
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Č. j. 2546/16009/2019/STA/G-9 V Bratislave 07. 05. 2019 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 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. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 46 a 47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), v konaní 
preskúmal podanie, ktorú podala 

spoločnosť Development 5, s. r. o„ so sídlom Eurovea Centra! 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava, 
IČO: 43 837 67 1 (ďa lej len „stavebník"), 

a podľa § 66 stavebného zákona a § 1 O vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č . 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje 

stavebníkovi novostavbu 

„Polyfunkčný objekt - Rezidencia Bottova, Bratislava" 

na pozemkoch pare. č. 9134/15, 16, 23, 24, 64 v katastrálnom území Staré Mesto, s dopravným 
napojením cez pozemok pare. č. register „C" 2178911, 3 k. ú. Staré Mesto, v registri „E" č. 
21789/1 k. ú. Staré Mesto (Ul. Chalúpkova) a napojením na inžinierske siete aj cez pozemok 
pare. č. 913411 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave (ďalej len „stavba") v rozsahu stavebných 
objektov, prevádzkových súborov a úkony, ktoré nie sú stavbou a ani nemajú povahu stavby: 

SO O 1 Polyfunkčný objekt 
SO 02 Hrubé terénne úpravy, príprava územia- nejde o stavbu a úkon nemá ani povahu 
stavby 
SO 1 O Prípojka plynu 
SO 11 Prípojka horúcovodu 
SO 12 Prípojka VN 
SO 13 Areálové NN rozvody 
SO 14 Areálové osvetlenie 
SO 15 Verejné osvetlenie 
SO 16 Slaboprúdové rozvody 
SO 17 Sadové a parkové úpravy - nejde o stavbu a úkon nemá ani povahu stavby 
SO 18 Oporné múry 
SO 19 Sanácia environmentálnej záťaže - nejde o stavbu a úkon nemá ani povahu stavby 



SO 101 Prekládka horúcovodu 
PS O 1 Trafostanica 
PS 02 OST 

Účastníci konania: 
1. Development 5 s. r. o., Eurovea Centra! 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava 
2. OBERMEYER HELIKA s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava (projektant) 
3. Apollo Residence s. r. o., Cesta mládeže 9, 831 01 Bratislava-Nové Mesto 
4. Ister II s. r. o., Drotárska cesta 94, 811 02 Bratislava 
5. Ister I. s. r. o., Ivánska cesta 30B, 821 04 Bratislava 
6. SKY PARK RESIDENCES s. r. o., Digital Park II. , Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
7. SKY PARK OFFICES II s. r. o., Digital Park II., Einsteinova 25, 851 O 1 Bratislava 
8. SKY PARK OFFICES s. r. o., Digital Park II., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
9. Digital Park II, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 85 1 O 1 Bratislava 
10. Twin City VIII, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
11. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
12. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. , majetkové odd., P. O. Box 192, 814 99 

Bratislava 
13. Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava 
14. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava 
15. Kalos, s. r. o., Dvofákovo nábr. 10, 811 29 Bratislava 
16. PROPER TY Danube, s. r. o., Pribinova 1 O, 811 09 Bratislava 

Stavba bola umiestnená rozhodnutím č . 7525/47034/2018/STANas/UR zo dňa 06. 11. 2018, 
právoplatné dňa 30. 11. 2018. 

Opis stavby: 
Predmetom povolenia je novostavba polyfunkčného objektu. Objekt je navrhnutý pozdÍž 
Bottovej ulice ako dvojica zrkadlovo otočených súmerných hmôt s ustupujúcimi podlažiami 
vytvárajúcimi zošikmenie blokov od 13. NP (začiatok zošikmenia je v úrovni + 38,00 m). V 
ustupujúcich obytných podlažiach sú strešné terasy prislúchajúce bytom. Zo strany Bottovej 
ulice je riešený dvojpodlažný zasunutý parter. 
Časť stavby pomenovaná v projektovej dokumentácií stavby ako „apartmán". V technickej 
správe je uvedené, že definícia pojmu „apartmán" je zvolená z dôvodu, že takto pomenované 
miestnosti resp. súbory miestností nevyhovujú hygienickým požiadavkám kladeným na byty, 
konkrétne preslnenie alebo osvetlenie. Apartmán nie je bytom, nie je určený na bývanie 
a ani využiteľný na bývanie a podľa ustanovenia § 5 ods. (8) vyhlášky č. 277 /2008 Z. z. 
plní iba funkciu ubytovania hostí, ak je prevádzkovaný osobou oprávnenou na podnikanie 
v ubytovaní, ďalej v súlade s ustanovením § 6 ods. (1) vyhlášky č. 277/2008 Z. z. na 
viditeľnom mieste je označený ako apartmán a prístupný je hosťom v nej ubytovaným 
celých 24. hodín (ďalej len „priestor"). 
Objekt má navrhnuté dve pôdorysne najrozsiahlejšie podzemné podlažia (garáž s 336 PM + 
technické a skladové priestory) a 16 (Blok A) až 18 nadzemných podlaží (Blok B). Prvé dve 
nadzemné podlažia vytvárajú súvislý blok pozdÍž Bottovej ulice (1. NP: komerčné priestory, 2. 
NP: do Bottovej ulice - komerčné priestory, do vnútrobloku: byty, priestory, ubytovacie 
jednotky), od. 3. NP sú navrhnuté byty a priestory riešené v dvoch samostatných blokoch. 
V objekte A sú od 2.NP do 7.NP wniestnené ubytovacie jednotky hotelového typu - nebytová 
časť budovy (ďalej len „ubytovacie jednotky"). Celkovo je v objekte navrhnutých 142 bytov, 
91 priestorov a 65 ubytovacích jednotiek. Každý z blokov má navrhnuté dve komunikačné 
jadrá. V úrovni 3. NP je nad prepájajúcou dvojpodlažnou časťou navrhnutá extenzívna zelená 
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strecha(+ 7,66 m). Max. výška budov vrátane technického vybavenia j e + 63,00 m. Blok A má 
výšku strešnej roviny +49,90 m, Blok B má výšku strešnej roviny +56,020 m. Blok A aj Blok 
B majú nad úrovňou strešnej roviny umiestené technologické priestory. Vnútro blok je riešený 
ako verejne prístupný park doplnený chodníkmi so štrkovým povrchom a detským ilu·iskom. 
Strecha garáže je riešená ako zelená v rôznych výškových úrovniach podľa Iu·úbok pôdneho 
substrátu. Na hranici obrysu podzemnej časti stavby je navrhnutý výstup z garáže. 

Funkčné VJUŽitie stavby: 
Objekt „A" + „B" 
2.PP (-6,360 až -5,750): garáž, kobky, komunikácie (chodba, výťah, schodisko) 
1.PP (-2,950 až -3.550): garáž, kobky, komunikácie 
1.NP (-0,600 až +0,250): garáž, predajné priestory, odpadky, komunikácie, bicylcle, únikové 
schodisko, technické priestory - zázemie, parking 
2.NP (+4,000): S x bytová jednotka (2 x 4-izbová, 2 x 2-izbová, 1x1-izbová) s predzáhradkami, 
S x ubytovacia jednotka s predzáhradkami, predajné priestory, technické priestory, 
komunikácie, únikové schodisko 
Objekt „B" 
3. NP: 6 x bytová jednotka (2 x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x 1-izbová, 1 x 1,5 izbová), 6 x 
priestory (2 x s tromi miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na 
ubytovanie hostí, 1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol miestnosťami 

na ubytovanie hostí) 
4.NP: 6 x bytová j ednotka (2 x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x 1-izbová, 1 x 1,5 izbová), 6 x 
priestory (2 x s tromi miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na 
ubytovanie hostí, 1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol miestnosťami 
na ubytovanie hostí) 
S.NP: 6 x bytová jednotka (2 x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x 1-izbová, 1 x 1,5 izbová), 6 x 
priestory (2 x s trorni miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na 
ubytovanie hostí, 1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol miestnosťami 
na ubytovanie hostí) 
6.NP: 6 x bytová jednotka (2 x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x 1-izbová, 1 x 1,5 izbová), 6 x 
priestory (2 x s tromi miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na 
ubytovanie hostí, 1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol miestnosťami 

na ubytovanie hostí) 
7.NP: 6 x bytová j ednotka (2 x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x 1-izbová, 1 x 1,5 izbová) , 6 x 
priestory (2 x s tromi miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na 
ubytovanie hostí, 1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol miestnosťami 
na ubytovanie hostí) 
8.NP: 6 x bytová jednotka (2 x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x 1-izbová, 1 x 1,5 izbová), 6 x 
priestory (2 x s tromi miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na 
ubytovanie hostí, 1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol miestnosťami 
na ubytovanie hostí) 
9.NP: 6 x bytová jednotka (2 x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x 1-izbová, 1 x 1,5 izbová), 6 x 
priestory (2 x s tromi miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na 
ubytovanie hostí, 1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol miestnosťami 
na ubytovanie hostí) 
IO.NP: 8 x bytová jednotka ( 4 x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x 1-izbová, 1 x 1,5 izbová), 4 x 
priestory (2 x s dvomi miestnosťami na ubytovanie hostí, 1 x s jednou miestnosťou na 
ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol miestnosťami na ubytovanie hostí) 
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11.NP: 4 x priestory (1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol 
miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na ubytovanie hostí), 8 x bytová 
jednotka (1-izbová, 1,5 izbová, 2 x 2-izbová, 4 x 3-izbová) 
12.NP: 4 x priestory (1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol 
miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na ubytovanie hostí), 8 x bytová 
jednotka (1-izbová, 1,5 izbová, 2 x 2-izbová, 4 x 3-izbová) 
13.NP: 3 x priestory (1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x sjeden a pol 
miestnosťami na ubytovanie hostí, 1 x s dvomi miestnosťami na ubytovanie hostí), 7 x bytová 
jednotka (1-izbová, 1,5 izbová, 2-izbová, 4 x 3-izbová) 
14.NP: 1 x priestory (1 x s jeden a pol miestnosťami na ubytovanie hostí), 5 x bytová jednotka 
(1 ,5-izbová, 2 x 3-izbová, 2 x 4-izbová) 
15.NP: 2 x 3-izbová bytová jednotka, 2 x 4-izbová bytová jednotka 
16.NP: 4 x 3-izbová bytová jednotka 
17.NP: 2 x 5-izbová bytová jednotka (mezonet) 
18.NP: 2. úroveň mezonetových bytových jednotiek 
19. NP: technické priestory 

Objekt „A" 
3.NP: 12 x ubytovacie jednotky 
4.NP: 12 x ubytovacie jednotky 
5.NP: 12 x ubytovacie jednotky 
6.NP: 12 x ubytovacie jednotky 
7.NP: 12 x ubytovacie jednotky 
8.NP: 6 x bytová jednotka (2 x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x 1-izbová, 1 x 1,5 izbová), 6 x 
priestory (2 x s tromi miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na 
ubytovanie hostí, 1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol miestnosťami 
na ubytovanie hostí) 
9.NP: 6 x bytová jednotka (2 x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x 1-izbová, 1 x 1,5 izbová), 6 x 
priestory (2 x s tromi miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na 
ubytovanie hostí, 1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol miestnosťami 
na ubytovanie hostí) 
IO.NP: 7 x bytová jednotka (3 x 3-izbová, 2 x 2-izbová, 1 x 1-izbová, 1 x 1,5 izbová), 5 x 
priestory (1 x s tromi miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na 
ubytovanie hostí, 1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x 1,5 s jeden a pol 
miestnosťami na ubytovanie hostí) 
11.NP: 5 x priestory (1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol 
miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na ubytovanie hostí, 1 x s tromi 
miestnosťami na ubytovanie hostí), 7 x bytová jednotka (1-izbová, 1,5 izbová, 2 x 2-izbová, 3 
x 3-izbová) 
12.NP: 5 x priestory (1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol 
miestnosťami na ubytovanie hostí, 2 x s dvomi miestnosťami na ubytovanie hostí, 1 x s tromi 
miestnosťami na ubytovanie hostí), 7 x bytová jednotka (1-izbová, 1,5 izbová, 2 x 2-izbová, 3 
x 3-izbová) 
13.NP: 4 x priestory (1 x s jednou miestnosťou na ubytovanie hostí, 1 x s jeden a pol 
miestnosťami na ubytovanie hostí, 1 x s dvomi miestnosťami na ubytovanie hostí, 1 x s tromi 
miestnosťami na ubytovanie hostí), 6 x bytová jednotka (1-izbová, 1,5 izbová, 2-izbová, 3 x 3-
izbová) 
14.NP: 2 x priestory (1 x s jeden a pol miestnosťami na ubytovanie hostí, 1 x s tromi 
miestnosťami na ubytovanie hostí), 4 x bytová jednotka (1,5-izbová, 3-izbová, 2 x 4-izbová) 
15.NP: 2 x 3-izbová bytová jednotka, 2 x 4-izbová bytová jednotka 
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16.NP: 2 x S-izbová bytová jednotka 
17.NP: teclmické priestory 

Celková zastavaná plocha objektom: 
Celková úžitková plocha: 
Celkový počet bytov: 
Celkový počet priestorov: 
Celkový počet ubytovacích jednotiek: 
Celkový počet parkovacích a odstavných miest v garážach: 

2.985 m2 

33.526 m2 

49 (blok A) + 93 (blok B) 
33 (blok A) + 58 (blok B) 
65 
377 

Súčet podlahových plôch pre stanovenie výšky poplatku za rozvoj: 21.668 m2 

Napojenie na inžinierske siete: 
Zásobovanie elektrickou energiou: 
Odber el. energie pre polyfunkčný objekt s inštalovaným výkonom 6 513 kW (max. 
požadovaný príkon 772.5 kW) bude pripojený z distribučnej kioskovej trafostanice 2 x 630 
kVA zaslučkovanej do VN linky č. 290 vúsekuTs233-Tsl3 l 7. Distribučnú kioskovú 
trafostanicu s výkonom 2 x 630kV A, voľne stojacu skriňu typu SR a napojenie na existujúcu 
NN distribučnú sieť vybuduje spoločnosť ZSD, a. s. na vlastné náklady na základe zmluvy o 
spolupráci číslo 1818100099-ZoS, pričom deliacim miestom medzi spoločnosťou ZSD, a. s. a 
objekt "Rezidencia Bottova", budú poistkové spodky v NN rozvádzači distribučnej kioskovej 
trafostanici. NN káblové rozvody, skupinové elektromerové rozvádzače, trasy, lávky a iné 
technológie súvisiace s nízkonapäťovým rozvodom vybuduje investor na vlastné náklady a 
ostávajú v jeho majetku. 
Tlačidlo CENTRAL STOP -TOT AL STOP bude umiestnené v rozvádzači mimo priestoru 
kioskovej trafostanice a mimo hlavných napájacích NN káblových rozvodov v rozvádzači RH 
napájajúci jednotlivé bloky. 
Pri výpadku v distribúcií EE zaúčinkovaním tlačidla CENTRAL STOP - TOTAL STOP 
spoločnosť ZSD, a. s. nenesie zodpovednosť a obnovu napájania musí zabezpečiť 

vlastník/správca objektu. 

Zásobovanie vodou a odvedenie splaškových vôd a . vôd z povrchového odtoku do verejnej 
kanalizácie, t. j. stavebné objekty SO 04 Vodovodná prípojka, SO 05 Rozvod pitnej vody, SO 
06 Rozvod požiarnej vody, SO 07 Kanalizačná prípojka splašková, SO 08 Kanalizácia vnútro 
areálová, SO 09 Kanalizácia dažďová zaolejovaná, ORL je predmetom samostatného konania 
vedeným Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a 
vybraných zložiek ŽP. 

Stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy sú povoľované špeciálnym stavebným 
úradom, vedeným mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 

Zásobovanie teplom: 
Na pokrytie potreby tepla pre objekty je navrhnutá centrálna odovzdávajúca stanica tepla. V 
prípade výpadku elektrického prúdu je navrhnuté umiestnenie náhradného zdroja elektrickej 
energie - dieselagregátu v 2. P. P. objektu B. 
Technické parametre náhradného zdroja elektrickej energie fy Applipower, s. r. o. 

1 ks elektrický zdrojový agregát TEKSAN typ TJ335DW5C, kapotovaný, odhlučnený, 
motor: DOOSAN typ P1261-II, 
alternátor: CROMPTON GREA VES, typ G 1 R315 SB, 
menovitý základný výkon: 301 k VA/ 241 kW, 
menovitý záložný výkon: 335 kVA / 268 kW, 
max. spotreba paliva - nafty: 77,6 l/hod, 
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tepelný menovitý príkon dieselagregátu: 0,816 MW (vypočítaný zo spotreby paliva a jeho 
výhrevnosti), 

odvod spalín bude riešený dymovodom vyvedeným nad strechu objektu. Prevýšenie 
výduchu bude 1,5 m nad rovnou strechou uvedeného objektu. Vyústenie výduchu bude 64,5 m 
nad terénom. 

Zásobovanie plynom: 
Pripojovací plynovod (PP) D32 bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti - STL D160, PN 
90kPa, ktorý sa nachádza pred parcelou č. 9134/64, k.ú. BA - Staré Mesto. HUP GK bude 
osadená na hranici pozemku v plynomernej skrinke, ktorej rozmery je potrebné zosúladiť tak, 
aby bola zabezpečená manipulácia s komponentmi bežným náradím a pripraví sa pre montáž 
plynomera BK 6T G6 (rozostúp hrdiel 250± 0,5). 

Napojenie na pozemné komunikácie a statická doprava: 
Stavba bude dopravne napojená z Chalúpkovej ulice cez jeden spoločný novovybudovaný 
vjazd, v 1. časovom horizonte 2020 pripojením dočasným, a to do doby definitívnej prestavby 
komunikácie Chalupkova v súvislosti s investičným zámerom Twin City-juh, sektor C 
výhľadovo v 2. časovom horizonte (v rovnakej polohe avšak s úpravou pripojenia). Táto úprava 
napojenia bude predmetom samostatnej PD ako súčasť dokumentácie komunikácie 
Chalúpkova. 
Počet parkovacích miest: 377, z toho v garáži 2.PP = 168 miest, l.PP= 168 miest, l.NP=41 
miest, na teréne= O miest. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v konaní, ktorú 
vypracovala spoločnosť OBERMEYER HELIKA s. r. o„ Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, 
Ing. Zuzanou Koložváriovou, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 4997*Z*Il v 
auguste 2018, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez 
predchádzajúceho právoplatného rozhodnutia stavebného úradu. 
2 . Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa začatia stavby. V prípade, že 
stavebník nie je schopný stavbu dokončit', má o predÍženie termínu doby výstavby požiadať 
pred uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
3. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému 
úradu začatie stavby. 
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 
dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady 
o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby. 
5. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko označiť stavbu a 
označenie ponechať počas celej výstavby. Označenie stavby bude obsahovať údaje: 
a) názov stavby, 
b) názov dodávateľa, 
c) meno stavebníka a stavebného dozoru, 
d) termín začatia a ukončenia stavby, 
e) dátum a číslo stavebného povolenia. 
6. Stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu 
podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na 
uskutočifovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona a v súlade s príslušnými 
technickými normami, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými. 
7. Stavebník je povinný rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia 
inžinierskych sieti a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde k styku so stavbou a jej technickou 
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vybavenosťou a pred zahájením prác zabezpečiť ich vytýčenie. Pri súbehoch a križovaniach 
jestvujúcich inžinierskych sietí s navrhovanou stavbou rešpektovať STN 73 6005, 73 6701 a 
STN 75 5401. 
8. Stavebník je povinný viesť o stavebných prácach denník. 
9. Pre účely výstavby Rezidencie Bottova bude zriadené stavenisko. Ako kancelárie a 
sociálne objekty zariadenia staveniska sa využijú obytné kontajnery, ktoré sa umiestnia v 
priestore staveniska a budú sa premiestňovať podľa postupu výstavby. Objekty pre tento účel 
slúžia dočasne na čas trvania výstavby. 
1 O. Podľa ust. 88 ods. 5 stavebného zákona vlastník zariadenia staveniska vopred prerokuje 
so stavebným úradom možnosť ďalšieho využitia zariadenia staveniska, ak ho možno po 
dokončení výstavby využiť na iné účely. Podľa výsledku prerokovania buď predloží 
stavebnému úradu návrh na zmenu účelu užívania, prípadne na stavebné úpravy, alebo 
zariadenie staveniska po dokončení výstavby odstráni. 
11. Na odstránenie zariadenia staveniska sa podľa ust. 88 ods. 4 stavebného zákona 
nevyžaduje povolenie stavebného úradu. 
12. Stavenisko musí spÍi1ať požiadavky uvedené v ust. § 43i stavebného zákona: 
a) byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu 
života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením, 
b) 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, 
c) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a 
umiestnenie zariadenia staveniska, 
d) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
e) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, 
f) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 
vykonávajúcich stavebné práce, 
g) 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, 
h) na stavenisku musí byt' po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená 
stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného 
dohľadu. 
13. 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. Sypký materiál musí byt' umiestnený vo vhodnej 
nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a 
verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom). 
14. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k 
spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
15. Stavebník zodpovedá v plnej miere za škodu, vzniknutú na susedných stavbách alebo 
pozemkoch, pokiaľ ju nevyvolal ich závadný stav. 
16. Pri realizácii stavby používať iba stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v 
stavbe na zamýšľaný účel. 

17. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, predovšetkým nariadenie č. 9/2018 o dodržiavaní poriadku a čistoty na 
území MČ Bratislava-Staré Mesto, sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe 
alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej 
kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom). 
16. Stavebník je povinný dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace predpisy a 
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všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2017 o 
nakladaní s komunálnym odpadom na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších 
predpisov a všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území príslušnej 
mestskej časti. 
1 7. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, chrániť zeleň a 
prírodné hodnoty na pozemku a v okolí staveniska a dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia 
č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zelel1. na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
19. V zmysle zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov počas stavby treba udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky.+ 
20. Dodržiavať vyhlášku Ministerstva životného · prostredia Slovenskej republiky č. 

532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. 
21. Pred začatím prác na realizácii a prekládkach inžinierskych sietí a v prípade záberu 
verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na uliciach 
Chalúpkova a Bottova mestskú časť Bratislava-Staré Mesto so súhlasom vlastníka pozemku, na 
ostatných plochách požiadať o súhlas ich vlastníkov, pri vykonávaní výkopových prác 
zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy do priľahlých nehnuteľnosti. 
22. Riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej 
komisii na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
23. Stavebník je povinný pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia 
sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, 
v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami treba zakapotovať. 
24. Stavebník je povinný označiť stavbu štítkom „Stavba povolená" s uvedením údajov: názov 
stavby, názov dodávateľa, meno stavebníka a stavebného dozoru, termín začatia a termín 
ukončenia stavby, dátum a číslo stavebného povolenia. 
25. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o prácach stavebný 
denník je povinný stavbyvedúci. 
26. K návrhu o kolaudačné rozhodnutie je stavebník povinný predložiť najmä: 

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 
dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o 
vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi 
zo stavby (t. j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy 
odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť 
označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. 
Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov; 
predložiť doklady o použitých a zabudovaných stavebných výrobkoch; 
predložiť projektovú dokumentáciu overenú Krajským riaditeľstvom hasičského a 
záchranného zboru v Bratislave, schválenú pod číslom KRHZ-BA-OPP-2018/000657-003 
zo dňa 29. 10. 2018; 
preukázať vykonávacím projektom odvod znečisteného vzduchu z garáží - v súlade s 
projektovou dokumentáciou a preukázať množstvo odsávaného vzduchu na jedno 
parkovacie miesto podľa normy STN 73 6058 - Hromadné garáže. 
na užívanie stredného zdroja znečistenia je potrebné požiadať Okresný úrad Bratislava, 
odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP o súhlas podľa§ 38 
ods. 1 písm. a) zákona č. 1371201 O Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a predložiť 
splnenie podmienok súhlasu č . OU-BA-OSZP3-2018/091800/TRK/I zo dňa 20. 09. 2018 
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a súčasne v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov predložiť Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP žiadosť o schválenie postupu zisťovania 
vypusteného množstva emisií z predmetného stredného zdroja znečistenia; 
predložiť Okresnému úradu Bratislava, odboru krízového riadenia záväzné stanovisko č. 

OU-BA-OK.Rl-2018/087746 zo d11a 28. 09. 2018, dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
stavby (časť CO), podrobne dopracované dispozičné riešenie, technické riešenie a vetranie 
úkrytu v súlade s prílohou č. 1 časť tretia - jednoduché úkryty, ods. I pre kapacitu 50 
ukrývaných osôb a viac k vyhláške č. 532/2006 Z. z. a vyplnený určovací list JÚBS v dvoch 
výtlačkoch v súlade s § 12 ods. 4 vyhl. 532/2006 Z. z. s prideleným poradovým číslom 
úkrytu od mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody zo spotrebiska, ktorý preukáže .jej súlad s 
požiadavkami NV SR č. 247/2017 Z. z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej 
vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri 
zásobovaní pitnou vodou, 
výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z vnútorných a vonkajších 
zdrojov (doprava, TZB, prevádzka garáže - vjazdy a výjazdy) nebude negatívne vplývať na 
vlastné a dotknuté chránené obytné prostredie a prostredie s dlhodobým pobytom ľudí, 

podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
protokol z merania zvukovoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi bytmi a 
bytovými a nebytovými priestormi podľa S TN 73 0532 Hodnotenie zvukovoizolačných 
vlastností budov a stavebných konštrukcií, 
výsledky z objektívneho merania účinnosti núteného vetrania miestností bez potreby 
otvárania okien, ktorými sa preukáže súlad s STN 73 0532 a s vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. 
z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia; 
odsúhlasené trvalé dopravné značenie, ktoré stavebník predloží Krajskému dopravnému 
inšpektorátu najskôr 30 dní pred kolaudačným konaním; 
predvolať stavebný dozor Siemens, s. r. o.; 
predložiť energetický certifikát dokončenej stavby v zmysle§ 13 zákona č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

27. Dokončenú stavbu možno užívať, len ak na návrh stavebníka vydá stavebný úrad 
kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudne právoplatnosť. 
28. Stavebník je povinný pri realizácii stavby rešpektovať všetky podmienky 
zainteresovaných orgánov a organizácií, uvedených vo vyjadreniach a rozhodnutiach: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovisko č. 
HŽP/1084812018/Mzo dňa 07. 12. 2018: 
K umiestneniu stavby bolo vydané záväzné stanovisko tunajšieho úradu zn.: Číslo : 
HžP/238/2018 zo dňa 04.06.2018. Z predmetného stanoviska vyplynula pre stavebníka o. i. aj 
podmienka: Do ďalšieho stupňa PD zapracovať odporúčania z výsledkov hlukovej štúdie 
(spracovateľ: Akusta s.r.o„ 903 O 1 Tureň 526 z 09/2017) a predložiť na posúdenie: 
a. účinný spôsob núteného vetrania navrhnutých obytných priestorov a priestorov 
určených na dlhodobý pobyt ľudí bez nutnosti otvárania okien, v súlade s požiadavkami vyhl. 
MZ SR č. 259/2008 Z. z. (25m3/os/hod.), 
b. vlastné zdroje hluku navrlmúť a zabezpečiť tak, aby neboli zdrojom pre vlastné a 
dotknuté chránené prostredie, 

9 



c. parametre zvukovej izolácie obvodových plášťov navrhovaných budov, 
d. vzduchovú nepriezvučnosť deliacich stavebných konštrukcií vnútorných priečok 
(vodorovných a zvislých) objektu podľa požiadaviek STN 73 0532 Hodnotenie 
zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. 
Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Vám oznamujem, že stanovená 
podmienka bola splnená v požadovanom rozsahu a z hľadiska požiadaviek predpisov na 
ochranu verejného zdravia súhlasím s PD stavby „Rezidencia Bottova" na pare. č. 9134115, 116, 
/23, /24 a /64 k. ú. Bratislava-Staré Mesto". 
Zároveň upozorňujem, že podmienky, ktoré sú súčasťou stanoviska zn.: HŽP/238/2018 zo dňa 
04. 06. 2018 ostávajú naďalej v platnosti a ich splnenie bude preverené pri kolaudácii stavby. 

Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - Odd. och~any prírody 
a vybraných zložiek ŽP, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZPJ-2018191952/HELII zo dňa 17. 10. 2018: 
Z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe za 
dodržania nasledovných podmienok: 
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 nevyužitý 
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 nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie 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 MŽF 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 
50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie 
o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, 
ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára 
nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje. 

• Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste 
jeho vzniku (tj. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného 
kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

• Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob 
nakladania s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

• Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob 
nakladania s odpadom 17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky. 

• 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. 

• Držiteľ nebezpečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada úrad o vydanie súhlasu 
na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 97 ods. 1 písm. í) zákona o odpadoch. 

Pôvodca nebezpečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada tunajší úrad o vydanie 
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súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. 
g) zákona o odpadoch. 
Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri 
servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, 
vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste 
pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo 
fyzická osoba -podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. 

Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - Odd. ochrany prírody 
a vybraných zložiek ŽP, vyjadrenie č. OU-BA-OSZPJ-20181089151-2/JTO zo dňa 20.09. 20.18: 
• K Vašej žiadosti o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného 

povolenia Vám oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon"), v územiach s prvým a druhým stupňom 
ochrany sa vyžaduje vyjadrenie orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona, 
t. j. k vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby, ak sa rozhodnutie týka 
činnosti za hranicami zastavaného územia obce alebo činnosti vykonávanej na stavbe, ktorá 
je miestom hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, čo nám 
doteraz o danom objekte nachádzajúcom sa v zastavanom území obce s platným 1. stupňom 
ochrany nie je známe, preto sa vydanie vyjadrenia ochrany prírody a krajiny nevyžaduje. 
Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 
1994) sa v predmetnom území nenachádza žiadne biocentrum, biokoridor a ani 
genofondová plocha. 

• Upozonlujeme, že podľa projektovej dokumentácie sa na predmetných pozemkoch 
nachádza 13 ks drevín, na ktoré je vydaný súhlas na výrub rozhodnutím Mestskej časti 

Bratislava- Staré Mesto č. 7243/28842/2018/DŽV /Boe zo dňa 27. 06. 2018 podľa § 4 7 ods. 
3 zákona. V prípade drevín zachovaných v blízkosti stavby, je tieto potrebné chrániť v 
zmysle STN 83 70 1 O Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie, bod 4.1 . 

Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie. odd. ochrany prírody 
a vybraných zložiek ŽP, súhlas na povolenie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia č. OU
BA-OSZP 3-20181091800/TRKll zo dňa 20. 09. 2018: 
• Stavba predmetného zdroja musí byt' realizovaná v súlade s predloženou projektovou 

dokumentáciou. 
• Každá technologická zmena oproti predloženej projektovej dokumentácii s dopadom na 

ovzdušie musí byt' prerokovaná a schválená tunajším úradom ako príslušným orgánom 
ochrany ovzdušia. 

• Na užívanie zdroja je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a predložiť splnenie 
podmienok tohto súhlasu. 

• Súčasne v súlade s§ 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov predložiť tunajšiemu úradu žiadosť o schválenie postupu zisťovania vypusteného 
množstva emisií z predmetného zdroja. 

SPP - distribúcia, a. s .. vľiadrenieč. TDIPS/0222/2018/Gázodňa22.10. 2018: 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č . 25 1/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o energetike"): SÚHLASÍ s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania 
nasledujúcich podmienok: 
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
• Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike, 
• stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 

plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a 
inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 

• stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 

• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 
na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a. s., 
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom 
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, 

• stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z„ Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 
702 02, 702 01 , 906 01, 

• stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 
8001961018. 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 
• Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov 

• stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom 
sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

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

• stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu ( RTP) 
a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby 
boli prístupné z verejného priestranstva, 

• stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom 
distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba 
oprávnená osoba - zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam 
zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D), 

• stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom*' bola 
vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu, 

• stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu 
požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on
line aplikácie na webovom šidle SPP-D, 

• stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP
D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia 
podľa prílohy, 
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• po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi 
vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť 
plynárenské zariadenie do prevádzky. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
• Pripojovací plynovod (PP) 032 bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti - STL D 160, 

PN 90kPa, ktorý sa nachádza pred parcelou č. 9134/64, k. ú. BA - Staré Mesto 
• HUP GK osadiť na hranici pozemku v plynomernej skrinke, ktorej rozmery je potrebné 

zosúladiť tak, aby bola zabezpečená manipulácia s komponentmi bežným náradím a 
pripraví sa pre montáž plynomera BK 6T 06 (rozostúp hrdiel 250± 0,5) 

• Konštrukčná dokumentácia navrhovaného STL PP musí byť v zmysle vyhlášky 508/2009 
posúdená oprávnenou právnickou osobou (OPO) a na zariadení vykonaná úradná skúška. 

• Zabezpečiť trvalý prístup pracovníkov SPP- distribúcia a. s, k plynomernej skrinke. 
• K žiadosti o montáž meradla predložiť potvrdenie o odovzdaní technicko-právnej 

dokumentácie od vybudovaného PP a Odbornú prehliadku OPZ a tlakovú skúšku OPZ. 

Západoslovenská distribučná. a.s .. vyjadrenie zo dňa 25. 09. 2018: 
• Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzenmé energetické zariadenia distribučného 

rozvodu vo vlastníctve ZSD. Žiadame rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických 
zariadení v zmysle ustanovení § 4 3 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. 

• Výkopové práce v ochram10m pásme zemných káblových vedení požadujeme vykonávať 
so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. 

• V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN káblového vedenia a 
budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými 
prácami, je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) zodpovednou osobou všetkých osôb 
vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v 
blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a. s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 
251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre 
zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, 
Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí WN 
Čulenova č. 3. 

Ministerstvo vnútra SR. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave - KDI. stanovisko 
č. KRPZ-BA-KD/3-3163-00112018 zo dňa 18. 09. 2018: 

KDI s vydaním stavebného povolenia súhlasí pričom si uplatňuje nasledovné pripomienky: 
• V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požadujeme najskôr 30 dní 

pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie a 
odsúhlasenie KDI pre potreby určenia dočasného dopravného značenia v zmysle zákona č. 
135/1961 Zb. o pozenmých komunikáciách (cestný zákon). 

• 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 (cestný zákon) najskôr 30 dní 
pred kolaudačným konaním stavby. 

• KDI si k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie neuplatňuje žiadne ďalšie 

pripomienky. 
• KDl v súlade so zákonom NR SR č 171/1993 Z. z. o PZ v znení neskorších predpisov, si 

vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky 
alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti 
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a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu. 

Dopravný úrad, stanovisko č. 2110012018/ROP-003-P/42310 zo dňa 24. IO. 2018: 
Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy v civilnom letectve v zmysle ustanovenia § 
28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s poukazom na § 126 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, s realizáciou stavby podľa predložených podkladov (DSP 08/2018, časti A,B,C aEl), 
kde najvyšší bod polyfunkčného objektu je navrhnutý vo výške 63,00 mod úrovne ±0,00; t. j. 
nadmorskej výške 200,80 m n. m. Bpv a s použitím stavebných mechanizmov podľa Projektu 
organizácie výstavby z 22.08.2018 (časť F z DSP), kde je navrhované použitie dvoch vežových 
žeriavov typu Liebherr 11 O ECB s maximálnym vyložením 50 m, pričom ŽI nepresiahne výšku 
74,00 m nad úrovňou ±0,00, t. j. nadmorskú výšku 211,80 mn. m. Bpv až2 84,20 m nad 
úrovňou ±0,00, t. j. nadmorskú výšku 222,00 mn. m. Bpv (resp. alternatíva za Ž2 Liebherr 130 
ECB, kde je dÍžka ramena 60 m) a použitím mobilných žeriavov pri montáži a demontáži 
vežových žeriavov vo výške cca 70,00 m, t. j. v maximálnej nadmorskej výške 207,80 mn. m. 
Bpv (následné navyšovanie vežových žeriavov šplhaním) súhlasí s podmienkami: 
• Najvyšší bod polyfunkčného objektu vrátane všetkých zariadení umiestnených na strechách 

objektov A a B (komíny, antény, vzduchotechnika, bleskozvody a pod.) a ostatných 
objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených na pozemkoch KN-C pare. č. 

9134/1 5, 9134/16, 9134/23, 9134/24, 9134/64, k. ú. Staré Mesto nesmie prekročiť 

nadmorskú výšku, ktorá sa v riešenom území pohybuje v rozmedzí nadmorských výšok 
219,43 - 224,14 m n. m. Bpv., t. j. v rozmedzí 81,63 - 86,34 m od úrovne ±0,00. 
Obmedzujúca výška stúpa v smere od letiska v sklone 1 :25, tzn. v každom bode pozemku 
je iná {výškové obmedzenie určené ochranným pásmom kužeľovej prekážkovej roviny 
Letiska M. R. Štefánika Bratislava). 

• Najvyšší bod zdvíhacích/výškových stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe 
nesmie prekročiť svojou najvyššou časťou (vrátane ramien vežových žeriavov a 
maximálneho zdvihu mobilných žeriavov) nadmorskú výšku, ktorá sa v území zasiahnutom 
pohybom žeriavov pohybuje v rozmedzí nadmorských výšok 218,25 - 225,30 mn. m. Bpv, 
t. j. v rozmedzí 80,45 - 87,50 mod úrovne ±0,00. Obmedzujúca výška stúpa v smere od 
letiska v sklone 1 :25, tzn. v každom bode pozemku je iná (výškové obmedzenie je stanovené 
v inom rozsahu ako pri samotnej stavbe, keďže je zohľadnený aj presah ramena vežových 
žeriavov s polomerom 50 m nad pozemky, ktoré nie sú súčasťou stavby). 

• Stavebník je povinný zaistiť, aby boli Dopravnému úradu minimálne 60 dní pred 
umiestnením zdvíhacích/výškových stavebných mechanizmov na stavenisko oznámené ich 
skutočne použité typy a výšky (veža, polomer ramena, maximálny zdvih mobilných 
žeriavov), poloha vežových žeriavov a spôsob montáže a demontáže vežových žeriavov 
{tieto informácie je možné zaslať elektronicky na adresu ochranne. pasma@nsat.sk a v kópii 
na martina.kuzmova@nsat.sk). 

• V prípade nutnosti použitia vežového žeriava Liebherr 130 ECB v rovnakej výške - 222,0 
mn m. Bpv ako alternatívy za 72 bude rameno žeriava, ktoré už dosahuje dÍžku cca 60 m 
presahovať výšku určenú ochranným pásmom kužeľovej prekážkovej roviny letiska. 
Rameno vežového žeriava Ž 2 s polomerom 50 m, ktorého výška na konci ramena je nižšia 
ako v mieste veže, výšku určenú ochranným pásmom kužeľovej plochy letiska s hodnotou 
cca 22 1,20 m n. m. Bpv rešpektuje s minimálnou rezervou. Tzn. v prípade použitia 
alternatívy bude potrebné minimálne 60 dní pred umiestnením tohto mechanizmu na 
stavenisko požiadať Dopravný úrad o udelenie výnimky z ochranných pásiem Letiska M. 
R. Štefánika pre použitie stavebných mechanizmov ako dočasnej prekážky. Rozsah 
náležitostí k udeleniu výnimky je potrebné vopred konzultovať s Dopravným úradom. 
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SIEMENS. a. s., v1!}adrenie č. PDIBA/ !89118 zo dňa 12. 10. 2018: 
• pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 
• všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme 

uložiť do chráničiek, 
• pred predložením dokumentácie k stavebnému povoleniu žiadame verejné osvetlenie 

konzultovať v rozpracovanosti 
• pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. 

Kubišta - tel.: 0903 555 028, 
• v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 

požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a 
predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o„ 

• v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác 
prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 

• k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať 
stavebný dozor Siemens, s. r. o., 

• prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných 
prác Vám budeme v plnej výške fakturovať, 

• práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO, 
• v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 02/ 

6381 0151 
• toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza 

vyjadrenie vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. 

Slovak Telekom, a. s., vyfadrenie č. 6611834849 zo dňa 20. 12. 2018: 
Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č . 351/201 1 Z. z.) a 

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

• Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v Žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s . a/alebo DIGI SLOV AKIA 
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie 
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sietí: Daniel Talacko, +421 0902719605. 

• V zmysle § 66 ods. 7 zákona č . 35 1/2011 Z. z . o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 
povinnosti zodpovedá projektant. 

• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 1 O 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 preložiť zrealizovať 

prekládku SEK. 
• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
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podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a .s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 

• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI 
SLOV AKIA, s.r.o„ je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

• Podmienky k umiestneniu výškovej budovy: V lokalite registrujeme schválené mikrovlnne 
vedenie od Telekomunikačného úradu s číslom 1410801225. Pre riešenie presmerovania 
trás kontaktujte: Trasy@telekom.sk 

• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 3 51/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 
a požiadať o nové vyjadrenie. 

• Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom 
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 

• Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú 
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia 

• Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať 

pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 
vyjadrenia. 

• Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s. 

• Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Bratislavská teplárenská. a. s .. vyjadrenie č. 2230/BJ/201813410-2zodňa1 7. 10. 2018: 
• Strojovne druhého tlakového pásma, ktoré sa nachádzajú na streche jednotlivých objektov, 

žiadame preložiť do miestnosti odovzdávacej stanice tepla a druhé tlakové pásmo riešiť 
posilovacou stanicou. 

• Všetky čerpadlá - dvojičky, vymeniť za dve jednoduché čerpadlá, pričom 1 bude suchá 
rezerva. 

• Meranie spotreby tepla (pozícia 212) na sekundárnej strane technológie ústredného kúrenia 
žiadame preložiť na primárnu stranu do spoločnej spiatočky z výmenníkov ústredného 
kúrenia. 

• Umiestnenie meračov tepla naprojektovať podľa STN EN 1434-6. 
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• Automatické odvzdušňovacie ventily použité na sekundárnej strane technológie 
ústredného kúrenia žiadame nalu·adiť ručným odvzdušnením. 

• Do riešenia prípravy teplej úžitkovej vody, doplniť prívod studenej vody do zásobníka a 
ohrievača Buderus, výstup TÚV a cirkuláciu - v bloku A aj B. 

• Zjednotiť názvoslovie pri príprave teplej úžitkovej vody. Buď trvalé používať názov olu·ev 
pitnej vody alebo názov teplá úžitková voda alebo názov teplá voda. 

• Upozorňujeme, že v mimo vykurovacom období je teplotný spád primárnej horúcovodnej 
siete 75/50°C. Z uvedeného vyplýva, že projektovaný teplotný spád pre prípravu teplej 
úžitkovej vody druhého tlakového pásma 70/55°C nebude dosiahnutý a tým nebude výstup 
teplej úžitkovej vody dodávaný v požadovanej kvalite. 

• Do spiatočky sekundárneho vykurovacieho rozvodu pre druhé tlakové pásmo bloku A a B 
(medzi uzatváraciu klapku a filter) navrlu1úť merače tepla. 

• 1 V technickej správe pre prípojku a prekládku sú uvedené chybné parametre horúcovodu; 
menovitý teplotný spád v zinmom a letnom období - správne hodnoty sú v zinmom období: 
115/55 °C, letnom období: 75/55°C. 

• Nad horúcovod položiť ochrannú fóliu zelenej farby. 
• Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti j e neprípustný. 
• Manipulačné práce na horúcovode 2 x DN 100 objednávajte u Ing. Senešiho, tel.: 57 372 

606, mobil: 0907 703 028. 
• Žiadame doplniť, že skúšobným médiom pri tlakovej skúške a preplachu HV bude použitá 

studená voda. 
• Z dôvodu archivácie projektových dokumentácií skutočného vyhotovenia tepelno -

technických zariadení pripojených na sústavu CZT BAT, a. s., Vás žiadame o doručenie 
projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (so všetkými súvisiacimi profesiami) 
musí byť spracovaná a spoločnosti BAT odovzdaná v tlačenej papierovej a digitálnej forme 
vo formáte * .dgn. Aplikáciu „IRON" spolu s návodom na inštaláciu poskytne odbor GIS. 
Kontaktná osoba je Ing. Blahunka, teľ: 02 573 72 316, 0907 703 065. Jednotlivé obálky a 
výkresy projektovej dokumentácie v papierovej forme budú označené pečiatkou a 
podpisom autora projektu, zhotoviteľa a nápisom „Projekt skutočného vyhotovenia". 

• Pri vypracovaní všetkých stupňov PD je potrebné sa riadiť príslušnými vyhláškami, 
normami a pripojovacími podmienkami BAT, a.s., ktoré nájdete na našej stránke: 
http://www.batas.sk/wp-content/uploads/2015/Q8/PP-BA T-2015 final.pdf. 

fflavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. vyfadrenie č. MAGS OZP 5393012018-
413508/Bc a MAGS OZP 5393012018-426525/Bc zo dňa 02.10.2018: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ako vecne príslušný orgán na konanie podľa § 
27 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší, vydáva podľa§ 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší súhlas 
na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia: statická doprava 377 PM 
umiestnených v garáži na l.NP, l.PP a 2.PP. 
Podmienky súhlasu : 
• 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. 

• Dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť 
povrchov. 

• V kolaudačnom konaní vykonávacím projektom preukázať odvod znečisteného vzduchu z 
garáží - v súlade s projektovou dokumentáciou a preukázať množstvo odsávaného vzduchu 
na jedno parkovacie miesto podľa normy STN 73 60 58 - Hromadné garáže. 
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TÚV SÚD Slovakia s. r. o., odborné stanovisko číslo 7165010953/20/1 67BTIOS/DOK zo dňa 
28. 09. 2018: 
Pri inšpekcii vykonanej d6.a 26. 09.2018 boli zistené nasledovné nedostatky: 
• Prietok vzduchu pre nútené vetranie v podzemných garážach nie je navrhnutý 300m3/h na 

jedno státie alebo dokladovaný výpočtom podľa STN 73 6058/b, čo nie je v súlade s § 9 
ods. 1 písm. b, bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. 
Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) 
zákona č . 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto odborné stanovisko: 
Projektová dokumentácia spÍ6.a požiadavky bezpečnosti technických zariadení po 
odstránení uvedených nedostatkov. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko 158/SK/2018/KO zo dňa 02.11.2018: 
konštatujeme, že z predloženej PD nie je možné posúdiť všetky detaily týkajúce sa stavebného 
objektu a preto žiadame nasledovné úpravy v zmysle vyhlášok č. 532/2002 Z. z. 9/2009 Z. z. z 
hľadiska osôb so zrakovým postihnutím: 
• Presklené dvere a sklené plochy musia byt' označené kontrastným pásom širokým najmenej 

50 mm vo výške 1400 až 1600 mm. 
• Všetky schodiská riešiť podľa článku č. 1.3 Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške. Prvý a 

posledný stupeň každého schodiskového ramena musí byt' výrazne farebne rozoznateľný 
od okolia. Súčasne upozorňujeme, že držadlá na oboch stranách musia presahovať začiatok 
a koniec schodiskového ramena min. o 150 mm. 

• Výťahy a ich ovládanie je potrebné zrealizovať z aspektu nevidiacich a slabozrakých v 
súlade s článkom č. 1.7 Prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Ovládacie zariadenie musí byt' 
čitateľné aj hmatom. Hmatateľné označenie sa nemôže umiestniť na tlačidle ovládacieho 
panelu. Odporúča sa vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu umiestniť hmatateľné symboly 
a vľavo umiestniť označenie v Braillovom slepeckom písme. Ovládač pre vstupné podlažie 
musí byt' na ovládacom paneli v kabíne výťahu výrazne vizuálne a hmatovo odlíšený od 
ovládačov pre ostatné podlažia. Chodbový privolávač výťahu musí mať aj hmatateľné 
označenie vrátane hmatateľného označenia čísla podlažia. Príjazd privolanej kabíny musí 
oznamovať zvukový signál. 

Pri dodržaní vyššie uvedených požiadaviek súhlasíme s vydaním stavebného povolenia. 

V konaní boli v stanovenej lehote uplatnené námietky účastníkmi konania, konkrétne: 
Twin City VIII s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 47 241 462, 
podané do podateľne MiÚ pod číslom podania 1156012019 dňa 05. 03. 2019, citujem: 
„V nadväznosti na Oznámenie si týmto ako účastník stavebného konania Stavby v súlade s § 
61 ods. 1 a 3 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov uplat6.ujeme nasledujúce námietky: 
1. Bytové jednotky musia byt' umiestnené len v južnej časti a zo severnej a východnej časti 

budú umiestnené len apartmány a iné nebytové priestory, tak ako sa Stavebník zaviazal 
(Stavebník sa zároveň zaviazal zaviazať aj každého ďalšieho vlastníka/stavebníka 
projektu), v priloženom dokumente „Súhlas s vykonaním potrebných opatreníl' (Príloha). 
Prípadnou zmenou projektu a/alebo aj zmenou funkčného využitia môžu byt' ovplyvnené 
zámery TC VIII. 

2. Spoločnosť TC VIII požaduje, aby všetky technologické zariadenia, predovšetkým však tie, 
ktoré sú umiestnené na najvyšších podlažiach boli v maximálnej možnej miere odhlučnené 
a tiež umiestnené v interiéri tak, aby akusticky ani vizuálne neprekážali zámeru TC VIII, 
ktorá v juhovýchodnej časti svojich pozemkov má plánovanú dominantu presahujúcu výšku 
projektu rezidencie Bottova. 
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3. Spoločnosť TC VIII požaduje, aby bola zachovaná dopravná priepustnosť Chalúpkovej 
ulice počas výstavby projektu rezidencia Bottova ako aj po nej vzhľadom na fungovanie 
náhradnej autobusovej stanice a ostatných nájomníkov v budove náhradnej autobusovej 
stanice. Zároveii spoločnosť TC VIII požaduje, aby boli dodržané východiská 
odsúhlaseného dopravno-kapacitného posúdenia. 

4. Spoločnosť TC VIII si vyhradzuje právo figurovať v každom ďalšom konaní (najmä 
konanie o zmene stavby pred dokončením, kolaudácia, rekolaudácia, dodatočné stavebné 
konania) ako priamy účastník konania. 

Za splnenia týchto podmienok so stavbou súhlasíme. Zároveii požadujeme vzájomnú 
koordináciu na dočasných ako aj trvalých dopravných riešeniach v dotknutom území." 

Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava, e-mailom dňa 22. 12. 
2018 a prostredníctvom elektronickej pošty doručenej tunajšiemu úradu pod číslom 
910612019 dlza 22. 02. 2019, citujem: 
Vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa § 62 ods. 3 Stavebného zákona: 
Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa § 34 ods. 1 resp. § 59 ods. 1 
písm. c) Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle § 24 ods. 2 zákona EIA č. 24/2006 
Z. z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Rezidencia Bottova, Bratislava" uplatiiuje 
nasledovné podmienky k stavebnému povoleniu na ochranu svojich práv a zákonom 
chránených záujmov podľa § 66 ods. 3 písm. b) resp. ods. 4 písm. d) Stavebného zákona a podľa 
§ 10 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.: 
5. K predmetnej stavbe „Rezidencia Bottova, Bratislava" bolo vykonané zisťovacie konanie 

zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo 
pripomienky. Podľa § 24 ods. 2 posledná veta zákona EIA č. 24/2006 Z. z. sú minimálne v 
rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia 
domových samospráv. Podľa § 140c ods. 1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo 
zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné 
stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní 
definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestiiovanou 
stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej 
dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo. 

6. Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že 
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní 
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. 

7. Žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné. 
8. Žiadame predložiť vodoprávne povolenie na vodné stavby ako aj predložiť povolenia na 

všeobecné a osobitné užívanie vôd podľa Vodného zákona č. 364/2004 Z. z. 
9. Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § l 6a 

Vodného zákona. 
1 O. Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania odtokových 

pomerov podľa § 18 ods. 5 Vodného zákona ako aj environmentálnych cieľov podľa 
Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. 

11 . Žiadame preukázať zohľadnenie dokumentácie podľa § 65 Vodného zákona č.364/2004 Z. 
z. v dokumentácii pre stavebné povolenie. 

12. V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných 
environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods. 5 zákona 
OPK č. 543/2002 Z. z. 

13. Žiadame, aby okolie stavby „Rezidencia Bottova, Bratislava" bolo podľa § 39a ods. 2 písm. 
b) Stavebného zákona upravené sadovými úpravami formou parčíka v zmysle našich 
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní ako súčasť sadových a parkových úprav a 
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ako súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia tak aby spÍňal metodiku 
Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 201 O 
(https ://www.mindop.sk/ministerstvo-1 /vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke
usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny / standardy-minimalnej-vybavenosti-o bci-pdf-1-
95-mb). Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu 
a forme aj mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami 
(https://www.protisuchu.sk/) a projekt spÍňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA 
PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH 
OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide
sk/files/assets/basic-html/index.html#2). 

14. Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa§ 47 písm. 
e) a písm. j) Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boh po celý čas 
životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami 
a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém 
budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť 
nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob 
jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov 
založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných 
a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac 
zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo 
najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo". Žiadame preukázať splnenie podmienky 
podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi 
najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné 
požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu 12 
a 13 tohto vyjadrenia. 

15. Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme 
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré 
zabezpečia minimálne 80 % podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 
minimálne 8 1 vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom 
území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Prípustné aj keď 

environmentálne menej vhodné je aj použitie vodu~priepustných asfaltových zmesí s 
vhodným podložím, či použitie betónovej zámkovej dlažby s preukázanou vodozádržnou 
funkcionalitou. Podľa ustanovenia § 2 Cestného zákona č. 13 5/1961 Zb. v znení neskorších 
predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so 
zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na 
ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa 
platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených 
výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh 
ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické 
predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych 
oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované 
v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest 
http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Používanie materiálov zo 
zhodnotených odpadov vyplýva z§ 1 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch č . 79/2015 Z. z. 
„tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom hospodárstve"; podľa § 8 ods. 
3 písm. c) zákona o odpadoch „program odpadového hospodárstva obsahuje záväznú časť 
a smernú čast"'. Povinnosť používať materiály a výrobky zo zhodnotených odpadov 
vyplýva napríklad zo záväzných opatrení Programu odpadového hospodárstva SR 
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a
obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020 _ vestnik.pdf). Drenážna funkcia zase vyplýva 
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z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: Podľa § 65 Vodného zákona č . 
364/2004 Z. z. „Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné užívanie 
vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov 
zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej 
bilancie, z programu opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na 
odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z 
programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a 
rozvojových programov vo vodnom hospodárstve."; podľa§ 18 ods. 5 Vodného zákona 
„Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná 
bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové 
pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné 
užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely." 
Navrhované stavebno-konštrukčné prvky drenážnych dlažieb zo zhodnotených odpadov 
spevnených plôch plne vyhovujú týmto teclmickým predpisom a je preto nutné ich v 
povoľovacom konaní zohľadniť · a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov. 
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti. 
(recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drť ou fr. 8-16, kamenivo fr. 
0-4 tr. A, geotextília netkaná protiropná, separačná geotextília (podľa potreby 
hydroizolačná a vyspádovaná do ORL), hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr. A, hutnené 
drvené kamenivo fr. 0-63, tr. A, výstužná geomreža). 

16. Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v 
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného 
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových nmožstiev ORL, dažďovej kanalizácie 
a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho 
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie. 

17. Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 
zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. 
(https ://www.enviroportal.sk/podnikatel/ odpad/povinnosti-podnikatela). 

18. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom nmožstve 
. zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového 
odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera 
označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou 
farbou, hio-odpadu označeného hnedou farbou. 

19. Podľa § 10 ods. 1 písm. e) stavebnej vyhlášky č. 453/2000 Z. z. „stavebné povolenie 
obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana 
verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania"; vyššie uvedené 
požiadavky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa § 66 ods. 3 písm. 
b) resp. ods. 4 písm. d) Stavebného zákona v zmysle § IO ods.l písm. e) vyhlášky č. 
453/2000 z. z. 

20. S realizáciou stavby „Rezidencia Bottova, Bratislava" súhlasíme za predpokladu splnenia 
vyššie uvedených podmienok. Zároveň Vás v súlade s § 23 ods.l Správneho poriadku 
žiadan1e o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich 
sa nami uplatnených pripomienok, t. j .: Koordinačná situácia, Sprievodná správa, Písomné 
vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom 
príslušného orgánu podľa § 140c ods.2 Stavebného zákona, Preukázanie dostatočnej 

dopravnej kapacity dopravného napojenia, Sprievodná správa týkajúca sa odpadového 
hospodárstva a jeho zabezpečenia, Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných 
zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti 
použitia drenážnej dlažby, Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného 
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napojenia, Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a 
rozhodnutia podľa § 16a Vodného zákona, Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia 
požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie 
Adaptačnej stratégie SR. 

21. Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v 
stavebnom rozhodnutí. 

22. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle § 25a Správneho poriadku a§ 17 
ods. 1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho 
združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme 
poštou nedoručovať. 

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

Námietkam č. 1, 2, 3, 5, 14, 17, 18, 19, 21 bolo vyhovené. Námietkam č. 4, 20, 22 nie je 
možné vyhovieť. Námietky č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stavebný úrad zamieta. Námietkami 
č. 15, 16 sa stavebný úrad nezaoberá. Podrobne sa uplatnenými námietkami stavebný 
úrad zaoberá v dôvodovej časti tohto rozhodnutia. 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predÍžiť na 
základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia. 

Po ukončení prác stavebník predloží návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno 
užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) 
stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje 
stavbu v rozpore s vydaným stavebným povolením a môže mu byt' uložená pokuta do výšky 
165 970 €. 

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

Odôvodnenie 

Stavebník Development 5, s. r. o„ so sídlom Eurovea Centra! 2, Pribinova 6, 811 09 
Bratislava, IČO: 43 837 671, v konaní na základe splnomocnenia zastúpená: Diana Sigetová, 
bytom Kríková 7, 821 07 Bratislava, korešpondenčná adresa HENRIS IMMO, s. r. o., 
Sabinovská 15, 821 03 Bratislava, podal dňa 10. 12. 2018, žiadosť na vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Polyfunkčný objekt - Rezidencia Bottova, Bratislava" na pozemkoch 
pare. č. 9134/15, 16, 23, 24, 64 v katastrálnom území Staré Mesto, s dopravným napojením cez 
pozemok pare. č . 21789/1, 3 k. ú. Staré Mesto (Ul. Chalúpkova) a napojením na inžinierske 
siete aj cez pozemok pare. č. 9134/1 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave v rozsahu projektovej 
dokumentácie vypracovanej spoločnosťou OBERMEYER HELIKA s. r. o., Dúbravská cesta 2, 
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841 04 Bratislava, Ing. Zuzanou Koložváriovou, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 
4997*Z*ll v auguste 2018, členenej na stavebné objekty a prevádzkové súbory uvedené vyššie. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a 2 stavebného zákona oznámil listom 
č. 2546/4824/2019/ST AN as zo di1a 05. 02. 2019 začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom a známym účastníkom konania a vzhľadom na to, že mu boli dobre známe pomery 
staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 
stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Stavebný úrad súčasne 
určil lehotu, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky. Účastníci konania boli 
upozornení, že na neskoršie podané pripomienky sa neprihliadne. Rovnako boli upozornení, že 
sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom 
konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny(§ 61 ods. 1 a 3 stavebného zákona). 

Dotknuté orgány boli povi1mé oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej 
mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 
potreboval na riadne posúdenie dlhší čas, predÍžil stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k 
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 
61 ods. 6 stavebného zákona). 

V konaní boli uplatnené námietky podrobne uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Námietkam týkajúcich sa požiadavky umiestnenia bytových jednotiek len v južnej časti 
a zo severnej a východnej časti len priestory a iné nebytové priestory (č. 1), ako aj umiestnenia 
dostatočne odhlučnených teclmologických zariadení (č. 2) bolo vyhovené, dôkazom čoho je 
predložená projektová dokumentácia spracovaná podľa ust. § 47 stavebného zákona (č. 14) 
ktorá tvorí nedeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia. 

V súčasnosti je vzhľadom k pretrvávajúcim obmedzeniam na ulici Mlynské nivy možný 
vjazd vozidiel do náhradnej autobusovej stanice iba z Chalúpkovej ulice. Organizácia dopravy 
počas výstavby Rezidencie Bottova môže byť odlišná, preto je potrebné dopravné riešenie 
odsúhlasiť v Operatívnej komisii na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, čím stavebný úrad zaviazal stavebníka v podmienke č . 22 tohto rozhodnutia. Tým 
bolo námietke č. 3 vyhovené. 

Požiadavke č. 4 byt' účastníkom konania, ktoré ešte nezačalo, nie je možné v zmysle 
uvedeného vyhovieť. 

Zisťovacie konanie bolo ukončené, žiadosť na vydanie stavebného povolenia v zásade 
je v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným príslušným orgánom OÚ BA 
a s jeho podmienkami, čo je uvedené v záväznom stanovisku č. OU-BA-OSZP3-
2019/046588/SEA/I-EIA-zs.sk zo dňa 22. 03. 2019. Tým bolo námietke č. S vyhovené. 

Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo 
mohli byt' uplatnené v úzenmom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa 
neprihliada. Ide o zásadu koncentrácie konania a stanovenie určitých limitov stavebného 
konanie. Jej cieľom je zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by v 
konečnom dôsledku bránili akejkoľvek stavebnej činnosti. Z toho dôvodu námietky č. 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 stavebný úrad zamieta. 

Námietky č. 15 a č. 16 smerujú k rozhodnutiam špeciálnych stavebných úradov a nie sú 
predmetom tohto konania, preto sa nimi stavebný úrad ďalej nezaoberá. 

Stavebník predložil stavebnému úradu z hľadiska odpadového hospodárstva záväzné 
stanovisko Okresného úradu Bratislava - odboru starostlivosti o životné prostredie - Odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP č. OÚ-BA-OSZP3-2018/91952/HEL/I zo dií.a 17. 10. 
2018, čím bolo námietke č. 17 a č. 18 vyhovené. 

Námietke č. 19 a č. 21 smerujúcej k obsahu stavebného povolenia bolo vyhovené 
obsahom stavebného povolenia. 
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Z technických dôvodov nie je možné vyhovieť požiadavke na doručovanie elektronickej 
kópie vybraných častí spisu (č. 20) a doručovaniu písomností vrátane rozhodnutia do 
elektronickej schránky (č. 22). 

Stavbu posúdili dotknuté orgány a organizácie uvedené vo výroku rozhodnutia a 

• Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. KRHZ
BA-OPP-2018/000657-003 zo dňa29. 10. 2018; 

• Okresný úrad Bratislava - odbor krízového riadenia, odd. civilnej ochrany a krízového 
plánovania, záväzné stanovisko č. OU-BA-OKRI-2018/087746 zo dňa 28. 09. 2018; 

• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s„ vyjadrenie č. 46557/2018/me zo dňa 06. 11. 
2018; 

• Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odd. dopravy, záväzné stanovisko č. 
03863/2018/CDD-57 zo d11a26. 09. 2018; 

• Dopravný podnik Bratislava, vyjadrenie č. 17949/19109/2000/2018 zo dňa 25. 09. 
2018; 

• Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, vyjadrenie č. 25517/2018/0230-6 zo dňa 
04. 10. 2018; 

• Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, stanovisko č. 2079/41535/2018/Maj/Haa zo dňa 
27. 09. 2018; 

• Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, vyjadrenie č. SITB-OT4-2018/001113-
131 zo dňa 26. 09. 2018; 

• Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s (BTS), stanovisko č. 
421/RIO/DRS/BTS/2018 zo dňa 14. 09. 2018; 

• Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č. 26712018 zo dňa 14. 09. 2018; 
• Slovenský vodohospodársky podnik, vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 3010/2018/2 zo dňa 

26. 10. 2018; 
• Slovak Lines, a. s., vyjadrenie zo dňa 06. 11. 2018. 

Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné a pripomienky vyplývajúce zo stanovísk 
zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia. 

Stavebník preukázal vlastnícke právo k pozemkom pare. č. 9134/15, 16, 23, 24, 64 v k. 
ú. Staré Mesto predložením výpisu z listu vlastníctva č. 8285. 

K ostatným pozemkom, všetky nasledujúce v k. ú. Staré Mesto, stavebník preukázal tzv. 
„iné právo k pozemkom a stavbám" podľa ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona nasledovne: 

- reg. „C'' pare. č. 9134/l - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2018-452-
002/00-ZBZVB uzatvorená medzi Západoslovenská energetika, a. s., Bratislavská teplárenská, 
a. s. a spoločnosťou Development 5, s. r. o. zo dňa 05. 12. 2018; 

- reg. „E" pare. č. 21789/1 - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 

286500181900/0099 uzatvorená medzi HL m. SR Bratislava a Development 5, s. r. o. zo d11a 
01. 03. 2019. 

Pozemky vedené v registri „C" v katastrálnom území Staré Mesto, parcela číslo 21789/1 
a 21789/3 nemajú založený list vlastníctva. Podľa identifikácie ležia na pozemku registra „E", 
ako parcela č . 21789/1 zapísaná na liste vlastníctva číslo 8925 v prospech vlastníka Hlavné 
mesto SR Bratislava. Na uvedenom pozemku sa nachádza miestna komunikácia III. triedy 
Chalúpkova ul. Komunikácia bola Protokolom o zverení miestnych komunikácií III. a IV. 
triedy zo dňa 09. 07. 1992 zverená do správy mestskej časti. 

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o EIA"). Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutím č. OÚ
BA-OSZP3-2018/016750/ AHU/l/EIA-r zo dúa 27. 04. 2018, právoplatné dňa 07. 06. 2018, 
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určil že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Stavebný 
úrad v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona o EIA a § 58a stavebného zákona, listom č. 

11077/54304/2018/STANas zo dI1a 12. 12. 2018 zverejnil na úradnej tabuli a webovom sídle 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto kópiu návrhu na vydanie stavebného povolenia a súčasne 
údaje o sprístupnení rozhodnutia. 

Stavebný úrad Okresnému úradu Bratislava doručoval oznámenie o začatí stavebného 
konania. Stavebný úrad súčasne, v súlade s ustanovením § 140c ods. 2 stavebného zákona, 
listom č. 2546/4825/2019/ST AN as zo d11.a 05. 02. 2019 požiadal Okresný úrad Bratislava o 
vydanie záväzného stanoviska. Následne bolo stavebnému úradu doručené záväzné stanovisko 
č. OU-BA-OSZP3-2019/046588/SEA/I-EIA-zs.sk zo di1a 22. 03. 2019. Dotknutý orgán vo 
svojom stanovisku konštatoval, že žiadosť stavebníka je v súlade so zákonom o posµdzovaní, s 
rozhodnutím príslušného orgánu OÚ BA podľa zákona o posudzovaní č. OU-BA-OSZP3-
2018/016750/AHU/l-EIA-r zo dI1a 27. 04. 2018 a s jeho podmienkami. 

Stavebný úrad zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené verejne zauJmy ani 
neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad 
rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo d11a 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, so sídlom Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 

Proti stavebnému povoleniu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu 
má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa 
namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. 

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

Správny poplatok vo výške 1.000 €zaplatený v pokladni miestneho úradu. 

Prílohy: 
overená projektová dokumentácia stavby pre stavebníka, ktorú si prevezme osobne 

Doručí sa účastníkom konania PO: 
1. Development 5 s. r. o„ Eurovea Central 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava 
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2. HENRIS IMMO, s. r. o„ so sídlom na ul. Sabinovská 15, 821 03 Bratislava 
3. OBERMEYER HELIKA s. r. o„ Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava (projektant) 
4. Apollo Residence s. r. o„ Cesta mládeže 9, 831 O 1 Bratislava-Nové Mesto 
5. Ister II s. r. o„ Drotárska cesta 94, 811 02 Bratislava 
6. Ister 1. s. r. o„ lvánska cesta 30B, 821 04 Bratislava 
7. SKY PARK RESIDENCES s. r. o„ Digital Park II„ Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
8. SKY PARK OFFICES II s. r. o„ Digital Park II„ Einsteinova 25, 851 O 1 Bratislava 
9. SKY PARK OFFICES s. r. o„ Digital Park II., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
10. Digital Park II, s.r.o„ Digital Park II, Einsteinova 25, 851 O 1 Bratislava 
11. Twin City VIII, s. r. o„ Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
12. Západoslovenská energetika, a. s„ Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
13. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám„ majetkové odd„ P. O. Box.192, 814 99 

Bratislava 
14. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, majetkové odd„ TU! 
15. Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava 
16. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava 
17. Cyklokoalícia, Lovinského 35, 811 07 Bratislava 
18. Kalos, s. r. o„ Dvorákovo nábr. 10, 811 29 Bratislava 
19. PROPERTY Danube, s. r. o„ Pribinova 10, 811 09 Bratislava 

Ďalej sa doručí po nadobudnutí právoplatnosti 
20. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/finančné odd. 

Na vedomie dotknutým orgánom (na vyžiadanie): 
21. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

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