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

Vybavuje: 
tel.: 

e-mail: 
Záznam č.: 

Ing. Helena Zubčáková, m. č. 131 
02/59 246 291 
helena.zubcakova@staremesto.sk 
2417 /63112019/DOP/Zub 

ROZHODNUTIE 

Bratislava 07. 01. 2019 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre 
pozemné komunikácie - miestne komunikácie III„ IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len 
„stavebný úrad") podľa§ 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon") v nadväznosti na§ 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") 
a čl. 74 písm. b štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v nadväznosti na § 2 písm. a) 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, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 
ods. 3 zákona o hlavnom meste (ďalej len „stavebný úrad") v stavebnom konaní preskúmal podľa § 
62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie doručenú dňa 05. 12. 2017. 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad zastúpená starostkou 
mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste na základe tohto preskúmania podľa 
§ 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 1 O vyhlášky č. 453/2000 Z. z„ ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s § 46 a podľa § 4 7 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") vydáva 

stavebné povolenie 

pre stavbu: 
„Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k 5 RD", vrátane prípojok a areálových 
rozvodov inžinierskych sietí (ďalej len „stavba"), 
Objekty: 
SO 001 prístupová komunikácia 
SO 002 oporný múr 
SO 106 vnútroareálová komunikácia 
Stavebník: 
Anton Herceg, Suchá ul. č. 4E, 831 01 Bratislava, JUDr. Zuzana Hercegová, Suchá ul. č. 4E, 
831 01 Bratislava, Ing. arch. Roman Hájek, ul. Vincenta Hložníka č. 4, 841 05 Bratislava, 
JUDr. Boris Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 Bratislava a JUDr. Lucia Reken, Gajova ul. č. 15, 
811 09 Bratislava 
miesto: Bartókova ulica 
na pozemkoch reg. "C" KN, pare. č. 2408/28, 2416/25, 2416/28, 2410/10, 2416/13, 2408/29, 2416/26, 
2416/2, 2410/9, 2416/27, 2416/24 a 2410/1 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave. 
druh stavby: komunikácia 
podľa projektovej dokumentácie z augusta 2017 (spracovateľom je ART OF SPACE s. r. o„ 
Michalská ul. č. 7, 81 l O l Bratislava - Ing. Gabriel Bálint), ktorú overil stavebný úrad v 
stavebnom konaní a je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. 

Stavba sa povoľuje ako trvalá. 



Stavebný úrad vydal na stavbu: 
- rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1375 zo dňa 04. 08. 2016 pod č. 573/36248/2016/STA/UR
Gal, potvrdené rozhodnutím odvolacieho orgánu č. OU-BA-OVBP2-2017/8125/ZAD zo dňa 
01. 06. 2017, právoplatné 23. 06. 2017, 
- overenie podmienok územného rozhodnutia a súhlas v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona 
dňa 11. 12. 2017 pod č. 11409/53229/2017/STA/Gal. 

1. Majetkovo právne pomerv: 
Stavba: 
„ Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k 5 RD", vrátane prípojok a areálových rozvodov 
inžinierskych sietí " je umiestnená na pozemkoch reg. "C" KN, pare. č. 2408/28, 2416/25, 
2416/28, 2410/10, 2416/13, 2408/29, 2416/26, 2416/2, 2410/9, 2416/27, 2416/24 a 2410/l 
v katastrálnom území Bratislava Staré Mesto, ku ktorým má stavebník vlastnícke alebo iné právo. 

II. Popis stavby: 

Týmto rozhodnutím sa povoľuje objekt: 
„ Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k 5 RD", vrátane prípojok a areálových rozvodov 
inžinierskych sietí " 

Architektonické riešenie: 
SO 001 Prístupová komunikácia 
Komunikácia je dÍžky 56,278 m, parametrov funkčnej triedy Dl, ako účelová a upokojená 
komunikácia za bytovým domom Bartókova 2 je v spáde 12,0% a ďalej pokračuje k hranici 
súkromného pozemku pri RD A v spáde 2, 7%. Komunikácia je účelovou verejnou komunikáciou 
so šírkou 3,5 m s trasou okolo BD Bartókova 2 a za pripojením vnútroareálovej komunikácie 
pokračuje prístupová komunikácia v šírke 3,0 m so zeleným pásom v strede komunikácie. Priečny 
sklon vozovky je jednostranný 2,5% so sklonom od bytového domu a za pripojením 
vnútroareálovej komunikácie v spáde v smere sklonu terénu k RD. Prístupová komunikácia je na 
pozemkoch pare. č. 2408/28, 2416/25, 2416/28, 2410/1 O, 2416/13 a 2408/29 k. ú. Staré Mesto. 
SO 002 Oporný múr 
Budovaný popri prístupovej komunikácii na pozemkoch pare. č. 2408/28 a 2416/25 k. ú. Staré 
Mesto. 
SO 106 Vnútroareálová komunikácia 
DÍžka vnútroareálovej komunikácie je 47,81 m. Od pripojenia na prístupovú komunikáciu bude 
mať šírku 3,0 m v časti medzi domami B a C a ďalej bude rozšírená na 4,0 m. Vnútoroareálová 
komunikácia v úseku kde bude mať spád 12,96% bude prestrešená. Komunikácia bude slúžiť 

výlučne pre prevádzku rodinných domov. Vnútroareálová komunikácia bude na pozemkoch pare. č. 
2416/28, 2416/26, 2416/27, 2416/2, 2410/9, 2416/24 a 2410/1 k. ú. Staré Mesto. 

III. Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby: 

Podmienky podl'a § 66 ods. 1 a 2 stavebného zákona: 

1. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa podmienok 
určených v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby ev. č. 1375 zo dňa 04. 08. 2016 pod č. 
573/36248/2016/STA/UR-Gal, potvrdené rozhodnutím odvolacieho orgánu č. OU-BA
OVBP2-2017/8125/ZAD zo dňa 01. 06. 2017, právoplatným 23. 06. 2017 v súlade s prílohou 
„Situácia na podklade katastrálnej mapy", ktorá je súčasťou overenej projektovej 
dokumentácie stavby prerokovanej v tomto konaní. 

Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie z augusta 2017 (spracovateľom je 
ART OF SPACE s. r. o., Michalská ul. č. 7, 811 01 Bratislava - Ing. Gabriel Bálint), 
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overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú 
byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Stavebník oznámi meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby (§ 62 ods. 1 písm. d 
stavebného zákona) do 5 dní od ukončenia výberového konania písomne alebo e-mailom na 
adresu uvedenú v záhlaví rozhodnutia. 

4. Stavebník je zodpovedný za to, že od začiatku výstavby až do kolaudácie bude na viditeľnom 
mieste pri vstupe na stavenisko umiestnená viditeľná a čitateľná tabuľa primeranej veľkosti 
zhotovená technikou zabezpečujúcou trvanlivosť označenia voči poveternostným vplyvom 
s týmito údajmi: a) označenie stavby (druh a účel), b) označenie stavebníka, c) názov 
zhotoviteľa, d) meno zodpovedného vedúceho stavby, e) označenie projektanta stavby, f) 
kto a kedy stavbu povolil, číslo rozhodnutia a dátum právoplatnosti, g) termín začatia 

a ukončenia stavby. 

5. Pred začatím stavebných prác je potrebné zabezpečiť v spolupráci so správcami 
inžinierskych sietí ich vytýčenie v teréne; pri súbehoch a križovaniach jestvujúcich 
inžinierskych sietí s navrhovanou stavbou rešpektovať STN 73 6005, 73 6701 
a STN 75 5401; rešpektovať všetky silové aj oznamovacie energetické zariadenia a dodržať 
ich ochranné pásma podľa § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších 
predpisov. 

6. termín začatia stavebných prác oznámi stavebník stavebnému úradu do 5 dní písomne alebo 
e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví rozhodnutia. 

7. pri výstavbe sa musia dodržiavať platné a účinné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na 
stavenisku, a platné a účinné predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia. 

8. stavba sa musí zhotoviť v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu 
podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na 
uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými 
technickými normami, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými; 

• realizovať stavbu v súlade s platným a účinným všeobecným nariadením mestskej časti, ktoré 
určuje pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach, 

• neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č. 549/2007 Z. z. MZ SR, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, 

• pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku. 

9. Stavenisko (podľa§ 43i stavebného zákona): 
• musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu 

života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením, 
• musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, 

na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
ochrany, ktorý sa musí čistiť, 

• musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov 
a umiestnenie zariadenia staveniska, 

• musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
• musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, 
• musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce, 
• musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 

stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov, 
• na stavenisku musí byť po celý čas výstavby (od začatia stavebných prác po vydanie 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia) projektová dokumentácia stavby overená 
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stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného 
dohľadu. 

Súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku musí byť stavebný denník; do stavebného 
denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho 
stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby 
a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh 
výstavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných 
prác až do skončenia stavebných prác. 

Stavebný úrad týmto oznamuje, že na stavbe môže byť v súlade s § 98 v nadväznosti na 
§ 134 stavebného zákona vykonaný štátny stavebný dohľad povereným zamestnancom 
stavebného úradu, a za tým účelom vstúpiť na cudzí pozemok a stavby. Stavebník, 
oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú 
povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom 
vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre 
výkon dohľadu(§ 100 písm. a/ stavebného zákona). Týmto poučením má stavebný úrad za to, 
že vstup na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu alebo do nej bude vykonané s vedomím 
ich vlastníka, v zmysle § 134 stavebného zákona. 

10. Stavba bude dokončená v lehote najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť 
stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov požiadať 
o predÍženie lehoty na ukončenie stavby. 

11. Na uskutočnenie stavby možno podľa § 43 ods. f) stavebného zákona navrhnúť a použiť iba 
stavebný výrobok, ktorý je podľa zákona č. 133/2013 Z. z o stavebných výrobkoch vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností 
stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 

12. Stavebník je zodpovedný za to, že počas výstavby budú dodržané ustanovenia VZN hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 8/1993 z 9. septembra 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území 
hlavného mesta SR Bratislavy a VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 z 
08. 11. 2001 v znení zmien a doplnkov, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Stavebník je zodpovedný za splnenie podmienok dotknntých orgánov štátnej a verejnej 
správy a ďalších právnických osôb, ktorým to vyplýva z osobitných predpisov: 

13.1 Hlavné mesto SR Bratislava: vyjadrenie č. MAGS ORM 53526/14-305412 zo dňa 

24. 09. 2014: 
Z hľadiska riešenia dopravného vybavenia: 

• Vzájomne a časovo koordinovať výstavbu prístupovej komunikácie a piatich samostatne 
stojacich rodinných domov. 

• Navrhovaná prístupová komunikácia nebude zaradená do siete miestnych komunikácií I. II 
triedy. Trasovanie prístupovej komunikácie (SO 001) je v súlade s ÚPN -Z Machnáč. Šírkové 
usporiadanie je v parametroch funkčnej triedy D 1. Investor navrhuje slepú komunikáciu, ako 
účelovú komunikáciu - z koncepčného hľadiska s návrhom možno súhlasiť, avšak požadujeme 
prístupovú komunikáciu zachovať verejne prístupnú. 

• Odporúčame zabezpečiť správu komunikácie príslušným správcom komunikácie podľa 

funkčnej triedy komunikácie t. j. Mestskou časťou-Staré Mesto. V prípade neprebratia 
komunikácie do správy príslušným správcom komunikácie, požadujeme zabezpečiť správu 
navrhovanej komunikácie vlastníkom navrhovaných 5 rodinných domov vo vlastnej réžii. 

• Žiadame aby do objektov, prístupovej komunikácie (SO 001) nezasahovali stavebné objekty 
navrhovaných rodinných domov napr. objekt smetníkov a merania energií a neboli riešené 
odstavné stojiská pre potreby navrhovaných rodinných domov. 

• Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č. 
811993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

• V prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku 
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a správy Hlavného mesta SR, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto 
stupňa. 

13.2 Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor: stanovisko č. OU-BA-PL0-
2015/100333 č. k. 225143/2015-GRO zo dňa 25. 11. 2015: 
• Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 

stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 
samonáletu drevín. 

• Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť hospodárne 
a účelné využitie uložením a rozprestretím na poľnohospodárskej pôde. 

• Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľností v zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., požiadať Okresný úrad 
Bratislava, katastrálny odbor o zmenu druhu pozemku "Záhrady" na "Zastavaná plocha", 
prípadne na "Ostatná plocha" po predložení porealizačného geometrického plánu 
a kolaudačného rozhodnutia, prípadne rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa 
vydáva) a tohto stanoviska. 

13.3 Obvodný úrad životného prostredia Bratislava - švs, vyjadrenie č. OSVS/2013/372/SVE 
1. zo dňa 06. 02. 2013: 
• 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 regulácii v sieťových odvetviach. 

• Pri realizácii a užívaní stavby používať len také zariadenia, technologické postupy, alebo iné 
spôsoby zaobchádzania s nebezpečnými látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd. 

13.4 Obvodný úrad životného prostredia Bratislava - OHo, vyjadrenie č. OHo/2013/462/ 
BALii zo dňa 23. 01. 2013: 
• držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie Jen fyzickým alebo 

právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené, 
• držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom, 
• držiteľ odpadov k. č. 17 05 06, pred začatím zemných prác preukáže Obvodnému úradu ŽP 

spôsob nakladania s predmetným odpadom, 
• držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odviezť 

k oprávnenému odberateľovi, 
• držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich 

zhodnotení a zneškodnení, 
• držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 1 O vyhl. MŽP SR č. 

283/2001 Z. z. ) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v termíne do 31. 
januára nasledujúceho kalendárneho roka, 

• držiteľ odpadov predloží najneskôr v termíne do kolaudácie stavby stavebnému úradu doklady 
preukazujúce zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenej osobou, 

• v prípade ak dôjde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva 
(množstvo, druhy odpadov), toto vyjadrenie stráca platnosť aje potrebné požiadať o nové 
vyjadrenie. 

13.5 Obvodný úrad životného prostredia Bratislava - odbor ochrany prírody a krajiny, 
vyjadrenie č. ZP0/2012/8447-2/TOJ-BAI. zo dňa 20. 12. 2012: 
• Pozemok navrhnutý na umiestnenie stavby sa nachádza v území, na ktorom platí prvý stupeň 

ochrany podľa § 12 zákona č. 542/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov (ďalej Jen zákon OPK). 

• Stavba nepredstavuje činnosť podľa zákona v danom území zakázanú. 
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• Upozorňujeme, že dreviny nachádzajúce sa v blízkosti stavebných prác je potrebné chrániť 
v zmysle STN 83 70 1 O Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová 
sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa 
musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. Nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia 
v závislosti od druhu dreviny sa realizuje hneď po skončení stavebných prác. 

• V zmysle § 9 ods. 3 zákona OPK k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu sa 
nevyžaduje vyjadrenie dotknutého orgánu ochrany prírody podľa § 9 písm. c) zákona OPK. 

13.6 Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2013/8176-
2/32071/Buk zo dňa 20. 05. 2013: 
• V prípade nepredvídaného archeologického nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za 

vykonávanie prác v zmysle § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález 
KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne 
spôsobilou osobou. 

13.7 Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko 
č. KRPZ-BA-KDI3-1119-001/2017 zo dňa 15. 11. 2017: 
• SO 001 - prístupová komunikácia a SO 106 vnútroarálová komunikácia - realizovať ako 

vyhrievanú, 
• pešie trasy realizovať napojením na existujúci asfaltový chodník na pozemku pare. č. 2401/10 

v k. ú. Staré Mesto, 
• vjazd a výjazd na Bartókovú ulicu realizovať osadením CSS podľa PD, 
• v prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požadujeme najskôr 30 dní pred 

začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie a definitívne 
odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia 
dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, 

• trvalé dopravné značenie žiadame predložiť na definitívne odsúhlasenie Krajskému 
dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia 

v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách najskôr 30 dní pred 
kolaudačným konaním stavby. 

13.8 ·Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., vyjadrenie č. 48083/2017/PD zo dňa 
02. 11. 2017: 
• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činností 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 verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

• Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

13.9 SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/BA/2853/2015/JPe zo dňa 11. 11. 2015: 
• 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. 

• Stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sídle 
SPP-D. 

• 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. 
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• Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zaradení rešpektovala 
iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. pri prevádzkovaní 
nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu prípadnému poškodeniu. 

• Stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie 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: 

0 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich a /alebo 
bezpečnostných pásiem, 

0 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 O 1, 

0 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 

k existujúcim plynárenským zariadeniam, 
0 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 
0 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

13.10 Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 64232 zo dňa 05. 01. 2016: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu. 

• Stavebník je povinný v prípade ak zistil, 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 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. 

• Zároveň upozorňujem stavebníka, že v zmysle§ 66 ods. IO zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné 
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK. 

• 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 projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zariadení. 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 sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma. 

13.11 Západoslovenská distribučná, a. s., vyjadrenie zo dňa 26. 10. 2017: 
• Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa 

§ 43 Zákona o energetike 251/2012 Z. z. a zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými 
osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu 
prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) 
všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách 
bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

13.12 SIEMENS s. r. o., vyjadrenie č. PD/BA/005/13 zo dňa 15. 01. 2013: 
• Všetky káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do 

chrániči ek. 
• V prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 

požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné STN a predpisy . 
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Podmienky podľa § 66 ods. 3 stavebného zákona: 
14. zhotoviteľ stavby pred začatím výkopových prác zrealizuje všetky dostupné opatrenia pre 
odvodnenie plôch navrhovaného staveniska (plošné drenáže, drenážne ryhy, drenážne rebrá, 
trativody, vsakovacie studne a pod.), aby sa zabránilo výronu povrchovej a podpovrchovej vody na 
plochu staveniska alebo na priľahlé verejné priestranstvá, 
15. v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 
16. v prípade ďalšieho záberu verejného priestranstva je potrebné požiadať o povolenie na 
zvláštne užívanie komunikácie na Bartókovej ulici mestskú časť Bratislava - Staré Mesto. Toto 
rozhodnutie nenahrádza povolenie na rozkopanie komunikácií, ktoré v prípade potreby vydá 
príslušný správca komunikácie, 
17. pred začatím stavebných prác je potrebné zdokumentovať stav komunikácií a skontrolovať 
uličné vpusty za účasti správcu komunikácií a po ukončení stavby odovzdať komunikácie 
a funkčné uličné vpusty správcovi, 
18. uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas 
zvláštneho užívania komunikácie, 
19. za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant(§ 46 stavebného zákona), 
20. prípadné nároky zo škody spôsobenej stavebnou činnosťou na susedných alebo výstavbou 
dotknutých nehnuteľnostiach reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník, v znení neskorších predpisov, 

21. vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, 
alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

22. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť 
stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali 
stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 
stavebného zákona). 
Stavebný úrad môže s kolaudačným konaním spojiť konanie o zmene stavby (§ 81 ods. 41 
v nadväznosti na § 68 stavebného zákona), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje 
od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Ak zmena stavby spočíva iba 
v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní - ak sa 
nemení umiestnenie, smerové ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné 
riešenie, možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených 
vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní (§ 
11 ods. 31 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona). Podstatné odchýlky (iné ako nepodstatné, uvedené vyššie) vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu budú predmetom konania o dodatočnom povolení 
stavby v zmysle § 88a stavebného zákona, ak dôjde k zákonným predpokladom na začatie konania 
o dodatočnom povolení stavby. 

23. Výstavbu možno začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti (§ 52 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) tohto rozhodnutia stavebným 
úradom, ktorý rozhodnutie vydal. 

24. Platnosť stavebného povolenia: 
• V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so 

stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný 
úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. 

• Stavebné povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 
stavebníka a ostatných účastníkov konania. 

IV.Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V konaní boli vznesené pripomienky I námietky účastníkov konania: 
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- pripomienky vlastníkov bytov a nebytových priestorov domov Bartókova 2, Bartókova 4 
a Bartókova 6, 811 02 Bratislava: 

1.) Dopravná cesta na stavenisko. 
Riešenie dopravných trás na stavenisko bolo požadované účastníkmi konania č. 

573/36248/2016/STA/UR-Gal zo dňa 04. 08. 2016 a to na str. 7 str. IO a str. 11. Táto požiadavka 
bola vo vydanom rozhodnutí akceptovaná tak, že konkrétne riešenie dopravnej cesty počas 
výstavby bude súčasťou projektu pre stavebné povolenie. Toto nebolo splnené. 
Súčasná cesta pred domami Bartókova 2 a Bartókova 4 a Bartókova 6 je účelová komunikácia 
typu Cl pre potreby týchto domov a pre výjazdy z garáží. Nie je dimenzovaná na dynamické 
zaťaženie ťažkých stavebných strojov, už teraz sú narušené poklopy kanálov i keď tadiaľ jazdia 
okrem osobných áut iba autá s odpadom a príležitostne sťahovacie autá. Projekt pre stavebné 
povolenie neurčuje trasu dopravnej cesty na stavenisko, preto vlastníci bytov a nebytových 
priestorov Bartókova 2, Bartókova 4, Bartókova 6 žiadajú stavebný úrad, aby nariadil 
stavebníkovi doplniť projekt o trasu dopravnej cesty na stavenisko v súlade s „Rozhodnutím o 
umiestnení stavby č. 1375" zo dňa 04. 08. 2016. 
Tak isto vlastníci bytov a nebytových priestorov Bartókova 2, Bartókova 4, Bartókova 6, žiadajú 
urobiť detailnú technickú evidenciu prístupových ciest, bytových domov a zelene - pasportizáciu 
skutkového stavu nakoľko stavebník v zmysle oznámenia č. 11543/54650/2017 /STA/Zub už v 
minulosti vykonával na pozemku činnosti s ťažkou technikou a zhoršuje tým stav účelovej 

komunikácie. 
V zmysle tohto rozhodnutia je uvedená povinnosť stavebníka predložiť samostatnú stať s 
rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 

2.) Statické posúdenie stavby. 

Statické posúdenie stavby bolo požadované účastníkmi konania už v minulosti a v Rozhodnutí č. 
573/36248/2016/STA/Ur-Gal zo dňa 04. 08. 2016 na str. 12 je uvedené, že pri stavebnom konaní 
sú stavebníci povinní predložiť k svojej žiadosti v zmysle § 9 ods. l „ projektovú dokumentáciu, 
ktorá bude obsahovať aj znalcom požadované stavebnotechnické riešenie stavby, jej 
konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných 
požiadaviek na stavby {§ 43 d stavebného zákona) a statické posúdenie stavby, ktorými bude 
preukázaná mechanická odolnosť a stabilita nosnej konštrukcie". V predloženom projekte nie sú 
rešpektované požiadavky znalca - Ing. Jozefa Kuzmu, EUR ING, znalec z odboru stavebníctvo 
odvetvie statika Ueho vyjadrenie je priložené v prílohe): 
a.) Nie je dodržaná znalcom požadovaná vzdialenosť od stavby a nie je posúdená stabilita svahu. 
Je posúdený iba oporný múr a nie je posúdená stabilitu svahu. 
b.) V projekte tiež nie je posúdené zaťaženie hlukom na bytový dom Bartókova 2. 

3.) Vlastnícke resp. iné právo k pozemku. 

Dodatkom č. 08-83-0493-15- 01 zo dňa 26. 5. 2017 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0493-15-
00 zo dňa 23. 10. 2015 si stavebník prenajal na parcele č. 2408/28 časť pozemku vo výmere 60 
m2, ktorých záber predmetu nájmu je vyznačený v katastrálnej mape a je neoddeliteľnou súčasťou 
dodatku ako jeho príloha č. 1. 
Avšak v projektovej dokumentácii, ktorú stavebník predložil je umiestnený pilier/podpera, ktorá 
sa nachádza na neprenajatom pozemku a teda stavebník nemá k pozemkom, na ktorých chce 
stavať, vlastnícke alebo iné právo. Na základe vyššie uvedených skutočností vlastníci bytov a 
nebytových priestorov Bartókova 2, Bartókova 4, Bartókova 6, žiadajú o zastavenie konania. 

Uvedeným námietkam, pripomienkam je sčasti vyhovené, ostatné stavebný úrad vyhodnotil ako 
neopodstatnené, resp časť zamieta. Ich podrobné vyhodnotenie je uvedené v časti „Odôvodnenie" 
tohto rozhodnutia. 
Iné stanoviská účastníkov konania neboli v konaní uplatnené. Stanoviská dotknutých orgánov 
neboli záporné, ani protichodné. 
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ODÔVODNENIE 

Stavebníci Anton Herceg, Suchá ul. č. 4E, 831 01 Bratislava, JUDr. Zuzana Hercegová, Suchá ul. 
č. 4E, 831 01 Bratislava, Ing. arch. Roman Hájek, ul. Vincenta Hložníka č. 4, 841 05 Bratislava, 
JUDr. Boris Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 Bratislava a JUDr. Lucia Reken, Gajova ul. č. 15, 
811 09 Bratislava v zastúpení spoločnosti B.IN.G, spol. s r. o., Šamorínska ul. č. 55A, 821 06 
Bratislava, dňa 05. 12. 2017 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu uvedenú vo 
výroku tohto rozhodnutia. Dňom podania žiadosti sa začalo stavebné konanie. 
Pre umiestnenie predmetnej stavby bolo Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto vydané: 
- rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1375 zo dňa 04. 08. 2016 pod č. 573/36248/2016/STA/UR
Gal, potvrdené rozhodnutím odvolacieho orgánu č. OU-BA-OVBP2-2017/8125/ZAD zo dňa 
O!. 06. 2017, právoplatné 23. 06. 2017. 

Po posúdení žiadosti stavebný úrad podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona listom zo dňa 

19. 12. 2017 pod č. 11543/54650/2017/STA/Zub všetkým známym účastníkom konania 
a dotknutým orgánom oznámil začatie stavebného konania a súčasne podľa § 61 ods. 2 stavebného 
zákona upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, pretože sú mu dobre známe 
pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej časti 
stavby. Stavebný úrad podľa§ 61 ods. 3 stavebného zákona v oznámení určil lehotu, v ktorej mohli 
účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky a dotknuté orgány svoje písomné 
stanoviská a súčasne účastníkov konania upozornil, že na neskoršie podané námietky sa 
neprihliadne, rovnako ako na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené 
v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny. 

V stanovenej lehote boli stavebnému úradu doručené pripomienky: 

- dňa 31. 01. 2018 vlastníkov bytov a nebytových priestorov domov Bartókova 2, Bartókova 4 
a Bartókova 6, 811 02 Bratislava. 

!.) Dopravná cesta na stavenisko 

stavebný úrad námietke týkajúcej sa dopravných trás nevyhovuje z dôvodu, že je všeobecne 
známe, že prepravné trasy sú vždy navrhované po pozemných komunikáciách diaľniciach, cestách, 
miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách. Pre uvedené komunikácie sú povoľovacími 
orgánmi príslušné cestné správne orgány (hlavné mesto SR Bratislavy pre MK I. a II. triedy, 
mestské častí pre MK III. a IV. triedy a účelové komunikácie, MDPT SR pre diaľnice a cesty pre 
motorové vozidlá, okresný úrad pre cesty I., II. a III. triedy). Žiadateľ - investor (alebo v jeho 
zastúpení dodávateľ a pod.) je povinný preveriť prepravné trasy materiálov a mechanizmov zo 
skladov, skládok a depónii na stavbu a späť, pretože vie presný dátum začatia výstavby a pozná 
podrobný projekt organizácie výstavby. Podľa § 6 cestného zákona premávku na pozemných 
komunikáciách upravujú osobitné predpisy (napr. zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke). V ich 
medziach smie každý užívať diaľnice, cesty a miestne komunikácie obvyklým spôsobom na účely, 
na ktoré sú určené (všeobecné užívanie komunikácie). Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému 
stavu a dopravno - technickému stavu dotknutej komunikácie, nesmie ju poškodzovať alebo 
znečisťovať. V prípade prepravy nadmerných alebo nadrozmerných nákladov je potrebné podľa § 8 
cestného zákona požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie. 
komunikácií, 
- námietke týkajúcej sa detailnej technickej evidencie prístupových ciest stavebný úrad vyhovel, 
je uvedená v čl. III v bodoch 17 a 18 tohto rozhodnutia. 

2.) Statické posúdenie stavby. 
- stavebný úrad na námietku týkajúcu sa statického posúdenia neprihliada, k stavebnému konaniu 
bola predložená projektová dokumentácia, vrátane statiky. Stavebný úrad vydal na stavbu: 
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- rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1375 zo dňa 04. 08. 2016 pod č. 573/36248/2016/STA/UR
Gal, potvrdené rozhodnutím odvolacieho orgánu č. OU-BA-OVBP2-2017 /8125/ZAD zo dňa 

01. 06. 2017, právoplatné 23. 06. 2017, 
- overenie podmienok územného rozhodnutia a súhlas v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona 
dňa 11. 12. 2017 pod č. 11409/53229/2017/STA/Gal a za realizovateľnosť stavby zodpovedá 
projektant v zmysle § 46 stavebného zákona. 
- námietke týkajúcej sa zaťaženia hlukom stavebný úrad nevyhovuje, Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave v stanovisku č. HŽP/6022/2016 zo 
dňa 15. 03. 2016 posúdenie nepožaduje. 

3.) Vlastnícke resp. iné právo k pozemku. 
- stavebný úrad na námietku týkajúcu sa vlastníckeho resp. iného práva k pozemku neprihliada. 
Stavebný úrad je viazaný zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0493-15-00 uzavretá podľa § 663 
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi zmluvnými stranami zo dňa 

23. 10. 2015 a dodatkom zo dňa 26. 05. 2017 č. 08-83-0493-15-01 k zmluve o nájme pozemku č. 
08-83-0493-15-00 uzavretej dňa 23. 1 O. 2015, ktoré boli uzavreté ešte predtým ako rozhodnutie 
o umiestnení stavby nadobudlo právoplatnosť. 

So žiadosťou o stavebné povolenie boli stavebnému úradu predložené doklady, preukazujúce právo 
stavebníka k pozemkom, ktoré ho oprávňuje predmetnú časť stavby uskutočňovať a ďalšie 
predpísané doklady: 

a) doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám (§ 58 ods. 1 a § 139 
ods. 1 stavebného zákona): 
- výpis LV č. 9778, 687, 9779, 3526, 1909; 
- kópia katastrálnej mapy zo dňa 29. 11. 2017; 
- dohoda spoluvlastníkov o vybudovaní komunikácie v súlade s územným plánom zo dňa 
01. 09. 2014; 
- zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0493-15-00 uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník medzi zmluvnými stranami zo dňa 23. IO. 2015; 
- dodatok zo dňa 26. 05. 2017 č. 08-83-0493-15-01 k zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0493-15-
00 uzavretej dňa 23. 1 O. 2015; 
- výpis z OR SR pre spoločnosť: B.IN.G spol. s r. o.; 
- splnomocnenie. 
c) projektová dokumentácia: 
- kópia autorizačného osvedčenia projektanta; 
- 2x projektová dokumentácia stavby -
„ Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k 5 RD", vrátane prípojok a areálových rozvodov 
inžinierskych sietí ", 
Objekty: 
SO 001 prístupová komunikácia 
SO 002 oporný múr 
SO 106 vnútroareálová komunikácia 
(spracovateľom je ART OF SPACE s. r. o., Michalská ul. č. 7, 811 01 Bratislava - Ing. Gabriel 
Bálint z augusta 2017); 
d) súvisiace rozhodnutia a vyjadrenia: 
- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto -
- rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1375 zo dňa 04. 08. 2016 pod č. 573/36248/2016/STA/UR-
Gal, potvrdené rozhodnutím odvolacieho orgánu č. OU-BA-OVBP2-2017/8125/ZAD zo dňa 
01. 06. 2017, právoplatné 23. 06. 2017. 

V konaní boli predložené písomné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa k predmetnej stavbe 
vyjadrili kladne, prípadne s podmienkami, ktoré boli zapracované do záväzných podmienok tohto 
rozhodnutia: 

• Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, stanovisko č. MAGS ORM 53526/14-305412 zo 
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dňa 24. 09. 2014; 
• Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-BA-PL0-2015/100333 č. 

k. 225143/2015-GRO zo dňa 25. 11. 2015; 
• Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, štátna vodná správa, stanovisko č. 

OSVS/2013/372/SVEI. zo dňa 06. 02. 2013; 
• Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. 

OHo/2013/462/BAL/I zo dňa 23. 01. 2013; 
• Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. 

ZP0/2012/8447-2/TOJ-BAI zo dňa 20. 12. 2012; 
• Obvodný úrad Bratislava, odb. civilnej ochrany a krízového riadenia, vyjadrenie č. ObU-BA

COl-2013/32402/2 zo dňa 09. 05. 2013; 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2013/8176-2/32071/Buk zo 

dňa 20. 05. 2013; 
• Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-

3857/2017-00I zo dňa 09. 11. 2017; 
• Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č. KRPZ-BA

KDI3-l l 19-00l/2017 zo dňa 15. 11. 2017; 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, 

stanovisko č. HŽP/6022/2016 zo dňa 15. 03. 2016; 
• Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie zn. 088/2013 zo dňa 06. 05. 2013; 
• BVS, a. s., vyjadrenie č. 48083/2017/PD zo dňa 02. 11. 2017; 
• Distribúcia SPP, a. s., vyjadrenie č. TDba/2853/2015/JPe zo dňa 11. 11. 2015; 
• ZSE, a. s., vyjadrenie zo dňa 26. IO. 2017; 
• Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie č. 64232 zo dňa 05. 01. 2016; 
• OLO, a. s., vyjadrenie zn. Zak/1176/12-Šá zo dňa 19. 12. 2012; 
• Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, vyjadrenie č. ASM-25-

313/2013 zo dňa 07. 05. 2013; 
• SIEMENS s. r. o., vyjadrenie č. PD/BA/005/13 zo dňa 15. 01. 2013; 
• Bratislavská teplárenská a. s., vyjadrenie č. 00231/Ba/2018/3410-2 zo dňa 12. 01. 2018; 
• Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, rozhodnutie o výrube drevín č. 1854/27657/2013/ 

OZP/Rap zo dňa 12. 06. 2013, zmenené rozhodnutím Obvodného úradu ŽP Bratislava, odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP obvodu č. OPaK/2013/7078-3/ROP/BAI zo dňa 
25. 09. 2013, právoplatné 03. IO. 2013. 

Stavebný úrad vydal vo veci stavebné povolenie zo dňa 28. 02. 2018, č. 3049/6041/2018/DOP/Zub. 
Podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad doručil stavebné povolenie účastníkom 
konania verejnou vyhláškou. 

Dňa 18. 04. 2018 pod číslom 17535/2018 v zákonom stanovenej lehote podali odvolanie 
proti rozhodnutiu tunajšieho úradu č. j. 3049/6041/2018/DOP/Zub zo dňa 28. 02. 2018, ktorým 
stavebný úrad povolil stavbu, účastníci konania vlastníci bytov a nebytových priestorov domov 
Bartókova 2, Bartókova 4 a Bartókova 6, 811 02 Bratislava. 

Dňa 07. 05. 2018 pod číslom 20595/2018 sa k odvolaniu vyjadrili stavebníci Anton 
Herceg, Suchá ul. č. 4E, 831 01 Bratislava, JUDr. Zuzana Hercegová, Suchá ul. č. 4E, 831 01 
Bratislava, Ing. arch. Roman Hájek, ul. Vincenta Hložníka č. 4, 841 05 Bratislava, JUDr. Boris 
Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 Bratislava a JUDr. Lucia Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 
Bratislava, v zastúpení spoločnosti B.IN.G, spol. s r. o., Šamorínska ul. č. 55A, 821 06 Bratislava. 
Na základe predmetného odvolania Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií rozhodnutím dňa 27. 07. 2018 č. OU-BA-OCDPK2-2018/064830, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 20. 08. 2018, zrušil rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 
3049/6041/2018/DOP/Zub zo dňa 28. 02. 2018 a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie, 
z nasledovných dôvodov: 

str. 12/20 



K II Pokiaľ ide o námietku účastníkov konania, že špeciálny stavebný úrad nedostatočne zohľadnil 
ich pripomienky, nakoľko riešenie dopravnej trasy na stavenisko požadovali v zmysle 
rozhodnutia č. 573/36248/2016/STA/UR-Gal zo dňa 04. 08. 2016 na str. 7, IO a 11, navrhnutá 
stavebná cesta po existujúcej účelovej komunikácii nezohľadňuje pripomienky účastníkov konania, 
výrazne zhorší dostupnosť k ich bytovým domom a garážam počas výstavby, predmetná účelová 
komunikácia typu C 1 slúži pre potreby týchto domov a nie je dimenzovaná na dynamické 
zaťaženie ťažkých stavebných mechanizmov, túto vyhodnotil odvolací orgán ako nedôvodnú. 

Projektovú dokumentáciu stavby, a teda aj objektu S0-001 prístupová komunikácia, spracovala 
spoločnosť ART OF SPACE s. r. o„ Michalská ul. č. 7, 811 01 Bratislava, zodpovedný projektant 
Ing. Gabriel Bálint, s návrhom jej napojenia z Bartókovej ulice. Je prirodzeným a štandardným 
postupom, že na dopravné trasy pre účely stavby sa navrhujú a využívajú existujúce miestne a 
verejne účelové komunikácie, pncom v danom prípade aj s ohľadom na priestorové a 
majetkoprávne pomery danej lokality vyhodnotil špeciálny stavebný úrad pre účely realizácie 
stavby ako najvhodnejší variant využitie Bartókovej ulice. V tomto kontexte neobstojí námietka 
účastníkov konania, že Bartókova ulica nie je dimenzovaná na dynamické zaťaženie ťažkých 
stavebných mechanizmov z dôvodu, že nastolená problematika zaťažovania tejto komunikácie 
ťažkými stavebnými mechanizmami má opodstatnenie skôr pri stavbe samotných rodinných 
domov, nie pri realizácii objektu S0-001 Prístupová komunikácia, okrem toho samotní účastníci 
konania nenavrhli iný vhodný variant pre dopravnú trasu na stavenisko. 

Súčasne je odvolací orgán toho názoru, že ochrana dotknutej komunikácie pre účely stavby je 
dostatočne riešená v čl. III. v bode 17 napadnutého rozhodnutia, v zmysle ktorého sú stavebníci 
povinní pred začatím stavebných prác za účasti správcu komunikácie zdokumentovať stav 
komunikácie, skontrolovať uličné vpusty a po ukončení stavby odovzdať komunikáciu a 
funkčné uličné vpusty správcovi, a taktiež v bode 18 napadnutého rozhodnutia, v zmysle 
ktorého sú stavebníci povinní uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a 
zariadeniach počas zvláštneho užívania komunikácie. 

K 21 Odvolací orgán neprisvedčil ani námietke účastníkov konania, že v projektovej dokumentácii 
nie je dodržaný odstup stavieb min. 3 m v prípade bytového domu Bartókova 2 v zmysle 
rozhodnutia o umiestnení stavby č. 1375 zo dňa 04. 08. 2016 pod č. 573/36248/2016/STA/UR-Gal 
a následnom rozhodnutí odvolacieho orgánu, ktorými bolo vyhovené účastníkom konania so 
záverom, že vzdialenosť od bytového domu Bartókova 2 musí byť v zmysle vyhl. MŽP SR č. 
532/2002 Z. z. min. 3 m, pričom v predloženej projektovej dokumentácii je vzdialenosť menšia ako 
3 m. 
Namietnuté odstupové vzdialenosti boli riešené v konaní o odvolaní účastníkov konania voči 
rozhodnutiu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ako príslušného stavebného úradu, voči 

rozhodnutiu o umiestnení stavby č. 573/36248/2016/STA/UR-Gal zo dňa 04. 08. 2016. 
Okresný úrad Bratislava, ako príslušný odvolací orgán, rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-
2017/8125/ZAD zo dňa 01. 06. 2017 (právoplatné 23. 06. 2017) potvrdil cit. územné rozhodnutie 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v ktorom o. i. v odôvodnení na str. 13 konštatoval, že 
prepracovaná projektová dokumentácia z apríla 2016 riešila posun navrhovanej komunikácie na 3 
m od okien obytných miestností bytového domu Bartókova 2. 

K 31 Odvolací orgán vyhodnotil ako nedôvodnú námietku účastníkov konania, že v projekte chýba 
posúdenie zaťaženia hlukom počas výstavby na bytový dom Bartókova 2 a žiadajú, aby stavebník 
predložil nové vyjadrenie RÚVZ, ktoré bude obsahovať vyjadrenie v súlade s NV SR č. 40/2002 Z. 
z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami a to z dôvodu, že Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Bratislava, hl. m. so sídlom v Bratislave predložil v rámci konania o umiestnení 
stavby záväzné stanovisko č. HŽP/6022/2016 zo dňa 15. 03. 2016, a účastníci konania si 
neuplatnili námietky voči tomuto záväznému stanovisku z pohľadu hlukovej štúdie, ktorej 
predloženie tento správny orgán nepovažoval za potrebné. Z uvedeného dôvodu považuje 
odvolací orgán vnesenú požiadavku účastníkov konania v štádiu stavebného konania za 
bezpredmetnú. 
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K 4/ Odvolací orgán považuje za bezpredmetnú námietku účastníkov konania, že Dodatkom č. 08-
03-0493-15-01 zo dňa 26. 05. 2017 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0493-15-00 zo dňa 
23. IO. 2015 si stavebník prenajal na pare. č. 2408/28 časť pozemku o výmere 60 m2, vyznačený v 
katastrálnej mape, ako neoddeliteľnú súčasťou cit. dodatku, pričom v zmysle projektovej 
dokumentácie k stavbe je na neprenajatom pozemku umiestnený pilier/podpera, a teda stavebník 
nemá k pozemkom, na ktorých chce realizovať stavbu, vlastnícke alebo iné právo. 

V zmysle predložených podkladov sa uvedený pilier nenachádza na pozemku pare č 
2408/28, ale na pozemku pare. č. 2416/2, ktorého vlastníkom je stavebník Ing. arch. Roman Hájek. 

Podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu 
orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z 
dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu 
viazaný. 
Stavebný úrad, súc viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, po vrátení spisového materiálu 
stavebnému úradu rozhodnutím č. 3049/40295/2018/DOP/Zub zo dňa 19. 09. 2018, prerušil 
stavebné konanie podľa § 43d stavebného zákona ako aj ustanovenia § 14 vyhlášky MŽP č. 
532/2002 Z. z. v spojení s § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z. a vyžiadal si od 
stavebníka tieto doklady: 

relevantný podklad o posúdení stability svahu v zmysle požiadavky § 43 d stavebného 
zákona, ako aj ustanovenia§ 14 vyhlášky MŽP č. 53212002 Z. z. v spojení s ust. § 9 ods. 1 
písm j) vyhlášky MŽP č. 45312000 Z. z. 
preukázanie vlastníckeho alebo iného práva všetkých stavebníkov v zmysle požiadavky 
stavebného zákona k pozemkom pare. č. 241612, 2416125, 2416126, 2416128, 2416130, 
2410110 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave. 

Dňa 17. IO. 2018 pod číslom 44886/2018 stavebníci Anton Herceg, Suchá ul. č. 4E, 831 
01 Bratislava, JUDr. Zuzana Hercegová, Suchá ul. č. 4E, 831 01 Bratislava, Ing. arch. Roman 
Hájek, ul. Vincenta Hložníka č. 4, 841 05 Bratislava, JUDr. Boris Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 
Bratislava a JUDr. Lucia Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 Bratislava, v zastúpení spoločnosti 
B.IN.G, spol. s r. o., Šamorínska ul. č. 55A, 821 06 Bratislava doplnili požadované doklady. 

Stavebný úrad následne podľa§ 33 ods. 2 správneho poriadku v spojení s § 140 stavebného zákona 
oznámením č. 3049/47557/2018/DOP/Zub zo dňa 07. 11. 2018 oznámil účastníkom konania, že 
majú možnosť sa oboznámiť s podkladmi pre rozhodnutie vo veci a vyjadriť sa k nim, pričom na 
vyjadrenie určil lehotu 1 O kalendárnych dní od doručenia oznámenia. Predmetné oznámenie 
doručil stavebný úrad účastníkom konania verejnou vyhláškou analogicky podľa § 61 ods. 4 
stavebného zákona v spojení a § 26 správneho poriadku. Oznámenie zároveň zaslal dotknutým 
orgánom. 

V lehote určenej oznámením bolo do spisu stavebného úradu doručené vyjadrenie vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov domov Bartókova 2, Bartókova 4, Bartókova 6 v tomto znení: 

!.) Zohľadnenie noriem vzhľadom na technickú seizmicitu od dopravy. 

V znaleckom vyjadrení č. 1/2016 znalca Ing. Jozefa Kuzmu (tvorí súčasť spisu) na otázku č. 2 je 
uvedené: 

„2. Je vzdialenosť cesty od bytového domu Bartókova 2 dostatočná z dôvodu 
bytového domu od technickej seizmicity z dôvodu zaťaženia cesty dopravou? 

zaťaženia 

Sústava noriem STN bola nahradená sústavou noriem STN EN, ktorá predošlé sústavy noriem 
považuje za informatívny zdroj vedomostí a preto normu STN 73 0036 budeme takto používať. 
Zároveň je potrebné povedať, že časť „8. Posúdenie technickej seizmicity odozvy konštrukcií 
normy STN 73 0036" nebola v sústave noriem STN EN riešená a preto nie je v rozpore s touto 
sústavou a jej riešenie považujeme za platné a použiteľné. Je potom možné použiť tabuľku 15 
normy STN 73 0036 seizmické zaťaženia stavebných konštrukcií. (Je na str. 22 tohto znaleckého 
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vyjadrenia.) 

Vzdialenosť cesty od bytového domu Bartókova 2 nie je dostatočná z dôvodu zaťaženia bytového 
domu od technickej seizmicity spôsobenej cestnou dopravou. 

Pre náš prípad vzdialenosti cesty od bytového domu platí hodnota C II a to je 11 m. 

Ak je zdroj vo väčšej vzdialenosti ako uvádza tabuľka 15, nie je pravdepodobné, že z hľadiska I. 
medzného stavu ovplyvňuje posudzovaný objekt. 

Ak je medzi zdrojom a posudzovaným objektom pevná vrstva pôsobiaca ako vlnovod (napr. 
betónová doska, skalný útvar, zvodnené vrstvy, zamrznutá vrstva zeminy), čo je náš prípad, potom 
hodnoty v tabuľke 15 je potrebné zvýšiť alebo výpočtom preukázať o koľko je potrebné zväčšiť 
vzdialenosť zdroja od posudzovaného objektu. 

Vzhľadom k tomu, že konštrukcia pod cestou a skalný svah pôsobia ako vlnovod je potrebné 
zaradiť vzdialenosť zdroja od objektu aspoň o stupeň vyššie a to na hodnotu 14 m. 

Vzdialenosť cesty od bytového domu je potrebné posudzovať aj v štádiu výstavby rodinných 
domov, kedy cesta bude zaťažovaná aj nákladnými autami. V zmysle stavebného zákona je 
potrebné uvažovať zaťaženie, ktoré bude pravdepodobne pôsobiť na konštrukciu počas jej 
životnosti. 

Pre bližšie umiestnenie cesty je potrebné posúdenie a porovnanie výsledkov výpočtov s kritériami 
uvedenými v „Nariadení vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami". 

Tiež je potrebné posúdiť, či prevádzka cesty nespôsobí zvýšenie zaťaženia na spoje panelového 
domu na Bartókovej ul. č. 2 a ich porušenie trhlinami. 

Je potrebné doplniť, že posúdenie, ktoré je uvedené v STN 73 0036 seizmické zaťaženie 

stavebných konštrukcií a je uvedené v znaleckom vyjadrení č. 1/2016 bolo zapracované aj do 
normy STN EN 1998-1 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. V národnej prílohe tejto 
normy STN EN 1998-1/NA/Zl je riešená aj technická seizmicita, kde na jej str. 19 je uvedené: 

NB.8.3.5 Ak sa hodnoty rýchlosti nedajú získať na referenčnom stanovisku alebo priamo na 
stavebnom objekte meraním, možno pre koľajovú a cestnú dopravu a priemyselnú seizmicitu 
použiť tabuľku NB.8.4 s odporúčanými orientačnými vzdialenosťami budúceho zdroja. 

Ak je zdroj vo väčšej vzdialenosti, ako uvádza tabuľka NB.8.4, nie je pravdepodobné, že z 
hľadiska I. medzného stavu ovplyvňuje posudzovaný objekt. 

Ak je medzi zdrojom a posudzovaným objektom pevná vrstva pôsobiaca ako vlnovod (napr. 
betónová doska, skalný útvar, zvodnené vrstvy, zamrznutá vrstva zeminy), tabuľka NB.8.4 neplatí. 

Vzdialenosti týkajúce sa cestnej dopravy sa udávajú od okraja vozovky. Vzdialenosti týkajúce sa 
koľajovej dopravy sa udávajú od osi najbližšej koľaje. 

Pokiaľ vozovka nemá uzavretý povrch (asfalt, betón), hodnoty uvedené v tabuľke NB.8.4 sa 
zväčšujú až o 100 %; takisto sa zväčšujú tieto hodnoty v prípade, keď povrch vozovky má 
nerovnosti spôsobené nedokonalou výrobou alebo prevádzkou. 

2.) Vlastnícke resp. iné právo k pozemku 

Dodatkom č. 08-83-0493-15-01 zo dňa 26. 5. 2017 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0493-15-
00 zo dňa 23. 1 O. 2015 si stavebník prenajal na parcele č. 2408/28 časť pozemku vo výmere 60 m2, 
ktorých záber predmetu nájmu je vyznačený v katastrálnej mape a je neoddeliteľnou súčasťou 
dodatku ako príloha č. 1. 

V aktuálnej upravenej projektovej dokumentácii, ktorú stavebník predložil nie je umiestnený 
pilier/podpera na časti pozemku 2408/28 k. ú. Staré Mesto, ktorá nebola prenajatá avšak plánovaná 
komunikácia Qej mostová konštrukcia) pôjde cez neprenajatú časť pozemku, čo z nášho pohľadu je 
v rozpore s požiadavkou stavebného zákona na preukázanie vlastníckeho alebo iného práva 
stavebníkov k pozemkoch, na ktorých sa má stavba realizovať(§ 59 ods. la§ 139 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. v platnom znení). 
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Výzvou na doplnenie žiadosti a rozhodnutím o prerušení konania č. 3049/40295/2018/DOP/Zub zo 
dňa 19. 09. 2018 Mestská časť Bratislava Staré mesto referát špeciálneho stavebného úradu ako 
príslušný stavebný úrad vyzval stavebníkov na doplnenie žiadosti. Vzhľadom na vyššie uvedené 
stavebníci svoju žiadosť z pohľadu vlastníkov bytov a nebytových priestorov Bartókova 2, 
Bartókova 4, Bartókova 6, nedoplnili v určenej lehote a preto žiadajú v zmysle § 60 ods. 2 písm. d) 
správneho poriadku o zastavenie konania. 

V prípade, ak stavebný úrad bude pokračovať v konaní vlastníci bytov a nebytových priestorov 
Bartókova 2, Bartókova 4, Bartókova 6 žiadajú o doplnenie zohľadnenia noriem na technickú 
seizmicitu od dopravy ako aj o preukázanie vlastníckeho alebo iného práva. Ak sa po doplnení 
podkladov zistí, že uskutočnením alebo využívaním stavby môžu byť ohrozené verejné záujmy 
alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania vo väčšom rozsahu ako sa počítalo 
v územnom konaní vlastníci bytov a nebytových priestorov Bartókova 2, Bartókova 4, Bartókova 6 
žiadajú stavebný úrad tak isto o zastavenie stavebného konania. 

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o vydanie stavebného povolenia, pripojenú dokumentáciu 
a listiny založené v spise stavebného úradu podľa § 62 stavebného zákona a dospel k nasledovným 
zisteniam. 

Pre umiestnenie predmetnej stavby bolo Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto vydané -
rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1375 zo dňa 04. 08. 2016 pod č. 573/36248/2016/STA/UR-Gal, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2017 v spojení s rozhodnutím Okresného úradu 
Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 01. 06. 2017, č. OU-BA-OVBP2-
20 l 7 /8125/ZAD. 

Projektová dokumentácia stavby spÍňa zastavovacie podmienky určené predmetným územným 
rozhodnutím. 
Projektová dokumentácia bola vypracovaná projektantom, ktorý podľa § 46 stavebného zákona 
zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie a zodpovedá aj za 
realizovateľnosť projektu stavby. Zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, ako aj z vlastného 
posúdenia projektovej dokumentácie, stavebný úrad zistil, že projektová dokumentácia spÍňa 
požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života 
ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určenými stavebným 
zákonom a vyhláškou č. 532/2002 Z. z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by odôvodňovali pochybnosti o zabezpečení komplexnosti 
a plynulosti výstavby a včasného vybavenia technického, občianskeho a iného vybavenia, keďže 
stavba je súčasťou stavby „Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k 5 RD", vrátane 
prípojok a areálových rozvodov inžinierskych sietí, ktorá bola umiestnená rozhodnutím Mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 1375 zo dňa 04. 08. 2016 pod č. 573/36248/2016/STA/UR-Gal, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2017 v spojení s rozhodnutím Okresného úradu 
Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 01. 06. 2017, č. OU-BA-OVBP2-
2017/8125/ZAD. 

Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie priložil záväzné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré 
boli predtým použité v územnom konaní, v rámci ktorého bola predmetná stavba umiestnená. 
Stavebný úrad z pripojeného spisu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v rámci ktorého bolo 
vydané územné rozhodnutie pre stavbu konštatuje, že projektová dokumentácia stavby je súčasťou· 
projektovej dokumentácie stavby „ Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k 5 RD", vrátane 
prípojok a areálových rozvodov inžinierskych sietí", ktorá bola (vrátane projektovej dokumentácie 
stavby) predmetom posúdenia dotknutých orgánov. 
Stavebný úrad postupom podľa § 61 ods. 1, 2 a 6 stavebného zákona oznámil začatie stavebného 
konania dotknutým orgánom, pričom dotknuté orgány upovedomil jednotlivo. V lehote určenej 
v oznámení stavebného úradu doručila svoje súhlasné vyjadrenie len spoločnosť Bratislavská 
teplárenská, a. s. (vyjadrenie zo dňa 27. 11. 2018 č. 2452/Ba/2018/3410-2). Podľa § 61 ods. 6 
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stavebného zákona platí, že ostatné oslovené dotknuté orgány, ktoré neoznámili svoje stanovisko 
k povoľovanej stavbe, so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 

Podľa § 64 ods. 1 stavebného zákona, podľa ktorého s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi, 
ktorých stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloženej pri stavebnom konaní sa opatrili pred 
jeho začatím, obmedzí stavebný úrad prerokovanie žiadosti podľa miery, v akej sa ich požiadavky 
splnili. 

Stavebný úrad na základe uvedených skutočností do záväzných podmienok uskutočnenia a užívania 
stavby v čl. III. v bode 13. výrokovej časti tohto rozhodnutia uviedol záväzné podmienky, ktoré 
vyplývajú zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, ktoré boli do spisu založené stavebníkom, 
keďže dotknuté orgány s výnimkou spoločnosti Bratislavská teplárenská, a. s. na základe 
oznámenia stavebného úradu podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadne stanovisko stavebnému 
úradu neoznámili. Stavebný úrad konštatuje, že medzi jednotlivými stanoviskami dotknutých 
orgánov je súlad. 

Pokiaľ sa jedná o rozhodnutie stavebného úradu o námietkach a pripomienkach účastníkov 

konania, ktoré sú uvedené v. odôvodnení v bode 1 ), stavebný úrad rozhodnutie odôvodňuje 

nasledovne: 

1. K námietkam a pripomienkam uvedeným v bode 1., ktoré sa týkajú technickej seizmicity od 
dopravy stavebný úrad uvádza, že podľa§ 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona medzi vybrané 
činnosti, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe, patrí aj 
projektová činnosť. Podľa§ 45 ods. 2 písm. c) stavebného zákona projektovou dokumentáciou 
sa rozumie vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane 
statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického 
hodnotenia. V zmysle § 45 ods. 4 stavebného zákona vybrané činnosti vo výstavbe môžu 
vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (oprávnená 
osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti chrániť 
verejné záujmy. V zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú 
činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 
stavebného zákona. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá za jeho 
realizovateľnosť. 

S poukazom na uvedené stavebný úrad konštatuje, že projektovú dokumentáciu stavby 
spracovali v septembri 2015 autorizovaný projektant dopravných stavieb Ing. Gabriel Bálint, 
v septembri 2018 autorizovaný projektant dopravných stavieb Ing. Gabriel Meždej, 
v septembri 2018 statik Ing. Juraj Chropeň, ktorí ako projektanti zodpovedajú zo zákona aj za 
jej realizovateľnosť. Expertízny posudok na tento projekt - „Vplyv pripravovanej výstavby na 
stabilitu svahu na Bartókovej ulici v Bratislave" spracoval v septembri 2018 statik, geotechnik 
Prof. Ing. Peter Turček, PhD. Stavebný úrad nie je oprávnený posudzovať činnosť projektanta, 
ako osoby oprávnenej na výkon projekčnej činnosti, a teda ani technické riešenie stavby 
v projektovej dokumentácii. Je zrejmé, že splnenie hygienických predpisov je požadované len 
pri zaťažení stálymi alebo častými prejavmi technickej seizmicity. Z uvedených dôvodov 
stavebný úrad vyhodnotil námietky a pripomienky účastníkov konania ako subjektívny názor 
bez relevantného podkladu, ktorý by objektívne preukázal odôvodnenosť námietok. 

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad tieto námietky a pripomienky ako nedôvodné 
zamietol. 

2. K námietkam a pripomienkam uvedených v bode 2), ktoré sa týkajú vlastníckeho resp. iného 
práva k pozemku stavebný úrad uvádza, že stavebník má vlastnícke práva k pozemku pare. č. 
2408/28 v k. ú. Staré Mesto vo výmere 87 m2. Stavebný úrad je viazaný zmluvou o nájme 
pozemku č. 08-83-0493-15-00 uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník medzi zmluvnými stranami zo dňa 23. 10. 2015 a dodatkom zo dňa 26. 05. 2017 č. 
08-83-0493-15-01 k zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0493-15-00 uzavretej dňa 23. 10. 2015. 

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad tieto námietky a pripomienky ako nedôvodné 
zamietol. 
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Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť v súčinnosti s dotknutými 
orgánmi a na základe ich stanovísk z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju 
s účastníkmi konania a zistil, že uskutočnením navrhovanej stavby nie sú ohrozené záujmy 
chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných 
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického 
vybavenia územia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 
Projektová dokumentácia stavby spiňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a zastavovacie 
podmienky určené územným rozhodnutím. Stavebný úrad v uskutočnenom konaní nezistil dôvody, 
ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby. 

V súlade s § 61 o"ds. 3 stavebného zákona v tomto konaní stavebný úrad umožnil všetkým 
účastníkom konania využiť svoje procesné práva a uplatniť k povoleniu predmetnej stavby 
námietky a pripomienky. 

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie námietky účastníkov konania. 
Stavebný úrad na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia 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 cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, vo výške 30 €bol uhradený dňa 02. 02. 2018. 
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Doručuje sa: 
- verejnou vyhláškou (má dôsledky doručenia): 

!. B. IN. G, spol. s r. o„ Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava 2 
2. ART OF SPACE, s. r. o„ Michalská ul. č. 7. 81 l O 1 Bratislava 1 
3. vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností, pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch: 

Parcely KN-C: 
v k. ú. Bratislava- Staré Mesto, pare. č. 2401/7, 2408/28, 2416/25, 2416/28, 2410/10, 

2416/13, 2408/29, 2416/26, 2416/2, 2410/9, 2416/27, 2416/24, 2410/1, 2415/2, 2416/30, 2416/1, 
2401110, 2401/6 a 2401112, 2465/10, 2464/1, 2464/2,2414/1, 2415/6, 2414/2, 2416/12, 2410/5, 
2416/7, 2416/3, 2416/29, 2408/1, 2408/32, 240118, 2401111, 2401/14, 2401117, 2401115, 2408/23, 
2408/6, 2401150, 2401/49, 2401/48, 2401/5, 2401125, 2401/26, 

Stavby KN-C : 
chata, s. č. 102440, na pare. č. 2464/2 v k. ú. Staré Mesto, (Bartókova ul.), 
dom- iná budova, s. č. 100048, na pare. č. 2416/3 v k. ú. Staré Mesto, kód 20, (Slávičie údolie), 
bytový dom, Bartókova ul. č. 2 s. č. 104705, na pare. č. 2401/8 v k. ú. Staré Mesto, 
bytový dom, Bartókova ul. č. 4 s. č. 4706, na pare. č. 2401115 v k. ú. Staré Mesto, 
garáž, s. č. 5512, na pare. č. 2408/6 v k. ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 
garáž, s. č. 6014, na pare. č. 2401/49 v k. ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 
garáž, s. č. 6183, na pare. č. 2401148 v k. ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 

Parcely KN - E: 
v k. ú. Staré Mesto, pare. č. 2448. 

- na vedomie: 
4. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie koordinácie dopravných systémov, Primaciálne 

nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 
5. Hlavné mesto SR Bratislava, ORM, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 
6. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, OSK, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, 
7. Miestny úrad mestskej časti Bratislava Staré Mesto, referát ochrany prírody a starostlivosti 

o ŽP, Vajanského nábr. č. 3, 814 21 Bratislava 1 
8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia - štátna vodná správa, Tomášikova ul. č. 
46, 832 05 Bratislava 3 

9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia - odbor ochrany prírody, Tomášikova ul. 
č. 46, 832 05 Bratislava 3 

1 O. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia - odbor odpadového hospodárstva, 
Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 

11. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia - odbor ochrany ovzdušia, Tomášikova 
ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 

12. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 
3 

13. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska ul. č. 55, 821 09 
Bratislava 2 

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, so sídlom v Bratislave, 
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 2 

15. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského ul. č. 6, 811 07 
Bratislava l 

16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. č. 17, 811 04 Bratislava 1 
· 17. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova ul. č. 19, 851 O 1 Bratislava 5 
18. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 

Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1 
19. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, oddelenie prevencie dopravných bariér, 

Sekulská ul. č. 1, 842 50 Bratislava 4 
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20. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova ul. č. 8, 831 03 Bratislava 3 
21. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 2 
22. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava 1 
23. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 1LBratislava2 
24. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská ul. č. 28, 817 62 Bratislava 1 
25. SIEMENS s. r. o„ divízia verejného osvetlenia, Lamačská cesta č. 3A, 841 04 Bratislava 4 
26. ORANGE a. s., Prievozská ul. č. 6/a, 821 09 Bratislava 2 
27. UPC BROADBAND SLOV AKIA, s. r. o., Ševčenkova ul. č. 36, 851 O 1 Bratislava 5 
28. Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská ul. č. 21/ A, 829 05 Bratislava 2 
29. Telefonica 02 Slovakia, s. r. o., Einsteinova ul. č. 24, 851 01Bratislava5 
30. ACS spol. s. r. o., Ružová dolina č. IO, 821 09 Bratislava 2 
31. Ing. Dušan Daxner, ako splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

domu Bartókova ul. č. 2, Bartókova ul. č. 2, 811 02 Bratislava 1 
32. B. IN. G, spol. s r. o., Šamorínska SSA, 821 06 Bratislava 2 
33. ART OF SPACE, s. r. o., Michalská ul. č. 7. 811 01 Bratislava 1 
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