medzi prevládajúce spôsoby využitia
funkčných plôch. Bývanie je prípustné v rozmedzí do 70% z celkových nadzemných podlažných plôch
funkčnej plochy. Z vyhodnotenia podielu funkcií v rámci riešeného pozemku je zrejmé, že pod iel
nadzemných podlažných plôch s bytovou funkciou bude po výstavbe objektu tvoriť cca 16%.
Oproti pôvodnému stavu, navrhovaný investičný zámer zmenšuje zastavanosť parcely (index
zastavaných plôch sa znižuje z 0,8 1 na O, 72), nad konštrukciou garáže je navrhnutá zeleň s hrúbkou
substrátu 2,0 m (koeficient zelene vzrastá z hodnoty 0,00 na 0,25) a index podlažných plôch dosahuje
hodnotu 2,0 19 (vzrastá z hodnoty 1,62).
Do Obchodnej ulice je riešená podlažnosť objektu 5 NP s výškou atiky + 17,60 m. Objekt svojou
výškou, hmotovo-priestorovým riešením a architektonickým výrazom vhodne dotvára založenú uličnú
blokovú štruktúru zástavby Obchodnej ulice.
Regulatívy intenzity využitia územia - IPP a KZ (vzťahované k veľkosti riešenej parcely
umiestnenej vo funkcii s kódom 501) sú v súlade s hodnotami stanovenými v Územ nom pláne
hlavného mesta SR Bratislavy a platnými pre rozvojový kód H. Dosahovaný index zastavaných
plôch je, s ohľadom na rôznorodosť zástavby Obchodnej ulice a jeho zníženie oproti súčasnému
stavu, akceptovateľný.

Svoje stanoviská k návrhu oznámili:
mavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS ORM 42579115-144505, zo dňa
08.07.2016,
mavné mesto SR Bratislava, stanovisko vlastníka pozemkov a komunikácií č. MAGS OSK
5100412018-397714-3, zo dňa 23.8.2018,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, stanovisko č. MAGS OSK
5857912016-395773/Há-390, zo dňa 2.12.2016,

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA -2014122127-2185421/MAC,
zo dňa 31.12.2014,
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2018116696-2165620/Mal,
zo dňa 15.08.2018,
Hasičský a záchranný útvar hl.m. SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-2018/002247002, zo dňa 10.09.2018,
Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, súhlas č. OU-BA-OSZP3-2014/ 030513/TRKIBAI, zo
dňa 11.06.2014,
Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA -OSZP3-2014/036893/SVEIJ„ zo
dňa 15.05.2014,
Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2018/79054/HEU!, zo
dňa 01.08.2018,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, so sídlom v Bratislave,
záväzné stanovisko č. HŽP/1799112016, zo dňa 28.11.2016,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 108/UR/2018/Ko, zo dňa 3.8.2018,
Dopravný podnik Bratislava, a.s„ vyjadrenie č.52861200012014, zo dňa 24.04.2014,
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, stanovisko č. KRPZ-BA-KDJ 3-3502912014, zo dňa 07.04.2014,
Západoslovenská distribučná, a.s„ vyjadrenie zo dňa 12. 07.2018,
BVS,a.s„ vyjadrenie č. 2983312018/Me, zo dňa 17.07.2018,
SPP - distribúcia, a.s„ vyjadrenie č. TDIKS/024812018/Gá, zo dňa 20. 7.2018,
Siemens,s.r.o„ č. PDIBA/054115 z 24.3.2015,
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Slovak Telekom,a.s„ vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a
všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak lelekom, a.s„ č. 6611522514, zo dňa
08.10.2015,
OTNS, a.s„ vyjadrenie č. 446212018,
SWAN, a.s„ vyjadrenie č. SW-59512017, zo dňa 30.1.2017
Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácii, stanovisko č. SITB-OT4-2017/000233-162, zo
di1a 15.02.2017„

Dotknuté orgány sa k návrhu vyjadrili kladne, resp. s pripomienkami, ktoré sú zahrnuté do podmienok
tohto rozhodnutia, okrem podmienok týkajúcich sa stavebného povolenia, tieto budú prerokované
v rámci stavebného konania.
Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodo l tak, ako je vyššie uvedené.
V rámci územného konania boli uplatnené viaceré námietky účastníkmi konania o ktorých stavebný
úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a podrobne popísané v časti
„Odôvodnenie" tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad doručoval písomnosti v tomto konaní v zmysle §36 ods. l ) v súčinnosti s § 36 ods.4)
stavebného zákona.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na
správnom orgáne , ktorý rozhodnutie vydal, t.j . mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského
nábrežie č.3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov.

~>-:
Mgr.Radoslav Stevčík

starosta mestskej

časti

Poplatok:

Správny poplatok pod ľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov vo výške 100,00- €,s lovom sto euro, bol uhradený v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu
mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto dňa 21. 12.2016.
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Doručí

sa:
verejnou vyhláškou účastníkom konania:
!. EPIC lnvestments Jnternational Limited
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
15.

HE873 l 3, N icolaou Pentadromos Centre,
Thessalonikis street 3025 Limassol, Cyprus, Grécko
CITY INVEST, s.r.o„ Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Architektonická kancelária Ing.arch. Ľubomír Závodný, s.r.o„ Svoradova 7-9, 811 03
Bratislava
JUDr. Peter Dobrovodský & spol„s.r.o„ Advokátska kancelária, Česká ul.7, 831 03 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č. I, 814 99 Bratislava - obec
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám .č.l, 814 99 Bratislava - vlastník pozemku
parc.č.21752/2 (komunikácia Obchodná), k.ú. Staré Mesto
Vlastník pozemku a stavby parc.č. 8367 k.ú. Staré Mesto (Obchodná 57, Ba)
Vlastník pozemku a stavby parc.č. 8276 k.ú. Staré Mesto (Vysoká 39, Ba)
Vlastníci pozemku a stavby parc.č.8498 k.ú. Staré Mesto (Obchodná 72, Ba)
Vlastníci pozemku parc.č.8496/1 k.ú. Staré Mesto
Vlastníci stavby parc.č. 8495/6 k.ú. Staré Mesto (Heydukova 29 a 31 , Ba)
Vlastníci pozemku a stavby parc.č. 8494/1, k.ú. Staré Mesto (Obchodná 68, Ba)
Vlastníci pozemku parc.č . 8494/2, k.ú. Staré Mesto
Vlastníci pozemku a stavby parc.č. 8494/3, k.ú. Staré Mesto
Vlastníci pozemku a stavby parc.č. 8500 k.ú. Staré Mesto (Mariánska 2,4 Ba)

dotknutým orgánom:
!. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám . 1, 814 99 Bratislava 1
2. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
4. Miestny úrad Bratislava Staré Mesto, referát špeciálneho stavebného úrad u, Vajanského nábr.
3, 814 21 Bratislava 1
5. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 81 1 07 Bratislava 1
6. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28
Bratislava 1
7. SPP-distribúcia,a.s„ Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 2
8. Západoslovenská distribučná, a.s„ Č ulenova 6, 816 47 Bratislava
9. BVS,a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
1O. Slovak Telekom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Siemens s.r.o„ Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Na vedomie:
1. CITY INVEST, s .r.o„ Zámocká 30, 811 O1 Bratislava
2. Architektonická kancelária Ing.arch. Ľubomír Závodný, s.r.o„ Svoradova 7-9, 811 03
Bratislava
3. JUDr. Peter Dobrovodský & spol.,s.r.o„ Advokátska kancelária, Česká ul.7, 831 03 Bratislava
4. Natália Pekárová, Ondavské Matiašovce 13 1, 094 O1 Tovarné
5. Július Csóka, Obchodná 72, 811 06 Bratislava
6. Karolína Csóková, Obchodná 72, 811 06 Bratislava
7. Mgr. Pavol Benko, Obchodná 72, 811 06 Bratislava
8. Akad.arch. Imrich Vaško, Obchodná 72, 811 06 Bratislava
9. Mgr. Katarína Jošticová, Obchodná 72, 8 11 06 Bratislava
1O. Ing. Michaela Labancová, Obchodná 72, 811 06 Bratislava
11. PaedDr. Dušan Labanc, Košická 30, 066 01 Humenné
12. Mgr. Iveta Labancová, Košická 30, 066 01 Humenné
13. Ing. Mária Vitálošová, Romanova 15, 851 02 Bratislava
14. Jana Koupilová, Tupovevova 22, 851 O1 Bratislava
15. Daniel O žvoldík, Vígľašská 8, 851 07 Bratis lava
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16. Ma11in Ohera, Heyrovského 11 , 841 03 Bratislava
17. Ing. Miroslav Útly, Mládežnícka 1O, 020O1 Púchov
18. Margita Útla, Mládežnícka 1O, 020O1 Púchov
19. 2 punktum, s.r.o., Hrušovská 62, 821 07 Bratislava
20. Ing. Marius Krištofovič, Heydukova 29, 811 08 Bratislava
21. Milan Suchoň, Heydukova 29, 811 08 Bratislava
22. Elena Suchoňová, Heydukova 29, 811 08 Bratislava
23. Ing. Milan Černý, Pri Suchom mlyne 100, 811 04 Bratislava
24. Raymond F. Martin, 132 B.Main St.,Nantucket-Ma.02554, USA
25. Nadia Martin, 132 B.Main St., Nantucket-Ma. 02554, USA
26. Branislav Drugda, Martina Rázusa 2 1, 984 O1 Lučenec
27. Ing. Zuzana Drugdová, Martina Rázusa 21, 984 01 Lučenec
28. 35 opulent, s.r.o., Osuského 46, 851 03 Bratislava
29. Štefan Hudec, Heydukova 29, 811 08 Bratislava
30. Mária Hudecová, Heydukova 29, 811 08 Bratislava
3 1. Ľubica Krajčovičová, Ľubovnianska 16, 851 07 Bratislava
32. Dana Lipková, Heydukova 29, 811 08 Bratislava
33. Eva Teslíková, Heydukova 29, 811 08 Bratislava
34. Peter Teslík, Heydukova 29, 811 08 Bratislava
35 . Pavol Teslík, Heydukova 29, 811 08 Bratislava
36. JUDr. Andrea Kováčiková, Gerlachovská 4, 040 01 Bratislava
37. Mgr. Matej Šišolák, Alexyho l /A, 841 01 Bratislava
38. Ing. Miroslav Gálik, Mikulášska 23, 811 01 Bratislava
39. Ľubica Gáliková, Mikulášska 23, 811 01 Bratislava
40. PhDr. Prof.Jaroslav Straka, Alstrova 9, 831 06 Bratislava
41. RNDr. Beata Straková, Alstrova 9, 831 06 Bratislava
42. Zuzana Čičelová, Heydukova 31 , 811 08 Bratislava
43. Jana Vilímová, Heydukova 31, 811 08 Bratislava
44. Michal Puskás, Mládeže 45, 945 01 Komárno
45. Gabriela Fajtlíková, Heydukova 31, 811 08 Bratislava
46. Ing. Barbora Popracová, PhD„ Špitálska 4 7, 811 08 Bratislava
47. Yveta Luptáková, Heydukova 31, 811 08 Bratislava
48. PhDr. Mária Kondelová, Heydukova 31, 811 08 Bratislava
49. Ing. Pavel Bojňanský, Mierová 4,-920 01 Hlohovec
50. Ing. Erika Bojňanská, Mierová 4, 920 01 Hlohovec
51. Ing. Milan Kasanický, Heydukova 3 1, 811 08 Bratislava
52. Ing. Dušan Kasanický, Furdekova 7, 851 04 Bratislava
53. Ing. Monika Sobotová, Nobe lova 48, 831 02 Bratislava
54. Alfaexim s.r.o„ Mickieviczova 16, 811 07 Bratislava
55. Ing. Edmund Beláň, Martina Granca 4, 841 02 Bratislava
56. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.č.3, 814 21.Bratislava
57. Ing. Vladimír Bohuslav, Mánesovo námestie 1, 851 01 Bratislava
58. BIELO-TEX, spol. s r.o., Obchodná 68, 811 06 Bratislava
59. MUDr. Martin Genčík, Brilnnlbadgasse 15/24, 1090 Viedeň, Rakúsko
60. MUDr. Alexandra Genčíková, Brilnnlbadgasse 15/24, 1090 Viedeň, Rakúsko
61. Ing.arch. Maroš Finka, CSc., Obchodná 68, 811 06 Bratislava
62. Richard Mištík, Máchova 25, 821 06 Bratislava
63. Ing. Juraj Heger, Šulekova 27, 811 06 Bratislava
64. Oľga Hovorková, Kysucká 5, 811 04 Bratislava
65. Pavel Martin, Obchodná 68, 811 06 Bratislava
66. Mária Martinová, Obchodná 68, 81 l 06 Bratislava
67. RNDr. Igor Niepel, Obchodná 68, 811 06 Bratislava
68. RNDr. Helena Niepelová, CSc., Obchodná 68, 811 06 Bratislava
69. Ing. Karol Hanečka, CSc., Pečn i anska 25, 851 O1 Bratislava
70. Ing. Soňa Wallnerová, Obchodná 68 , 811 06 Bratis lava
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71. Ružena Hammerová, Obchodná 68, 811 06 Bratislava
72. Simona Mištíková, Jeséniová 4E, 83 1 01 Bratislava
73. Igor Ludvigh, Obchodná 68, 811 06 Bratislava
74. Ing. Viera Ludvighová, Obchodná 68, 811 06 Bratislava
75. Igor Ludvigh ml„ Obchodná 68, 811 06 Bratislava
76. Eva Malá, Obchodná 68, 81 1 06 Bratislava
77. Alexander Mrázek, Mramorová 13, 821 06 Bratislava
78. Ing. Silvia Pogády, Petzold str.9, 4050 Traun, Rakúsko
79. Mgr. Radoslava Kornajová, Mariánska 2, 811 08 Bratislava
80. Marek Gbúr, Šupkova 46, 976 81 Podbrezová
81. Eliška Gbúrová, Kolkáreií 29, 976 81 Podbrezová
82. Katarína Feketeová, Hlboká cesta 2, 931 O1 Šamorín
83. MUDr. Peter Winkler, Rázusova 4, 058 OJ Poprad
84. MUDr. Marta Winklerová, Rázusova 4, 058 O1 Poprad
85. Ján Drobný, Nový Záhon 8, 831 06 Bratislava
86. Mgr. Alexandra Drobná, Nový Záhon 8, 831 06 Bratislava
87. Ing. Pavol Poiaček, Bazová 68, 900 25 Chorvátsky Grob
88. Ing. Gabriela Polačeková, Bazová 68, 900 25 Chorvátsky Grob
89. Lukáš Písecký, Leškova 1O, 811 04 Bratislava
90. JUDr. Patrik Puček,MBA, Panenská 3, 811 03 Bratislava
91. Mgr. Ján Kornaj, Mariánska 2, 8 I l 08 Bratislava
92. Michal Vozár, Račianska 14, 831 02 Bratislava
93. Monika Pol ačiková, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
94. Ing. Miroslav Puček, Malé Kršteňany 188, 958 03 Malé Krštei1any
95. PaeDr. Dagmar Pučeková, Malé Kršte1'íany 188, 958 03 Malé Kršterfany
96. Mariánska 2 s.r.o„ Šustekova 6, 851 04 Bratislava
97. Mgr. Andrea Kuznecová, Nový Záhon 2, 831 54 Bratislava
98. Henrich Dlhý, Jakubovo nám . 3, 811 09 Bratislava
99. AKTIS s.r.o„ Sibírska 37, 831 02 Bratislava
100. PhDr. Lenka Leinerovičová, Francisciho l , 811 08 Bratislava
1Ol. JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD„ Mariánska 2, 811 08 Bratislava
102. Cityhostel s.r.o„ Obchodná 38, 811 06 Bratislava
103. Ing. Miroslav Bodnár, Bardošova 28, 831 O1 Bratislava
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