
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 

č: 2622/51333/2018/ST A/Sul-G/33 V Bratislave, 19 .03.2019 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa 
§ 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, podľa § 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa čl. 67 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa§ 37 ods. (2) a §62 
stavebného zákona preskúmal návrh na umiestnenie stavby a žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 
22.12.2017 podal 

EuroMart DK s.r.o, Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, IČO 47 237 481 

v zastúpení spoločnosťou EXPO LINE s.r.o ., Moyzesova 5, 811 05 Bratislava zastúpenú konateľom 
Ing. arch. Karolom Kállayom (ďalej len „stavebník") a na základe tohto preskúmania vydáva 
v územnom konaní podľa § 39, § 39a v nadväznosti na § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

na zmenu dokončenej stavby v rozsahu 

„ Rozšírenie distribučného rozvodu NN " 

(ďalej len „stavba") v pozemkoch register "C" pare. č. 1707/4, 1707/ 13, 21462/4, 1669/5, 21462/5, 
21462/6 v katastrálnom území Staré Mesto a pozemkoch register "E" pare. č. 2234411 a 1697/ 1 v 
katastrálnom území Staré Mesto podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným 
projektantom Ing. Karolom Kažimírom, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4254*Z*5-3, 
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, dátum 05/2018 

a v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona 
v nadväznosti na § 4 a § 1 O vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestnení a povolení stavby 

na zmenu dokončenej stavby 

„ Bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad, Žižkova 30, Bratislava " 

(ďalej len „stavba") na ul. Žižkova 30 v Bratislave, nehnuteľnosti súpisné číslo 1868 na pozemku 
register "C" pare. č. 1697 /2 v katastrálnom území Staré Mesto a pozemkoch register "C" pare. č. 

Strana 1z26 



1697 /1, 1697 /2, 1697 /3 a 1697 /4 v katastrálnom území Staré Mesto podľa projektovej dokumentácie 
vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. arch. Karolom Kállayom, autorizovaný architekt, 
*1258AA*, EXPO LINE s.r.o., Moyzesova 5, 811 05 Bratislava v 12/20 17, 04/2018 a 05/2018. 

Pre umiestnenie a uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Členenie stavby: 
SO-OJ Obytný objekt 
Pôvodný bytový objekt má 1 podzemné podlažie a 3 nadzemné podlažia. Pôvodná garaz Je 
samostatne stojaca. Predmetom povoľovania je prestavba a prístavba pôvodných bytových 
priestorov pre zalu·aničný zastupiteľský úrad, čím sa dosiahne rozšírenie bytových priestorov 
a zlúčenie funkcie bývania a statickej dopravy do jedného celku. 
Navrhovaný objekt má 2. podzemné podlažia, 2 nadzemné podlažia a ustúpené podlažie. 
Prestrešenie je plochou strechou. Byty v celkovom počte 10 bytov sú situované na l.PP, l.NP, 
2.NP a ustúpenom podlaží, na 2.PP je navrhovaná garáž a kobky. 
Vertikálne je objekt prepojený výťahom a schodiskom. 
Obytný objekt je objekt občianskej vybavenosti ( vo vzťahu k UPZ stavba pre správu, riadenie 
a administratívu OSR s funkčným prípustným dominantným využitím) - bytové priestory sú 
určené pre predstaviteľov zahraničného zastupiteľského úradu. 
S0-02 Garáž 
Z jestvujúcej garáže sa odstráni jej časť, pričom je potrebné zachovať murovanú stenu z východnej 
strany a železobetónovú časť so základovou konštrukciou zo severnej strany, ktorá bude tvoriť časť 
steny novo navrhovaného objektu. 
S0-03 Spevnené plochy 
Spevnené plochy možno rozdeliť medzi asfaltové spevnené plochy slúžiace pre príjazd 
automobilov do podzemnej garáže a betónového chodníka v kombinácií s terénnym schodiskom 
určených pre peších. 
S0-04 Oplotenie 
Oplotenie pozemku bude na západnej, východnej a severnej strany riešené štvorhranným pletivom 
osadené na oceľových stÍpikoch rozmiestnených s odstupom 2-3m. Na južnej strane bude pozemok 
ohraničený plotom vyhotoveným z oceľových prvkov. 

2. Búracie práce: Odstráni sa jestvujúci objekt aj so základmi so zachovaním časti stavby 
pôvodného objektu na západnej strane. Odstráni sa časť z objektu pôvodnej garáže, pričom je 
potrebné zachovať murovanú stenu z východnej strany a železobetónovú stenu so základovou 
konštrukciou zo severnej strany, ktorá zároveň bude tvoriť časť steny navrhovaného objektu. 
Existujúce oporné múry a terénne schodisko zostávajú zachované. 

3. Pozemky, na ktorých sa nachádza jestvujúca stavba sú vo svahovom teréne. Z južnej strany je 
plocha ohraničená cestnou komunikáciou ulice Žižkova, zo severnej strany zeleným porastom, 
z východnej strany objektami nefunkčného krytého bazéna a na západnej strane susedným 
obývaným objektom rodinného domu. 

4. SO-OJ Obytný objekt je umiestnený na pozemkoch pare. č. 1697/1, 1697/2, 1697/3 a 1697/4 k.ú. 
Staré Mesto. Objekt má pravidelný obdÍžnikový tvar s maximálnymi rozmermi 40,723m x 
19 ,698m s výrezom v časti vstupu do garáže. 
Obytný objekt z hľadiska vo vzťahu k ÚPZ 
Polohové umiestnenie stavby - odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov a stavieb: 

pare. č. 1695/2 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku ostatné plochy 
33,77m, severná strana 

pare. č. 1695/2 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku ostatné plochy 
min 2,22m - 3,29m, východná strana 

pare. č. 1669/3 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku ostatné plochy 
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40,00m, východná strana 
pare. č. 1696/1 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku zálu·ady 

3,3m až 4,733m západná strana 
pare. č. 1696/9 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, rodinný dom súp. 
č. 6319 na pozemku pare. č. 1696/9 k. ú. Staré Mesto 

12,00m západná strana 
parc.č. 21462/6 k.ú. Staré Mesto 13,00m južná strana (komunikácia Žižkova ul.) 
parc.č. 1698/2 k. ú. Staré Mesto, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, rodinný dom súp. č. 
1888 na pozemku pare. č. 1698/2 k. ú. Staré Mesto 

25,00mjužná strana 
parc.č. 1698/ 1 k. ú. Staré Mesto, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

24,00m južná strana 

Výškové umiestnenie stavby 
osadenie obytného objektu ±0,000 - podlaha l .NP je na úrovni 173,6 m.n.m. Bpv 
( pôvodne ±0,000 - podlaha l .NP bola na úrovni 171,456 m.n.m. Bpv ) 
výška atiky strechy je na kóte 10,lOm = 181,55 m.n.m Bpv 
( pôvodná výška Iu·ebeňa pultovej strechy bola na kóte 181,909 m.n.m = 10,460m od úrovne 

±0,000) 
Výška atiky výťahovej šachty je na kóte 10,630m 

V prednej časti na pozemku pare. č. 1697/4 k.ú. Staré Mesto je umiestnený objekt S0-03 Spevnené 
plochy vrátane vstupu pre motorové vozidlá z ul. Žižkova. Akumulačná nádrž je umiestnená na 
pozemku pare. č. 1697/4 k.ú. Staré Mesto. 

S0-03 Spevnené plochy 
Asfaltová spevnená plocha pre príjazd automobilov do garáže je umiestnená na pozemkoch: 
pare. č. 1697/3, druh pozemku ostatné plochy, k.ú. Staré Mesto 
pare. č. 1697/4, druh pozemku ostatné plochy, k.ú. Staré Mesto 
Je šírky 6,8m, dÍžky 20,0m s napojením na Žižkovu ul. 

Chodník je umiestnený na pozemkoch: 
pare. č. 1697 /1, druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Staré Mesto, 

šírka chodníka je 1,54m, dÍžka 27,7m vedený pri objekte S0-01 Obytný objekt, severná strana 
pare. č. 1697/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Staré Mesto 

šírka chodníka je min 1,22m, dÍžka 1 l,70m vedený medzi objektom SO-OJ Obytný objekt 
a spoločnej hranice s pozemkom pare. č. 1695/2 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku ostatné 
plochy, východná strana 

pare. č. 1697/3 a pare. č. 1697/4, druh pozemku ostatné plochy, k.ú. Staré Mesto 
šírka chodníka je min 2,2m, dÍžka 21, 70m vedený pri spoločnej hranice s pozemkom pare. č. 

1695/2 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku ostatné plochy, východná strana 
Chodník pre peších má vstup z ul. Žižkova a vzhľadom na terén je tvorený z priamych častí 
. a schodiskami. 
Rozšírenie distribučného rozvodu NN 
Jestvujúce el. káble sa zdemontujú a v jestvujúcej trase sa uložia nové káble v pozemkoch v 
pozemkoch register "C" pare. č.: 
1707/4 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku ostatné plochy; 
21462/4 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria; 
1669/5 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria; 
2 1462/5 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria; 
2 1462/6 k. ú. Staré Mesto, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria; 
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a v pozemkoch register "E" pare. č.: 
2234411 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku ostatné plochy 
1697/1 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku záhrady 
V pozemku register "C" pare. č. 1707/ 13 k.ú. Staré Mesto, druh pozemku ostatné plochy je trasa 
káblov vedená popri spoločnej hranici s pozemkom pare. č. 1707/4 k.ú. Staré Mesto, druh 
pozemku ostatné plochy. Pri križovaní napájacieho kábla s komunikáciou bude kábel uložený 
v ochrannej rúrke uloženej v hÍbke lm od úrovne komunikácie. 

Umiestnenie stavby je zrejmé zo zákresu do kópie katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
prílohu tohto rozhodnutia. 

5. Vyhodnotenie navrhovanej stavby vo vzťahu k ÚPZ: 

Plocha dotknutých pozemkov podľa L V č. 10082 
169711 k.ú. Staré Mesto 
1697/2 k.ú. Staré Mesto 
1697 /3 k. ú. Staré Mesto 
1697/4 k.ú. Staré Mesto 
Plocha pozemkov celkom 
Zastavaná plocha celkom 
Spevnené plochy 

Prístupový chodník 
Asfaltová komunikácia 
Spevnené plochy navrhované celkom 

1960,00m2 

336,00m2 

253,00m2 

564,00m2 

3113,00m2 

467,00m2 

122,00m2 

175,90m2 

297,90m2 

Pre územie, ktorého súčasťou sú dotknuté pozemky, na ktorých sa navrhuje zmena dokončenej 
stavby, platí Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien 
a doplnkov (územie označ. kódom „S " - rozvojová a stabilizovaná plocha je situovaná na území, pre 
ktoré je schválená územnoplánovacia dokumentácia podrobnejšieho stupňa (ÚPN - Z), ktorá 
obsahuje jej reguláciu) a územný plán na zonálnej úrovni, Územný plán zóny Mudroňova 
Uuhozápad) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len UPN -Z). 

Pozemky parc.č. 1697/1, 1697/2, 1697/3, 1697/4 v k. ú. Staré Mesto patria do regulačného 
bloku č. 48, pre ktorý platia nasledovné záväzné regulatívy: 

VYMEDZENIE BLOKU: Lokalita západne od kameňolomu, prevádzkovo nadväzuje na Žižkovu ul.. 
CHARAKTERISTIKA A LIMITY SÚČASNÉHO STAVU: Stabilizované územie. 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍIVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA: 
• Funkčné využitie územia: občianska vybavenosť 

Stavby pre správu, riadenie a administratívu OSR 
CHARAKTERISTIKA: sú stavby slúžiace prevažne pre verejno-správne orgány a inštitúcie. 
Do úvahy prichádzajú stavby pre zahraničné zastupiteľské úrady, ktoré je možné situovať na 
existujúcej štruktúre pozemkov. 
Funkčné využitie: 
Prípustné: 
Dominantné 

1. Administratívne priestory zastupiteľských úradov 
2. Reprezentačné priestory zastupiteľských úradov 
3. Bytové priestory pre predstaviteľov zahraničného zastupiteľského úradu. 

Návrh: bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad - v súlade 
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• Typologický druh zástavby: solitérny objekt OSR (stavby pre správu, riadenia a administratívu) 
Návrh: bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad - v súlade 

• Stavebná činnosť: nadstavba, prístavba, stavebné úpravy 
Návrh: nadstavba, prístavba a stavebné úpravy -v súlade 

• Maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia+ ustúpené podlažie, alebo podkrovie 
Návrh: 2 podzemné, 2 nadzemné podlažia+ustúpené podlažie - v súlade 

( ustúpené podlažie s plochou 233,9m2 zaberá 49,9% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia 
s plochou 467m2

) - akceptovateľné 
• Index zastavanej plochy: 0,15 

(pri celkovej ploche pozemku 3113m2 max. zastavaná plocha 466,95m2 ) 

Návrh: O, 15001 (zastavaná plocha 467m2
) - v súlade 

• Index prírodnej plochy: 0,70 
(pri celkovej ploche pozemku 3 J 13m2 min. prírodná plocha 21 79, 1 m2 ) 

Návrh: O, 7035 (prírodná plocha 2190,25m2) - v súlade 

• Stavebné čiary: predná stavebná čiara nie je vymedzená; zadná stavebná čiara vymedzuje 
nezastaviteľné plochy (presné vymedzenie je graficky vyjadrené vo výkrese regulatívov) 
Návrh: Nezasahuje sa do nezastaviteľného územia, odstup od hranice nezastaviteľného územia je 
1,5m 

- v súlade 
• Koeficient stavebného objemu: -
• Minimálna veľkosť pozemku pre možnosť novej zástavby: l 500m2 

Návrh: 31l3m2 - v súlade 

• Maximálna výmera pozemku pre výpočet plochy zastavania: nie je stanovená 

• Druh oplotenia: - stavebný pozemok je možné oplotiť pevným priehľadným prípadne živým 
plotom (priehľadný plot do maximálnej výšky 1600mm, alebo živý plot maximálnej výšky 
lOOOm) 
Návrh: oplotenie na pozemku bude na západnej, severnej a východnej strane riešené 
štvorhranným pletivom do výšky 1500mm. Na južnej strane bude plot vyhotovený z oceľových 
prvkov výšky J 500mm. 

Navrhovaná zmena dokončenej stavby na pozemkoch pare. č. 1697/1, 1697/2, 1679/3 a 1697/4 
v k. ú. Staré Mesto na podklade a v rozsahu predloženej vyššie uvedenej dokumentácie 
rešpektuje reguláciu určenú územným plánom zóny. 

6. Základné plošné ukazovatele bytov a dispozičné riešenie je nasledovné: 
2.PP: 
(podlahová (úžitková) plocha celkom 628,39 m 2 , na kóte -6,1 IOm, dno výťahovej šachty na 
kóte - 7,910m) 

- schodisko, výťah, 11 x kobka, technická miestnosť, odpad, vrátnica, vnútorná parkovacia 
plocha, vonkajšia parkovacia plocha, sklad 

1.PP 
(podlahová (úžitková) plocha celkom 358,63 m 2 , obytná plocha celkom 242,06m 2 , na kóte -
3, llOm,) 
- schodisko, výťah 
Byt A: podlahová plocha 138,07m2 vrátane terasy 16,97m2

, 3-izbový, 
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Byt B: podlahová plocha 13 l,29m2 vrátane terasy 13,76m2 , 3-izbový 
Byt C: podlahová plocha 136,50m2 vrátane terasy 16,501112 , 3-izbový 
1.NP: 
(podlahová (úžitková plocha) 354,33 m 2, obytná plocha celkom 243,85m 2 , na kóte ± 0,000111 ) 

chodba + schodiskom, výťah, zádverie 
Byt D: podlahová plocha 128,66m2 vrátane terasy 16,971112, 3-izbový, 
Byt E: podlahová plocha 152,37m2 vrátane terasy 34,92m2 , 3-izbový 
Byt F: podlahová plocha 139,58m2 vrátane terasy 17,43m2 , 3-izbový 
2.NP: 
(podlahová (úžitková plocha) 363,34 m 2, obytná plocha celkom 243,95m 2 , na kóte +3,11 Om ) 

schodisko, výťah, 

Byt G: podlahová plocha 137,63m2 vrátane terasy 16,97m2, 3-izbový, 
Byt H: podlahová plocha 152,37m2 vrátane terasy 34,92m2

, 3-izbový 
Byt 1: podlahová plocha 142,62m2 vrátane terasy 17,43m2 , 3-izbový 
3.NP - ustúpené podlažie: 
(podlahová (úžitková plocha) 217,67 m 2, obytná plocha celkom 119,5 lm 2 , na kóte +6,380m) 

schodisko, výťah, 

Byt J: podlahová plocha 374,68m2 vrátane terasy l 94,44m2 , 4-izbový, 

Počet bytov celkom 
z toho 3-izbové 

4-izbový 

10 
9 
1 

Úžitková plocha nová 2315,55m2 

Podlahová plocha pôvod1tá nadzemnej časti 505,53m2 

Podlahová plocha nová podzemnej časti 966,08m2 

Podlahová plocha nová nadzemnej časti 935,24m2 

Podlahová plocha nová celková 190 l ,42m2 

Rozdiel pôvodnej a novej pôvodnej podlahovej plochy l 395,89m2 

( 1901,42-505,53) 
Obytná plocha celkom 849,37m2 

7. Objekt je prístupný z južnej strany z komunikácie Žižkova ulica. 
8. Statická doprava: Celkový nárok na statickú dopravu je 22 miest. Odstavenie motorových 

vozidiel je navrhnuté v garážovej časti objektu. 
9. Napojenie na verejné inžinierske siete: Inžinierske siete v rozsahu vodovodnej prípojky 

a splaškovej kanalizácie sú jestvujúce. Plynová prípojka bude zrušená. Objekt bude napojený na 
elektrickú energiu elektrickou prípojkou, ktorá je predmetom rozšírenia distribučného rozvodu 
NN. 
Dažďová kanalizácia: Dažďová voda zo striech bude odvádzaná cez jednotlivé dažďové 
odpadové potrubia Dl-10 0 1 lOmm samostatnou kanalizáciou 0 125mm. Všetky dažďové vody 
budú zaústené do plastovej akumulačnej podzemnej nádrže, z ktorej bude zabezpečený 
bezpečnostný prepad do vsakovacieho objektu. Voda z nádrže bude využívaná na polievanie 
okolitých zelených plôch. 
Vzduchotechnika: Predmetom projektu je zabezpečiť podtlakové vetranie WC, kúpeľní 
a práčovní, predprípravu na napojenie digestorov, vetranie hromadnej garáže pre bytové jednotky. 
Vykurovanie: Vykurovanie a príprava teplej vody pre zdravotechnické inštalácie je navrhnutá 
vrátane využitia tepelného čerpadla, pričom bude prevedená pred príprava chladenia. 

10. Ostatné stavebné objekty 
Rozšírenie distribučného rozvodu NN 
Objekt bude napojený z jestvujúcej rozpojovacej istiacej skrine č. 1686-018, ktorá bude vymenená 
za novú skriňu SR8 ( F1063 VV 5/4 P3 ). Táto skriňa bude napojená novým NN káblom 1-NAVY 
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4x240 z rezervného vývodu jestvujúcej trafostanice TS 00216-000 umiestnenej na Nábr. arm. 
generála L. Svobodu. Z novoinštalovanej vymenenej skrine bude napojený skupinový 
elektromerový rozvádzač. V rámci uvedeného rozšírenia NN rozvodu bude vymenený existujúci 
kábel 1-A YKY 3xl 85+95 v trase z jestvujúcej trafostanice TS 0216-000 do skrine PRIS č. 1686-
004 a kábel zo skrine 1686-004 do skrine PRIS č. 1686-018. Jestvujúca skriňa bude vymenená za 
novú skriňu SR HASMA 4x400A+4x160A. 

11. Rozšírenie distribučného rozvodu NN bude posudzované v samostatnom stavebnom konaní. 
Stavebník v stavebnom konaní predloží zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

12. Súčasťou projektovej dokumentácie je: 
A. Súhrnná technická a sprievodná správa 
Cl Koordinačná situácia 
C2 Situácia širších vzťahov 
D 1 Architektonicko-stavebné riešenie 
D2 Statika - konštrukčné riešenie 
D3 Zdravotechnika 
D4 Vzduchotechnika 
D5 Elektroinštalácia slaboprúdová 
D6 Elektroinštalácia silnoprúdová 

Časť: Rozšírenie distribučného rozvodu NN 
D7 Vykurovanie 
D8 Protipožiarna bezpečnosť 
D9 Krajinno-architektonické úpravy 
Bilancia statickej dopravy 
Tepelnotechnický a energetický posudok 

13. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, predovšetkým nariadenie č. 9/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, skladovanie sypkého materiálu sa nepovoľuje ako voľne sypané, ale 
uložené vo vhodnej nádobe, alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 
bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom) a Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

14. podľa § 66 ods.(1) a (2) stavebného zákona : 
a) dodržiavať platné a účinné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

a ochrany životného prostredia, 
b)stavbu realizovať 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; 
- v zmysle§ 66 ods.(1) stavebného zákona v nadväznosti na§ 8 Vyhlášky 532/2002 Z.z„ ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, sa pre 
výstavbu a užívanie stavby určuje podmienka, aby stavebník zabezpečil podľa uvedených 
právnych predpisov zodpovedajúce vybavenie stavby odstavnou a parkovacou plochou, počas 
celej predpokladanej životnosti stavby. Splnenie týchto podmienok a požiadaviek bude 
stavebný úrad preskúmavať aj v kolaudačnom konaní, v zmysle § 82 stavebného zákona bude 
plnenie tejto podmienky premietnuté do podmienok užívania stavby, 

c)lehota na dokončenie stavby - stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, 

d)plniť požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi a plniť požiadavky vlastníkov sietí 
a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete: 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, referátu špeciálneho stavebného 
úradu, referátu dopravy, stanovisko č. 2358/24256/2018/DOP/Zub zo dňa 30.05.2018 
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• Dodržiavať všeobecne zavazné nariadenia mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, 
predovšetkým nariadenie č . 9/2018 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. 13 5/1961 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 stavebných prác zdokumentovať stav komunikácie a skontrolovať uličné vpusty 
za účasti správcu komunikácie a po ukončení stavby odovzdať komunikácie a funkčné uličné 
vpusty správcovi, 

• Pred začatím prác na realizácii nn a v prípade záberu verejného priestranstva požiadať 
o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na Žižkovej ulici mestskú časť Bratislava-Staré 
Mesto, na ostatných plochách požiadať o súhlas ich vlastníkov, 

• Pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy do 
priľahlých nehnuteľností, 

• Pri vedení trasy priečne cez komunikácie využiť technológiu pretláčania, 

• Po ukončení výkopových prác urobiť povrchovú úpravu na vozovke na Žižkovej ulici 
v polovičnej šírke v dotknutom úseku, v hornom úseku Žižkovej ulice po bytový dom v celej 
šírke v dotknutom úseku existujúcu dlažbu predláždiť v celej šírke v dotknutom úseku, 
ostatné plochy uviesť do pôvodného stavu v spolupráci so správcom komunikácie, 

• Uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas 
zvláštneho užívania komunikácie, 

• Riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej 
komisii na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 

• Ku kolaudácii stavby predložiť záznam z odovzdania ukončenej rozkopávky, 
• Na stavbe umiestniť tabuľu s označením stavebníka, zodpovedného zástupcu, dátumu začatia 

a ukončenia stavby a číslom stavebného povolenia. 
Každú zmenu nad rámec tohto stanoviska je stavebník povinný uskutočniť len po 
predchádzajúcom súhlase referátu špeciálneho stavebného úradu a oddelenia dopravy. 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, referát životného prostredia, 
vyjadrenie č. 2791112018/DŽV/Cho zo dňa 20.06.2018 
• Stavba musí byť realizovaná v súlade so záväznou STN 83701 O Ošetrovanie, udržiavanie 

o predpisoch a stromovej vegetácie, 
• Výkopové práce sa musia realizovať v zmysle záväznej slovenskej technickej normy 83 7010, 

tzn. výkop je nutné vykonávať ručne minimálne 2,Sm od päty kmeňa dreviny, ktorá je určená 
na zachovanie 

• Všetky dreviny určené na zachovanie je potrebné zabezpečiť pred poškodením nasledovným 
spôsobom: 
- Zabrániť úniku tekutých stavebných materiálov a odpadových vôd zo stavebných činností 

v priestore okolo stromov 
- Neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu, 
- Neskladovať v priemete koruny stromu ťažké stavebné materiály ani neparkovať ťažké 

stavebné mechanizmy, 
- Neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín. 

ako orgán štátnej vodnej správy: 
• zásobovanie pitnou vodou bude riešené prostredníctvom jestvujúcej vodovodnej prípojky 

DN32, 
• odpadové vody budú odvedené do verejnej kanalizácie cez jestvujúcu hlavnú revíznu šachtu 

a jestvujúcu prípojku 
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• dažďová voda zo striech bude odvádzaná samostatnou kanalizáciou a zaústená do plastovej 
akumulačnej podzemnej nádrže, z ktorej bude zabezpečený bezpečnostný prepad do 
vsakovacieho objektu, 

• napojenie na verejné vodohospodárske zariadenia je možné uskutočniť len podľa podmienok 
BVS, a.s. 

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, povolenie stavby malého zdroja znečistenia 
ovzdušia- súhlas č. MAGS OZP 41362/2018-97747/Ri zo dňa 06.04.2018 
1. V kolaudačnom konaní preukázať vetranie hromadných garáží v súlade s projektovou 

dokumentáciou a preukázať množstvo odvádzaného vzduchu na jedno parkovacie miesto 
podľa normy STN 73 60 58-Hromadné garáže 

2. Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou 
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje 
s prašnými látkami zakapotovať. 

3. Dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť 
povrchov na zabránenie alebo obmedzenie rozprašovania. 

Okresného úradu Bratislava, oddelenie ochrany prírody, orgán ochrany prírody a krajiny, 
vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2018/038945NSM zo dňa 12.03.2018 
1. Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona OPK. 
2. Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona OPK v území zakázanú. 
3. Dreviny v blízkosti stavieb je potrebné chrániť opatreniami podľa STN 837010. Dreviny sa 

chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. V prípade, že pri realizácii 
predmetnej stavby dôjde k výrubu drevín, pre ktorý sa vyžaduje vydanie predchádzajúceho 
súhlasu na výrub osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa §47 ods.(3) zákona 
OPK, je týmto orgánom Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 

4. V súvislosti so záujmami druhovej ochrany upozorňujeme na možný výskyt chránených 
živočíchov, napr. rôznych druhov netopierov alebo vtákov, ktoré osídľujú vetracie šachty, 
rôzne štrbiny a podkrovné priestory najmä v starších budovách. 

Okresného úradu Bratislava, oddelenie ochrany prírody z hľadiska odpadového 
hospodárstva, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2018/39936/HEL/I zo dňa 11.04.2018 

1. Držiteľ odpadov je povinný: 
- Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
- Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 

- Prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto využitý ponúknuť 
na prípravu na opätovné použitie inému, 

- Recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

- Zhodnotením v rámci svojej činnosti , ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto využitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 

- 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 nimi na 
Evidenčnom liste odpadu v súlade s §2 vyhlášky MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 

- Ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa §3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., 
na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 
50kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie 
o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, 
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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 zlu·omažďovať v mieste 
jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného 
kontajnera ), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi, 

3. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob 
nakladania s odpadom 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03. 

4. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 
dotknutého orgánu podľa §99 ods. (1) písm.b) bodu č.5 zákona o odpadoch. K žiadosti 
o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi 
zo stavby ( t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy 
odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry ). V dokladoch musí byt' 
označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za 
relevantný. Na požiadanie musí byt' predložený originál uvedených dokladov. 

Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy, stanovisko č.HZUBA3-
2018/000620-002 zo dňa 19.03.2018 
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 
nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon ) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby 
požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, stanovisko č. HŽP/1252/2018/M zo dňa 05.04.2018 
1. Zabezpečiť potrebnú vzduchovú nepriezvučnosť deliacich konštrukcií medzi jednotlivými 

bytmi a bytovými a nebytovými priestormi podľa požiadaviek STN 73 0532 Hodnotenie 
zvukoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. 

2. Zabezpečiť odvetraný priestor pre upratovačku s prívodom teplej vody. 
3. Ku kolaudačnému konaniu predložiť: 

a) výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, ktorý preukáže jej súlad s požiadavkami 
Vyhl. MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, 
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri 
zásobovaní pitnou vodou. 

b) výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z vnútorných 
a vonkajších zdrojov ( doprava, TZB, tepelné čerpadlo ) nebude negatívne vplývať na 
chránené obytné prostredie podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

c) Protokol z merania zvukoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi bytovými 
a nebytovými priestormi podľa STN 73 0532 Hodnotenie zvukoizolačných vlastností 
budov a stavebných konštrukcií. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2018/6116-2/19730/ŠUS 
zo dňa 20.03.2018 

1. V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
podľa ustanovenia §40 ods. (2) a (3) pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ 
BA a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne 
spôsobilou osobou. 

TÚD SÚD Slovakia s.r.o., odborné stanovisko ev. č. 0431120/18/BT/OSillOK zo dňa 
20.03.2018 

1. V projektovej dokumentácii nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe, čo nie je v súlade s §9 
ods.(1) písm.b) časť 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z . 

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov: 
- Technické zariadenie výťahu je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 
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Z.z. v znení nariadenia vlády SR č. 22/2017 Z.z„ Pri uvedení na trh a do prevádzky je 
potrebné splniť požiadavky citovaného predpisu. TOD SÚD Slovakia s.r.o. ako notifikovaná 
osoba NB - 1353 môže vykonať posúdenie zhody výťahu podľa nariadenia vlády SR č. 

235/2015 Z.z. v znení nariadenia vlády SR č. 22/2017 Z.z .. 
- Pracovné prostriedky - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné 

uviesť do prevádzky v zmysle §13 ods. (3) a (4) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších 
predpisov a §5 ods.(I) nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní 
pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 

- Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byt' 
vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „ Návodu na používanie " ( inštrukčná 
príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. 1 Smernice Európskeho parlamentu 
a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100 

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok: 
Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby. 
Budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy. 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., vyjadrenie č. 7600/2018/PD zo dňa 12.03.2018 
Zásobovanie vodou 
•Zásobovanie predmetnej stavby vodou je realizované prostredníctvom jestvujúcej vodovodnej 

prípojky DN50 LT (dimenzia z projektu) vyvedenej na pozemok z verejného vodovodu DN80 
vedeného v danej lokalite. 

• V jestvujúcej vodomernej šachte na pozemku parc.č. 1697 /3 je umiestnený fakturačný 
vodomer. 

• Priemerná denná potreba vody Qd= 2 970 l/deň 
• Vodovodná prípojka je vyhovujúca a ostáva bez zmeny, (zodpovedný projektant Ing. arch. 

Karol Kállay) 
Odvádzanie odpadových vôd 
• Odvádzanie odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti je realizované prostredníctvom 

jestvujúcej kanalizačnej prípojky DNI 50 vyvedenej k hranici pozemku pare. č. 1697 /4 ktorá je 
zaústená do verejnej kanalizácie DN400 vedenej v lokalite. 

• Na kanalizačnej prípojke je osadená revízna šachta. 
• Odvádzanie vôd z povrchového odtoku /zrážkové vody/ je podľa predloženej projektovej 

dokumentácie realizované do plastovej akumulačnej nádrže (9200 1) a následne prepadom do 
vsakovacieho objektu na pozemku investora. 

• Kanalizačná prípojka vyhovuje navrhovanému stavu a ostáva bez zmeny. 
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 verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

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

K umiestneniu a stavbe: „Bytové priestory pre zahraničný úrad" nemáme námietky, ak cez 
predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií 
BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany. 

Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byt' v súlade so 
zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 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 Bratislavskej vodárenskej spoločnosti , a.s." (ďalej len „technické 
podmienky"). 
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4. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byt' v súlade s ustanovenou najvyššou 
prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 
BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. 
Západoslovenskej distribučnej, a.s., vyjadrenie zo dňa 09.07.2018 

1. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa 
§4 3 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o 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. 

2. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN vedenia a budú sa v ňom 
pohybovať osoby, mechanizmy, ktoré vykonávajú práce súvisiace so stavebnými prácami, je nutné 
vykonať poučenie ( oboznámenie ) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. 

3. Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať o zakreslenie 
a o vytýčenie podzemných elektrických vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a s .. 
Vo vytyčovacom protokole budú stanovené podmienky prác v blízkosti našich zariadení - v mieste 
trasy káblov odkopanie vykonávať ručne. 

4. Po realizácii elektroenergetických zariadení žiadame dodať príslušnému špecialistovi SEZ BA: 
• Plán skutočného vyhotovenia potvrdený zhotoviteľom vrátane jedno polových schém zapojenia 
• Geodetické zameranie na CD 
Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka ( spoluvlastníka ) pozemku Západoslovenská 
distribučná /Západoslovenská energetika, a.s. 

SPP-distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0177/2018/Pe zo dňa 15.05.2018 

VŠEOBECNÉ P0Dtv1IENKY: 
- 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 447b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

- v záujme predchádzariiu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti 1 OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Peter Kristl, tel. č. +421 2 2040 2251 ) najneskôr 7 dní 
pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby 
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie ( 
obnovy) plynárenských zariadení, 

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú 
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov, 

- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu z 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 
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fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu, 
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 

doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihneď 
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727 

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOi), ktorá je oprávnená za porušenie 
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 
podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 OOO,-€ poškodením 
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 
podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 
všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn ( TPP ) najmä 700 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení a existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona 
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty , trvalé porasty a pod., 

OSTATNÉ PODMIENKY: 
Pred vykonaním prác na odpojení existujúceho pripojovacieho plynovodu je potrebné 
uzatvorenie Dohody o podmienkach zrušenia plynovodu ( kontaktná osoba: Ing. Peter Kristl, tel. 
č. +42122040 2251) 
Židovská náboženská obec Bratislava, Kozia 18, Bratislava, IČO: 30 808 154 

- EuroMart DK s.r.o., so sídlom: Palisády 29/A, 811 03 Bratislava, IČO: 47 237 481 (ďalej 
ako „Vaša spoločnost'") ako budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí a/alebo 
zrealizuje prekládku/výmenu existujúceho vedenia elektrického napätia a to takým 
spôsobom, že nová trasa elektrického vedenia bude na hranici pozemku pare. č. 1707/13 v 
katastrálnom území Staré Mesto (maximálne 50 cm od hranice pozemku), najneskôr 300 
kalendárnych dní po splnení podmienok uvedených v či. VII. ods. 1 zmluvy o spolupráci 
uzatvorenej medzi developerom a Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 3 6 3 615 18 , 
najneskôr do 31.12.2020, 

- Vaša spoločnosť ako budúci oprávnený z vecného bremena na vlastné náklady zabezpečí a 
najneskôr však do 30 dní pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
káblové vedenie budúcemu povinnému z vecného bremena predloží osobitný geometrický 
plán s vyznačením rozsahu predmetného vecného bremena, 

- Vaša spoločnosť ako budúci oprávnený z vecného bremena bezprostredne, najneskôr v 
lehote 15 kalendárnych dní po uložení káblového vedenia uvedie povrch nehnuteľnosti do 
pôvodného stavu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, 

- povinnosti Vašej spoločnosti ako budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle 
predchádzajúceho bodu budú zabezpečené zmluvnou pokutou vo výške odsúhlasenej oboma 
zmluvnými stranami, 

- Vaša spoločnosť a ŽNO Bratislava uzavrú zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 
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bremena, ktorá bude obsahovať práva povi1mosti tohto listu. 

e)so stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť, 
f) dodržiavať platné a úči1mé predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pn práci, 

a ochrany životného prostredia, 
g)stavbu realizovať 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; 

h)stavba bude uskutočnená dodávateľsky 
i) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie 

v stavbe na zamýšľaný účel (podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
o doplnení niektorých zákonov), 

j) začatie stavby oznámiť na stavebný úrad do 5 dní, písomne na adresu uvedenú v záhlaví 
rozhodnutia, 

15. podľa § 66 ods. (3) stavebného zákona : 
a) Stavebný úrad týmto oznamuje, že na stavbe môže byť vykonaný štátny stavebný dohľad 

povereným zamestnancom stavebného úradu, v súlade s § 98 v nadväznosti na § 134 
stavebného zákona, 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. 

b)požiadavky na uskutočnenie stavby z hľadiska komplexnosti a plynulosti, napojení na siete a 
zariadenia technického vybavenia, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy 
okolia stavby, podmienky ochrany zelene: 
- stavba bude napojená na siete : elektrickej energie, vody, kanalizácie, 
- stavba bude dopravne napojená : 

- z komunikácie: Židovská ulica, 
- úpravy okolia stavby : v zmysle vyjadrení, 
- podmienky ochrany zelene : v zmysle vyjadrení a súhlasu na výrub drevín, 

c)vymedzenie nevyhnutného rozsahu plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska: 
1697/ 1, 1697/2, 1697/3, 1697/4 k.ú. Staré Mesto, 

d)podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe podľa § 135 stavebného 
zákona: neurčujú sa, 

e) spodrobniť statické výpočty na vyhotovenie stavby: nevyžaduje sa, v prípade nezrovnalostí, 
nejasnosti a zmien je nutné konzultovať s projektantom statiky, 

f) zhotoviteľ stavby - ak v čase vydania povolenia nie je známy, oznámiť meno (názov) a adresu 
(sídla) zhotoviteľa stavby, určeného vo výberovom konaní (§ 62 ods. (1) písm. d) stavebného 
zákona), do 5 dní od ukončenia výberového konania na adresu uvedenú v záhlaví tohto 
rozhodnutia, 

g)vytyčovanie stavby 
Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí 
stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a 
kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. 

j) požiadavky na označenie stavby na stavenisku - počas celej doby výstavby (do vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia) stavbu označiť na viditeľnom mieste z verejne 
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dostupného miesta, dostatočne zreteľným a čitateľným písmom, formou zabezpečujúcou 

trvanlivosť označenia voči poveternostným vplyvom. Označenie stavby obsahuje údaje: názov 
stavby, meno a priezvisko (názov a sídlo) stavebníka, číslo stavebného povolenia, dátum 
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, dátum dokončenia stavby, meno a priezvisko 
(názov a sídlo) zhotoviteľa stavby, meno a priezvisko osoby vykonávajúcej stavebný dozor, 
meno a priezvisko projektanta stavby. 

16. ostatné podmienky: 
a) stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby postupovať tak, aby nevzniklo poškodenie 

susedných nehnuteľností. Ak by predsa k takémuto poškodeniu došlo, je povinný takúto udalosť 
bezodkladne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti a pokúsiť sa o dosiahnutie vzájomnej dohody. 

b)stavenisko (§ 43i stavebného zákona) : 
- zabezpečiť 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 alebo z účelovej 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 byt' 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 stavebným 
úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu, 

c)stavebný denník (§ 46d stavebného zákona) 
- stavebný denník musí byt' súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; 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, 

d)za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant(§ 46 stavebného zákona), 
e)stavba sa musí uskutočňovať v súlade s projektom overeným stavebným úradom a 

právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby a stavebným povolením vvdanom 
v spojenom konaní a musí spÍňať základné požiadavky na stavby (§ 48 ods. (1) stavebného 
zákona); dokumentáciu vypracoval Ing. arch. Karolom Kállayom, autorizovaný architekt, 
*1258AA *, EXPO LINE s.r.o., Moyzesova S, 811 05 Bratislava v 12/2017, 04/2018 a 05/2018 
a tvorí súčasť tohto rozhodnutia; stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť 
stavebníka povoliť zmenu stavby pred jej dokončením (§ 68 ods. (1) stavebného zákona). Ak 
stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená v rozpore so stavebným povolením zrealizovaním 
podstatných odchýlok, z vlastného podnetu začne konanie o dodatočnom povolení stavby, 
v ktorom môže byť nepovolená časť stavby, alebo nepovolená zmena stavby dodatočne 

povolená, alebo môže stavebný úrad rozhodnúť o jej odstránení (§ 88a stavebného zákona), 
f) 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, 
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g)pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné vedenia 
s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné 
dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave vedení teclmického 
vybavenia územia, ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí, 

h)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, 
i) toto rozhodnutie nenahrádza povolenie na rozkopanie komunikácií, ktoré v prípade 

potreby vydá príslušný správca komunikácie, 
j) 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, 

k)stavebník počas výstavby je povinný umožniť prejazd po komunikácii Žižkova a vstupu do 
garáží. V prípade vzniku obmedzenia prejazdu je povinný toto obmedzenie znížiť na minimum 
bez zbytočných prieťahov a obmedzení v doprave. 

l) 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. (4) 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, pôdorysné 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. (3) 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, 

17. Námietky účastníkov 
Námietky vzniesli : 

Účastníci konania Ing. Ján Oparty a Ing. Anna Opartyová, obaja bytom Žižkova 30/A, 811 02, 
vlastníci susedných pozemkov pare. č. 1696/3, 1696/8, 1696/9 k.ú. Staré Mesto, stavby súpisné číslo 
6319 na pozemku pare. č. 1696/9 k. ú. Staré Mesto a stavby na pozemku pare. č. 1696/8 k. ú. Staré 
Mesto dňa 05.09.2018 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré mesto podali písomné 
námietky: 

1. „ Podľa nášho názoru sa jedná o novostavbu - čo do tvaru a hmoty, a to novostavbu bytov - čo 
do funkcie, ktorá je v rozpore s regulatívmi daného územia. " 
Stavebný úrad námietke nevyhovuje, odôvodnenie je v rozhodnutí o námietkach účastníkov 
konania. 

2. „ Výstavbe predchádza kompletná asanácia pôvodného objektu až na kúsok jednej obvodovej 
steny. " 
Stavebný úrad námietku neposudzuje odôvodnenie je v rozhodnutí o námietkach účastníkov 
konania. 

3. „ Funkčne nejde o prístavbu k jestvujúcej hmote, ale o úplnú asanáciu, až na jednu stenu a 
následnú novú stavbu - byty - v úplne nových parametroch. " 
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Stavebný úrad námietku neposudzuje, odôvodnenie je v rozhodnutí o námietkach účastníkov 
konania. 

4. „ Je zrejme, že nejde o obyčajnú „ úpravu stavby", ale bez najmenších pochýb o stavbu novú. " 
Stavebný úrad námietke nevyhovuje, odôvodnenie je v rozhodnutí o námietkach účastníkov 
konania. 

5. „ Podľa nášho názoru prístavbou nerozumieme novú hmotu prilepenú len k jednej stene 
pôvodnej stavby, ale pôvodnú stavbu, ku ktorej je pripojená nová hmota. rr 

Stavebný úrad námietke nevyhovuje, odôvodnenie je v rozhodnutí o námietkach účastníkov 
konania. 

6. „ Projekt je navrhnutý tak, že vo vzdialenosti 11 m pred našimi oknami, pobytovými miestnosťami 
nášho rodinného domu by mala byť postavená vysoká betónová stena bez okien a v dimenziách 
vyšších ako je náš rodinný dom. Tým budeme mať zaclonený výhľad na východnú stranu. " 
Stavebný úrad námietke neyyhovuje, odôvodnenie je v rozhodnutí o námietkach účastníkov 
konania. 

7. „ Projekt nespÍňa požiarne parametre na základe odstupových vzdialeností od okien susedných 
domov." 
Stavebný úrad námietke nevyhovuje, odôvodnenie je v rozhodnutí o námietkach účastníkov 
konania. 

8. „ Projekt nespf ňa odstupové vzdialenosti od hranice nášho pozemku. " 
Stavebný úrad námietke nevyhovuje, odôvodnenie je v rozhodnutí o námietkach účastníkov 
konania. 

9. „ Projekt nespÍňa územno-plánovacie parametre z hľadiska hustoty zastaveného územia (IZP, 
IP P, !Z..) a dopravného zaťaženia (statickou dopravou), vrátane nevhodného umiestnenia, tvaru 
a výšky novostavby. " 
Stavebný úrad námietke nevyhovuje, odôvodnenie je v rozhodnutí o námietkach účastníkov 
konania. 

1 O. „ Projekt nespÍňa územno-plánovacie parametre z hľadiska zelene (b.ttp ://www. staremesto. 
sklsklproceduralcuttings/sho wProceduralCutting/id: 5 12/section:citizen), pričom už teraz investor 
požiadal (0212018) o výrub 20 drevín." 
Stavebný úrad námietke nevyhovuje, odôvodnenie je v rozhodnutí o námietkach účastníkov 
konania. 

11. „ Projekt nespfňa hlukové parametre, vrátane tých zo stavebnej činnosti." 
Stavebný úrad námietke vyhovuje, odôvodnenie je v rozhodnutí o námietkach účastníkov 

konania. 

Účastník konania spoločnosť P&PARK, s.r.o., Plynárenská 2/ A, 821 09 Bratislava vlastník susedných 
stavieb (garáže), nehnuteľnosť súp. č. 7766 na pozemku pare. č. 1669/7 k.ú. Staré Mesto 
a nehnuteľnosť súp. č. 103312 na pozemku pare. č. 1669/6 k.ú. Staré Mesto zápisom v protokole 
z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním konaného dňa 14.09.2018 uviedol 
nasledovné námietky: 
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1.) Pred začatím stavebných prác žiadame zdokumentovať stav komunikácie. 
Stavebný úrad námietke vyhovuje, odôvodnenie je v rozhodnutí o námietkach účastníkov 
konania. 

2.)Žiadame, aby cesta bola celý deň prejazdná bez obmedzení a prístup do garáží neobmedzený. 
Stavebný úrad námietke čiastočne vyhovuje a čiastočne neyyhovuje odôvodnenie je v rozhodnutí o 
námietkach účastníkov konania. 

3.) Cesta Žižkova ulica musí byť prejazdná po celý čas výstavby. 
Stavebný úrad námietke čiastočne vyhovuje a čiastočne nevyhovuje odôvodnenie je v rozhodnutí o 
námietkach účastníkov konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
Stavebný úrad nevyhovuje týmto námietkam: 

Námietkam č. 1,4,5, týkajúcich sa názoru, že sa jedná o novostavbu, výstavba predchádza 
kompletnej asanácii pôvodného objektu, že nejde o obyčajnú „ úpravu stavby " názoru prístavby 
a následného rozporu s regulatívmi daného územia sa nevyhovuje. 

Podľa §139b ods. (5) stavebného zákona: Zmeny dokončených stavieb sú: 
a) Nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú, 
b) Prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú prevádzkovo spojené s doterajšou 

stavbou, 
c) Stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby 
Z predloženej projektovej dokumentácie je zrejmé, že búracími prácami dôjde k značnému 

odstráneniu jestvujúcich objektov. Prístavbou a nadstavbou vznikne nové hmototvarové usporiadanie 
stavby. Napriek tomu, určitá časť pôvodnej stavby zostáva zachovaná. Žiaden zákon ani predpis 
neudáva limity pre množstvo odstraňovanej časti stavby. Navrhovanú stavbu preto v zmysle 
stavebného zákona je nutné posudzovať ako zmenu dokončenej stavby. Stavebný zákon a súvisiace 
predpisy nedefinujú pojem novostavba. 

V predloženej výkresovej časti je graficky vyznačená zostávajúca časť pôvodných objektov 
(výkresy búracích prác Dl.1 až Dl.7, Dl.8 - 2.PP, Dl.9 - l.PP, Dl.10-1.NP, Dl.14 Rez A-A), vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia v bode 1.2 je uvedený rozsah zachovaného objektu. 

Vyhodnotenie súladu predloženej projektovej dokumentácie čo do funkcie je uvedené vo výrokovej 
časti bod č. 5 tohto rozhodnutia. Funkčné využitie podľa ÚPN zóny Mudroňova juhozápad je pre 
stavby pre správu, riadenie a administratívu OSR prípustné, dominanté podľa bodu č. 3: bytové 
priestory pre predstaviteľov zahraničného zastupiteľského úradu. Tieto podmienky predmet 
povoľovania spÍňa, t.j. funkcia nie je v rozpore s regulatívmi daného územia. 

Námietky č. 2,3 stavebný úrad samostatne neposudzuje. Jedná sa skôr o názor a konštatovanie 
namietajúcich. 

Námietke č . 6 týkajúcej sa výhľadu sa nevyhovuje, pretože stavebný zákon a súvisiace predpisy 
neurčujú žiadne predpisy a podmienky pre zachovanie výhľadu. V konaní stavebník predložil 
svetlotechnický posudok spracovaný oprávnenou osobou a kritéria preslnenia bytových priestorov 
susedného objektu sú splnené. 

Námietke č.7 týkajúcej sa požiarnych parametrov sa nevyhovuje, pretože stavebník predložil 
v konaní projekt protipožiarnej bezpečnosti spracovaný odborne spôsobilou osobou a stanovisko, 
v ktorom Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta Bratislavy súhlasí s riešením protipožiarnej 
bezpečnosti bez pripomienok. 
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Námietke č. 8 týkajúce sa nesplnenia odstupových vzdialeností od hraníc susedného pozemku sa 
nevyhovuje. Vyhláška 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 ani iné súvisiace predpisy stanovujú vzdialenosti len 
medzi rodinnými domami ( min. 7m, ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, max. 2m 
od spoločných hraníc, v stiesnených podmienkach 4m medzi rodinnými domami ) a vzdialenosť od 
spoločných hraníc medzi rodinnými domami. Vzdialenosť medzi navrhovanou stavbou a rodi1U1ým 
domom teda nie je stanovená predpisom. Navrhovaná stavba je vo vzdialenosti 12m od rodinného 
domu. V zmysle písomného vyjadrenia projektanta k prijatým pripomienkam a námietkam stavba 
spÍňa legislatívne požiadavky na odstup stavieb. 

Námietke č. 9 týkajúcej sa nesplnenia územnoplánovacích parametrov sa nevyhovuje, pretože 
stavebník v konaní predložil spracované údaje týkajúce sa preukázania súladu s územnoplánovacou 
dokumentáciou a vyhodnotenie súladu s územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad 
predložené údaje preskúmal a posúdil. Vyhodnotenie súladu s územnoplánovacou dokumentáciou je 
uvedené v bode č. 5 výrokovej časti 

Stavebný úrad námietke č. 1 O týkajúcej sa nesplnenia parametrov z hľadiska zelene nevyhovuje, 
pretože návrh spÍňa podmienku záväzného regulatívu funkčného a priestorového usporiadania. Index 
prírodnej plochy je stanovený 0,70. Pri celkovej ploche pozemku 3113 m2 a navrhovanej prírodnej 
ploche 2190,25m2 je index prírodnej plochy 0,7035, čím je splnená podmienka záväzného regulatívu 
funkčného a priestorového usporiadania a návrh rešpektuje reguláciu určenú územným plánom zóny. 
Stavebník v konaní predložil právoplatné rozhodnutie - súhlas na výrub drevín. V tomto rozhodnutí 
Mestská časť Bratislava-Staré mesto zaviazala stavebníka náhradnou výsadbou najneskôr v termíne ku 
kolaudácii stavby (viď. bod 14 písm. c) výrokovej časti tohto rozhodnutia). 

Námietkam týkajúcich sa prejazdu bez obmedzení, neobmedzeného prístupu do garáží a prejazdu 
komunikáciou po celý čas výstavby sa čiastočne nevyhovuje v týchto uvedených častiach, pretože pri 
akejkoľvek výstavbe akejkoľvek stavby môžu vzniknú nepredvídané situácie, ktoré môžu spôsobiť 
obmedzenie aspoň na krátky čas. Stavebný úrad vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v bode č. 16 
ostatné podmienky zaviazal stavebníka povinnosťou umožnenia prejazdu komunikáciou a vstupu do 

· garáží a k povinnosti v prípade vzniku obmedzenia toto obmedzenie znížiť na minimum bez. 
zbytočných prieťahov a obmedzení v doprave. 

Stavebný úrad vyhovuje týmto námietkam: 
Námietke týkajúcej sa hlukových parametrov sa vyhovuje, čo je zrejmé z bodu č. 16 písm. f) 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. V zmysle písomného vyjadrenia projektanta k prijatým 
pripomienkam a námietkam po zrealizovaní stavebných prác bude objekt plniť funkciu bývania, čím sa 
nemení spôsob prevádzky budovy a tým sa nepredpokladá zvýšená hlučnosť v jej okolí. 

Námietke týkajúcej sa zdokumentovania stavu komunikácie sa vyhovuje, čo je zrejmé z vyjadrenia 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, oddelenia dopravy, referátu špeciálneho 
stavebného úradu, ktoré je uvedené v bode č. 14 písm. d) výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Námietkam týkajúcich sa prejazdu a prístupu do garáží sa čiastočne vyhovuje, čo je zrejmé z 
výrokovej časti tohto rozhodnutia bodu č. 16 ostatné podmienky, kde stavebný úrad zaviazal 
stavebníka povinnosťou umožnenia prejazdu komunikáciou a vstupu do garáží a zároveň v zmysle 
vyjadrenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, oddelenia dopravy, referátu 
špeciálneho stavebného úradu, ktoré je uvedené v bode č. 14 písm. d) výrokovej časti tohto 
rozhodnutia stavebník je povinný pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov 
a umožniť vstupy do priľahlých nehnuteľností. 
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Platnosť územného rozhodnutia 
1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. (1) stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné 
povolenie. 

2. PredÍženie platnosti je možné podľa § 40 ods. (3) stavebného zákona len na základe žiadosti 
podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov 
územného konania(§ 40 ods. (4) stavebného zákona). 

Platnosť stavebného povolenia 
1. 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. 

2. V zmysle §70 stavebné povolenie a rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti sú záväzné aj pre 
právnych nástupcov účastníkov konania. 

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Odôvodnenie 

EuroMart DK s.r.o, Palisády 29/A, 811 06 Bratislava v zastúpení spoločnosťou EXPO LINE 
s.r.o., Moyzesova 5, 811 05 Bratislava zastúpenú konateľom Ing. arch. Karolom Kállayom (ďalej len 
„stavebník") dňa 21.12.2017 podal návrh o vydanie územného rozhodnutia a žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia v spojenom konaní na zmenu dokončenej stavby „ Bytové priestory pre 
zahraničný zastupiteľský úrad, Žižkova 30, Bratislava " (ďalej len „stavba") na ul. Žižkova 30 
v Bratislave, nehnuteľnosti súpisné číslo 1868 na pozemku register "C" pare. č. 1697 /2 v katastrálnom 
území Staré Mesto a pozemkoch register "C" pare. č. 1697 /1, 1697 /2, 1697 /3 a 1697 /4 v katastrálnom 
území Staré Mesto a rekonštrukciou elektrického vedenia NN v pôvodnej trase na pozemkoch parcely 
registra "C" pare. č. 1707/4, 1707/13, 21462/4, 1669/5, 21462/5, 21462/6 v katastrálnom území Staré 
Mesto a pozemkoch register "E" pare. č. 22344/1 a 1697 /1 v katastrálnom území Staré Mesto 

Uvedeným dňom bolo v zmysle § 18 ods. (3) zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov začaté spojené konanie. 

Pretože návrh a žiadosť boli neúplné dňa 31.01.2018 bol stavebník v zastúpení vyzvaný 
na doplnenie svojho návrhu a konanie bolo prerušené (v zmysle§ 35 ods. (3), § 60 ods. (1) stavebného 
zákona v nadväznosti na § 29 ods. (1) správneho poriadku) rozhodnutím č . 2622/5600/2018/ST A/Sul
L/09. Návrh ažiadosť bol doplnený dňa adňa 22.02.2018, 26.04.2018, 22.05.2018, 31.05.2018 
a 12.07.2018. 

Stavebný úrad v zmysle § 34 a § 59 stavebného zákona určil primerane účastníkov spojeného 
územného a stavebného konania. 

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou z dôvodu neznámych účastníkov konania listom č. 
2622/34902/2018/STA/Sul zo dňa 08.08.2018 začatie spojeného územného konania so stavebným 
konaním dotknutým orgánom a účastníkom konania (v súlade s ustanovením § 36 ods. (1) a§ 61 ods. 
(1) a (3) stavebného zákona) a upozornil účastníkov konania, že svoje pripomienky a námietky môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§36 ods. (1) a §61 ods. (1) 
stavebného zákona). Na prerokovanie návrhu a žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním na deň 14.09.2018, o výsledku ktorého bol spísaný protokol. 
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Dňa 05.09.2018 podaním na miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto boli v konaní 
prijaté písomné námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré sú uvedené a vyhodnotené v bode 
č. 16 tohto rozhodnutia. Ďalšie pripomienky a námietky boli prijaté dňa 14.09.2018 zápisom 
v protokole napísaného pri príležitosti ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. 

Stavebník dňa 22.10.2018 pozmenil návrh o vydanie územného rozhodnutia a žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia v spojenom konaní zo dňa 21.12.2018 a pre časť Rozšírenie distribučného 
rozvodu NN navrhol vydanie územného rozhodnutia bez spojenia so stavebným povolením. 
V priebehu konania na základe dohôd a zmlúv so Západoslovenskou distribučnou, a.s., nastala zmena 
stavebníka, vlastníka a prevádzkovateľa tohto objektu a preto Rozšírenie distribučného rozvodu NN 
bude posudzované v samostatnom stavebnom konaní. 
Dňa 22.10.2018 stavebník doplnil vyjadrenie k prijatým pripomienkam a námietkam v konaní 
a projektovou dokumentáciou . v rozsahu D6-elektroinštalácia silnoprúdová odsúhlasenú 
Západoslovenskou distribučnou a.s. Dňa 20.11.2018 bolo podanie doplnené súhlasom na výrub drevín 
s vyznačenou právoplatnosťou a dňa 22.01.2019 v dôsledku vyvolania zmeny trasovania elektrického 
vedenia oproti pôvodnému návrhu na pozemku pare. č. 1707113 k.ú. Staré Mesto stavebník doplnil 
súhlas so zriadením vecného bremena od vlastníka pozemku a dňa 19.03.2019 na základe 
geodetického zamerania opravenú Cl-Koordinačnú situáciu. 

Vlastnícky vzťah k pozemku, na ktorom je navrhovaná stavba stavebník preukázal listom 
vlastníctva č. 10082 vyhotoveného dňa 18.04.2018 Správou katastra hl. mesta Bratislavy a súhlasom 
so zriadením vecného bremena zo dňa 17.01.2019 vydaný Židovskou náboženskou obcou Bratislava, 
so sídlom Kozia 18, 814 47 Brtaislava. Stavebný úrad si údaje uvedené na liste vlastníctva opätovne 
preveril dňa 26.04.2018, 01.08.2018 a 28.11.2018 cez katastrálny portál. 

Žiadosť obsahovala a bola doplnená kópiou katastrálnej mapy, listami vlastníctva susedných 
nehnuteľností parcely registra „ C "č. 8925, 1656, 7462, C-0, 9928, 10, 2341 , 3141, 3903 a parcely 
registra „ E" č. 8925 vytvorenými cez katastrálny portál dňa 30.07.2018 a preverenými dňa 
28.11.2018, splnomocnením od spoločnosti EuroMart DK s.r.o„ Palisády 29/ A, 811 06 Bratislava na 
zastupovanie v konaní pre spoločnosť EXPO LINE s.r.o., Moyzesova 5, 811 05 Bratislava, výpisom 
obchodného registra vytvoreného na internete pre spoločnosť EuroMart DK, s.r.o., výpisom 
obchodného registra vytvoreného na internete pre spoločnosť EXPO LINE s.r.o. , Moyzesova 5, 811 05 
Bratislava, Zmluvou o spolupráci medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy: Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava a žiadateľom o spoluprácu: EuroMart DK s.r.o., 
Palisády 29/A, 811 03 Bratislava zo dňa 19.06.2018, svetelnotechnickým posudkom vypracovaným 
Ing. Zsoltym Straňákom, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4716*Z*Il , Boldog 13.04.2018, 
meraním objemovej aktivity 222Rn v pôdnom vzduchu a hodnotenie radónového rizika plochy zástavby 
vypracované RNDr. Igorom Pinterom, INTER P, ekologický servis, Košická 12, 821 09 Bratislava, 
hydrogeologický posudok spracovaný Mgr. Františkam Baliakom, GEO-Ferrys, s.r.o., Gašparovo 193, 
976 64 Beňuš, dátum 03/2018 a projektovou dokumentáciou v dvoch vyhotoveniach. 

Navrhovanú stavbu posúdili tieto dotknuté orgány: 
- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, odd. životného prostredia, správnych konaní a VP, referát 

životného prostredia, vyjadrenie č. 27911/2018/DŽV/Cho zo dňa 20.06.2018, 
- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, oddelenie dopravy, referát špeciálneho stavebného úradu, 

stanovisko č. 2358/24256/2018/DOP/Zub zo dňa 30.05.2018, 
- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, rozhodnutie - súhlas na výrub drevín č. 

5730116756/2018/DŽV/Bäe zo dňa 13.04.2018, právoplatné dňa 31.10.2018, 
- Okresný úrad Bratislava, rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2018/064254-002/JTO zo dňa 

24 .1O.2018 ( zamietnutie odvolania a potvrdenie rozhodnutia mestskej časti Bratislava-Staré 
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Mesto 5730116756/2018/DŽV/Boe zo dňa 13.04.2018 
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, povolenie stavby malého zdroja znečistenia 

ovzdušia - súhlas č. MAGS OZP 41362/2018-97747/Ri zo dňa 06.04.2018, 
- Okresný úrad Bratislava, vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny č. OU-BA-OSZP3-

2018/038945NSM zo dňa 12.03.2018, 
- Okresný úrad Bratislava, vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-

2018/39936/HEL/I zo dňa 11.04.2018, 
- Hasi čský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-

2018/000620-002 zo dňa 19.03.2018, 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto. číslo HŽP/1252/2018/M zo 
dňa 05.04.2018 

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2018/6116-2/19730/ŠUS zo 
dňa 20.03.2018 

- TOD SÚD Slovakia s.r.o., odborné stanovisko ev. č. 0431/20/18/BT/OS/DOK zo dňa 
23.03.2018, 

- Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 09.07.2018, 
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 7600/2018/PD zo dňa 12.03.2018, 
- SPP-distribúcia, a.s, , vyjadrenie č. TD/NS/O 177/2018/Pe zo dňa 15.05.2018, 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených 
v § 3 7 ods.2 a § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a 
organizáciami a zistil, že realizáciou stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, 
predpismi vydanými najej uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy boli kladné, respektíve s podmienkami, ktoré 
tvoria súčasť tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre 
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, 
zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil 
dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
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 je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 
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Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, vo výške 800,00 EUR bol uhradený dňa 20.02.2018 bankovým prevodom 

Prílohy: predmet konania zakreslený do podkladu katastrálnej mapy 
overený projekt stavby prevezme stavebník osobne 

Doručí sa: 

1. verejnou vyhláškou vlastníkom nehnuteľnosti pozemkov a stavieb registra "C" v zmysle 
rozpisu: 
•pozemky pare. č. 1697/1, 1697/2, 1697/3, 1697/4 k.ú. Staré Mesto podľa LV č. 10082 
•nehnuteľnosť súp. č. 1868 na pozemku pare. č. 1697 /2 k.ú. Staré Mesto podľa L V č. 10082 
•pozemky pare. č. 22344/4, 22344/2 k.ú. Staré Mesto podľa LV č. 8925 
•pozemky pare. č.1707/4,21462/5, 1669/1 , 1669/6, 1669/17k.ú. StaréMestopodľaLVč.1 656 
•pozemok pare. č. 1707 / 13 k.ú. Staré Mesto podľa L V č. 7462 
•pozemok pare. č. 21462/4, 1669/5, 21462/6 k.ú. Staré Mesto, LV k danej nehnuteľnosti 

nezaložený 
•nehnuteľnosť súp. č. 103312 na pozemku pare. č. 1669/6 k.ú. Staré Mesto podľa LV č. 4204 
•nehnuteľnosť súp. č. 77 66 na pozemku pare. č. 1697 /17 k. ú. Staré Mesto podľa L V č. 9928 
•pozemok pare. č . 1695/2 k.ú. Staré Mesto podľa LV č. 10 
•pozemok pare. č. 1696/l k. ú. Staré Mesto podľa L V č. 400 
•pozemok pare. č. 1696/3,8,9 k.ú. Staré Mesto podľa LV č. 2341 
•nehnuteľnosť súp. č. 6319 na pozemku pare. č. 1696/9,8 k.ú. Staré Mesto podľa L V č. 2341 
•pozemok pare. č. 1696/2 k . ú. Staré Mesto podľa L V č. 3141 
•nehnuteľnosť súp. č. 2595 na pozemku pare. č. 1696/2 podľa L V č. 3141 

Na vedomie: 
2. stavebník v zastúpení: Ing. arch. Karol Kállay, EXPO LINE, s.r.o„ Moyzesova 5, 811 05 

Bratislava 
3. Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom, Primaciálne nám. 

1, 814 99 Bratislava 
4. Židovská náboženská obec, Kozia 18, 814 47 Bratislava 
5.P&PARK, s.r.o., Plynárenská 2/A, 821 09 Bratislava 
6. Ing. Ján Oparty, Žižkova 30/A, 811 02 Bratislava 
7. Ing. Anna Opartyová, Žižkova 30/ A, 811 02 Bratislava 
8. Anna Dubničková, Nábrežie arm. Gen. L. S vo bodu 44, 811 02 Bratislava 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/stavebný úrad, 2x k spisu 

Strana 24 z 26 



1707113 

Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 2622/51333/2018/STA/Sul - G/33 
Predmet konania zakreslený do podkladu katastrálnej mapy - SO 01 Obytný objekt 
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