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

č. 2233/23655/2019/ST A/Škr/G-13 V Bratislave dňa 1O.5.2019 

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 (ďalej len „stavebný zákon"), podľa§ 7a ods. (2) 
písm. i) zákona č. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
podľa § 46 a§ 47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") rozhodujúc podľa § 66 stavebného zákona 
v spojení s § 1 O Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 
Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška") 
vydáva 

na stavbu 

časť stavby 

stavebné povolenie 

„Bratislavské podhradie - Vydrica" 

O. Etapa - 1. Fáza HTÚ a búracie práce v rozsahu stavebných objektov: 

SO - H501.1 
SO - K501.1 
SO-ElOl.2 

SO - SS3.1 
SO -ZSl.1 
SO - ZS2 

Prípojka vodovodu pre ZS (zariadenie staveniska) 
Prípojka kanalizácie pre ZS (zariadenie staveniska) 
Prekládka rozvodov NN - dočasný NN prívod pre ZS 
(zariadenie staveniska) 
Odstránenie časti skalného masívu 
Objekt zariadenia staveniska 
Oplotenie zariadenia staveniska 

a súčasne podľa § 90 ods. (2) stavebného zákona v spojení s § 25 vyhlášky povoľuje odstránenie 
stavieb 

stavebník 

miesto stavby 

SO - BSl.2 
SO-E115 

Asanácia existujúcich objektov (zvyškov zbúraných objektov) 
Zrušenie a demontáž areálového oplotenia 

VYDRI CA DEVELOPMENT, a.s., Legionárska 1 O, 811 07 Bratislava 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 
Vložka č. 6797/B, IČO 51 733 064 

Bratislava, územie pri Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu 
a Žižkovej ulici v Bratislave, na pozemkoch registra „C"-KN parcelné 
čísla 930/ 1-9, 932, 535/7, 885/5, 885/6, 885/24, 885/25, 928, 929/ 1, 929/2, 
2142811, 21434, 21438/2, 21462/ 11, 21462/22, 21463/1, 21463/3, 21463/6, 
21463/8, 885/8, 885/ 18 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava 
vedených Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste 
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vlastníctva č. 971 O, 4502, 7560, 588, 9562, vo vlastníctve Vydrica, a.s., Dr. 
Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava a na pozemku registra „C"-KN 
parcelné číslo 545 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava vedenom 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 
1656 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy 

druh stavby dočasná stavba zariadenia staveniska na čas trvania výstavby 

účel stavby prevádzkový, výrobný, skladovací a sociálny pre potreby uskutočňovania 
stavby 

účastníci konania VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., Legionárska 10, 811 07 Bratislava 
Vydrica, a.s„ Dr. Vladimíra Clementisa 1 O, 821 02 Bratislava 
Ing. Jozef Páleš, ARDING, s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava 
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Rybársky cech, a.s., Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava 
Univerzita Kamenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 811 02 Bratislava 
COLT CLUB, s.r.o., Lúčna 7286/11, 917 05 Tmava 
Valér Kokoš, Révová 44, 811 02 Bratislava 
Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 
JUDr. Mariana Široká, Majemíkova 6, 841 05 Bratislava 
JUDr. Dušan Široký, Majemíkova 6, 841 05 Bratislava 
Elena Chomičová, Rumančekova 38, 821 01 Bratislava 

Na stavbu vydal stavebný úrad rozhodnutie o umiestnení stavby 1224 pod č . 986/39423/ 
2011/STA/Klo-UR zo dňa 19.10.2011 právoplatné dňa 4.1.2013. 

Záväzné podmienky 

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí 
stavebný úrad. 

2. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval v máji 2018 
Ing. Jozef Páleš, autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia: komplexné 
architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, registračné 

č. 1118*Z* Al. Projektová dokumentácia overená stavebným úradom je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia. 

3. Stavba sa musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musí 
spÍňať základné požiadavky na stavby. 

4. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej 
dokumentácie. Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka 
povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením. 

5. Stavebné práce sa môžu uskutočňovať Jen vtedy, ak je zabezpečené primerané technické 
vybavenie a odborný dozor nad stavebnými prácami s požadovaným odborným vzdelaním. 

6. Stavba bude uskutočňovaná oprávneným zhotoviteľom, ktorý bude určený vo výberovom 
konaní. 

7. Stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená 
na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania 
vykonáva stavbyvedúci. 
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8. Vedenie uskutočňovania stavby môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá získala oprávnenie 
na výkon týchto činností („oprávnená osoba") podľa osobitných predpisov. Oprávnená osoba 
je povinná pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy. Právnické osoby môžu vykonávať 
vybrané činnosti vo výstavbe, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami. 

9. Ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác 
odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť. Ak sa na stavebné práce 
vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané 
pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné 
práce sa musia vykonať v súlade s nimi. 

1 O. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby stavebný denník a projektová dokumentácia 
stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho 
stavebného dohľadu. 

11. Verejné priestranstvo a pozemná komunikácia dočasne užívané na stavenisko pri súčasnom 
zachovaní ich užívania verejnosťou sa musia počas spoločného užívania bezpečne chrániť 
a udržiavať. 

12. Verejné priestranstvo a pozemná komunikácia sa pre stavenisko môžu užívať len v určenom 
rozsahu a v určenom čase. Po ukončení ich užívania ako staveniska musia byt' uvedené 
do pôvodného stavu, ak nebudú určené na iné využitie. Zeleň v dosahu účinkov staveniska 
sa musí počas uskutočňovania stavby chrániť pred poškodením. 

13. Odvádzanie zrážkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musí zabezpečiť tak, aby sa 
zabránilo rozmočeniu pozemku staveniska vrátane vnútornej staveniskovej komunikácie, 
aby sa nenarušovalo a neznečisťovalo odtokové zariadenie pozemnej komunikácie a inej 
plochy priľahlej k stavenisku a aby sa nespôsobilo ich podmáčanie. 

14. Zariadenie staveniska je povolené dočasne, a to na čas trvania výstavby. Po skončení 

výstavby je potrebné odstrániť dočasné zariadenie staveniska. Ak zariadenie staveniska 
možno po dokončení výstavby využiť na iné účely, vlastník zariadenia staveniska vopred 
prerokuje so stavebným úradom možnosť jeho ďalšieho využitia. 

15. Stavenisko: 

15.1. musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť 

k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením, 

15.2. musí byt' na viditeľnom mieste pri vstupe označené štítkom „Stavba povolená" 
s týmito údajmi: 

a) označenie stavby, 

b) označenie stavebníka, 

c) kto uskutočňuje stavbu, 

d) kto a kedy povolil stavbu (dátum a číslo tohto rozhodnutia), 

e) termín začatia a ukončenia stavebných prác, 

f) meno oprávnenej osoby (stavbyvedúci). 

15.3. treba zariadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami na dopravu materiálu tak, 
aby sa stavba mohla riadne a bezpečne uskutočňovať v súlade s osobitnými 
predpismi, 

15.4. 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, 
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15.5. nesmie ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách s ohľadom 
na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

15.6. musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, 

15. 7. musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska, 

15.8. musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 

15.9. musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 
vykonávajúcich stavebné práce, 

15 .1 O. musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí 
na stavenisku a v jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov, 

15 .11 . nesmie znečisťovať ovzdušie a vody, nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať 
okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne, 

15. 12. nesmie obmedzovať prístup k priľahlej stavbe alebo pozemku, k sieťam technického 
vybavenia územia a k požiarnemu zariadeniu. 

16. Výkop pri zemných prácach sa musí zabezpečiť proti zosunutiu. 

17. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. Výkopy na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa 
musia primerane vybaviť dostatočne bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi, 
priecestiami alebo obchádzkami a musia sa označiť. 

18. Zemné práce, ktoré sa majú uskutočňovať v rovnakom čase a na rovnakom mieste, sa musia 
koordinovať. 

19. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa zákona 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

20. Stavebník je povinný: 

20.1. viesť o stavebných prácach stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až 
do skončenia stavebných prác (alebo stavbyvedúci), 

20.2. písomne oznámiť stavebnému úradu meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) 
zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení yýberového konania a to ešte 
pred začatím stavebných prác a priložiť jeho oprávnenie na túto činnosť, 

20.3. ešte pred začatím stavebných prác oznámiť listom stavebnému úradu termín ich 
začatia, 

20.4. pred začatím stavby v priestoroch staveniska polohovo a výškovo vyznačiť 

podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenia a počas 
výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov 
a noriem. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné 
vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní 
zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, treba vhodne zabezpečiť 
pred poškodením, 

20.5. dodržiavať pokyny projektanta, bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy 
a všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, 

20.6. technologickou disciplínou zabezpečiť počas uskutočňovania stavby zmzeme 
negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s vyhláškou 
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
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a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov; prašnosť bude 
eliminovaná kropením, 

20.7. zabezpečiť opatrenia v zmysle vyhlášky č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/20 13 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č . 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko v znení neskorších predpisov, 

20.8. dbať na to, aby pri zhotovovaní stavby nebola ohrozená bezpečnosť na priľahlých 
pozemných komunikáciách, 

20.9. počas uskutočňovania stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky, 

20. l O. zabezpečiť pri vyvážaní stavebného odpadu čistenie motorových vozidiel 
pred výjazdom zo staveniska, 

20.11. na nezastavanej ploche stavebného pozemku sa musí zachovať a chrániť zeleň 
pred poškodením s výnimkou prípadov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 

20.12. rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov, 

20.13 . počas uskutočňovania stavebných prác rešpektovať Všeobecné záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej repuhliky Bratislavy č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú 
zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, 

20 .14. v prípade rozkopania verejného priestranstva zabezpečiť rozkopávkové povolenie 
od príslušného cestného správneho orgánu - toto rozhodnutie nenahrádza takéto 
povolenie, 

20.1 5. kontajnery na odpad zo stavby umiestniť prednostne na vlastnom pozemku alebo 
so súhlasom majiteľa pozemku len na čas nakladania s odpadom za dodržania 
hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; v prípade zaujatia 
verejného priestranstva je povinný zabezpečiť povolenie príslušného 
samosprávneho orgánu - toto rozhodnutie nenahrádza takéto povolenie, 

20.16. umiestnenie kontajnerov riešiť tak, aby zabezpečil bezpečnosť a plynulosť cestnej 
a pešej premávky; verejné priestranstvá a pozemné komunikácie sa po skončení ich 
užívania musia uviesť do pôvodného stavu, 

20.17. zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom umiestniť v súlade s požiadavkami 
na ochranu zdravia ľudí, ochranu životného prostredia a ochranu pred požiarmi, 

20.18. nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ao zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

20.19. dodržiavať Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene 
a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/201 2 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
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mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, 

20.20. dodržiavať Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
912018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, 

20.21. dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby čo najmenej rušil užívanie susedných 
stavieb, pozemkov nad prípustnú mieru a aby vykonávanými prácami nevznikli 
škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, ktorým možno zabrániť. 

21. Stavebník je povinný splniť požiadavky uplatnené v záväzných stanoviskách podľa § l 40b 
stavebného zákona dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne 
požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na 
napojenie na tieto siete 

21.1. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č. KPUBA-2018/14085-2/63242/ AUG zo dňa 
13.8.2018 

A. Archeologický výskum 

Al. Stavebník zabezpečí v zmysle rozhodnutia č. BA/0511978/2/5497 /Bx zo dňa 
05.12.2005 vykonanie druhej etapy archeologického výskumu - záchranný 
archeologický výskum zameraný na dokumentáciu archeologických nálezov 
narušených zemnými prácami na plochách mimo prvej etapy predstihového 
archeologického výskumu. 

A2. Stavebník oznámi 30 dní vopred začiatok stavebných prác KPÚ BA. 

A3. Oprávnená osoba oznámi začiatok výskumu do 15 dní od jeho zahájenia KPÚ BA. 

A4. Oprávnená osoba v zmysle § 39 ods. 7 vykoná opatrenia proti poškodeniu, 
znehodnoteniu alebo zničeniu nálezov získaných pri výskume. O opatreniach bude 
informovať písomne preukázateľným spôsobom Krajský pamiatkový úrad 
Bratislava do 90 dní od ukončenia terénnej časti archeologického výskumu. 

AS. Oprávnená osoba zabezpečí v prípade potreby, najneskôr pred ukončením 

príslušnej časti výskumu komisionálne posúdenie jeho výsledkov. 

A6. Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 9 pamiatkového 
zákona spracovala výskumom získané odborné poznatky vo výskumnej 
dokumentácii v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva kultúry 
SR č. 253/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

A7. Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 10 pamiatkového 
zákona predložila výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu SR, Cesta na 
Červený most 6, 814 06 Bratislava, na posúdenie. 

A8. Stavebník podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdá bezodplatne do 60 
dní od skončenia terénnej časti výskumu jedno vyhotovenie výskumnej 
dokumentácie spolu s príslušným stanoviskom PÚ SR na KPÚ a jedno 
Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická ul. č. 2, 949 21 
Nitra (ďalej len AÚ SAV) . 

. B. Relikty historických architektúr 

B 1. Postup rozoberania a ďalšieho nakladania s rozobratým materiálom z tzv. 
oporného múru za kráľovským arzenálom (objekt v projektovej dokumentácii 
označený ako O 1) pred začatím prác vopred prerokovať a odsúhlasiť na KPÚ BA. 
Spôsob opätovného využitia a prezentácie zachovaných častí a prvkov muriva 
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prerokovať s KPÚ BA a schválené riešenie zapracovať do príslušnej projektovej 
dokumentácie. 

B2. Časti tzv. Kempelenovho vodovodu (objekt v projektovej dokumentácii označený 
ako 1 A) odhalené pri terénnych úpravách a výkopových prácach zdokumentovať a 
geodeticky zamerať. Postup rozoberania a ďalšieho nakladania s rozobratým 
materiálom častí vodovodu kolidujúcich s navrhovanou stavbou pred začatím prác 
vopred prerokovať a odsúhlasiť na KPÚ BA. Spôsob prezentácie vodovodu 
vrátane jeho vyústenia vopred prerokovať s KPÚ BA a schválené riešenie 
zapracovať do príslušnej projektovej dokumentácie. 

B3. Pri výkopových prácach zabezpečiť ochranu reliktov historických architektúr 
určených na zachovanie - objekty dvoch ľadovní a objekt s lichobežníkovým 
pôdorysom západne od Vodnej veže (objekty v projektovej dokumentácii 
označené ako 2A, 5A, 6A), konkrétny spôsob ochrany prerokovať a odsúhlasiť na 
KPÚ BA vopred pred začiatkom terénnych úprav. Postup obnovy a prezentácie 
objektov vopred prerokovať s KPÚ BA a schválené riešenie zapracovať do 
príslušnej projektovej dokumentácie. 

C. Každú závažnú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii a zmenu oproti 
alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť na 
KPÚBA. 

21.2. KR PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, č. KRPZ-BA-KDI3-24I5-
00l/2018 zo dňa 11.7.2018 

1. 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 pozemných komunikáciách (cestný 
zákon). 

2. KDI si k projektovej dokumentácii pre HTU a búracie konanie neuplatňuje žiadne 
ďalšie pripomienky. 

KDI v súlade so zákonom NR SR č. 17111993 Z. z. o PZ v znení neskorších predpisov, 
si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné 

podmienky alebo uložené zmeniť v prípade, pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé 
okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného 
záujmu. 

21.3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ochrana prírody a 
krajiny č. OU-B A-OSZP3-2018/072231 -3/JTO zo dňa 24.9.2018 

1. Pozemok dotknutý navrhovanou stavbou sa nachádza v prvom stupni ochrany v 
zastavanom území. 

2. Podľa predloženého rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len 
„MČ BA") č. 5885/1906112018/DŽV/Fet zo dňa 26. 04. 2018, ktorým sa mení 
rozhodnutie MČ BA č. ZP/23497/2007/Ra zo dňa 06. 08. 2007 na území stavby bol 
povolený výrub 110 kusov drevín podľa § 47 ods. 3 zákona OPK. Dreviny 
zachované v blízkosti stavby je potrebné chrániť podľa § 47 ods. 1 zákona OPK v 
zmysle STN 83 70 1 O Ochrana prírody -ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie, bod 4.1. Pri stavebných prácach sa drevina chráni celá 
(koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. 
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3. Pri stavbe je treba rešpektovať ochranu kontaktného regionálneho biocentra Hradný 
vrh, (RÚSES mesta Bratislavy, SAZP 1994), ktoré je jedinečnou lokalitou skalných 
a teplomilných druhov rastlín a živočíchov, napr. panävedze letnej (Calcitrapa 
solstitialis), zárazovec purpurový (Pheliapanche purpurea), jašterica zelená (Lacerta 
viridis), jašterica múrová (Podarcis muralis) a užovka stromová (Elaphe 
longissima). Posledná populácia jašterice múrovej na území Bratislavy tu zanikla v 
dôsledku stavebných prác (úpravy hradného vrchu a výstavba parlamentu), ďalšie 
druhy sú v súčasnosti kriticky ohrozené (užovka stromová, jašterica zelená, .. . ) 
nevyhovujúcim stavom lokality. Nutné je zastavenie ďalšej devastácie lokality a jej 
systematická revitalizácia, vrátane reštitúcie jašterice múrovej . 

4. Pri stavebných činnostiach žiadame splniť odporúčané podmienky prípravy a 
realizácie činnosti „podľa záverečného stanoviska MŽP SR č. 1323/2007-3 .4/tč zo 
30. 01. 2008, vydaného k navrhovanej činnosti Bratislavské podhradie - Vydrica na 
základe výsledkov posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (opatrenia 
č. 14, č. 48, č . 59, č. 61 až č. 68, č. 85). 

5. 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, čím sa aj stavby v urbanizovanom prostredí stávajú ich prirodzeným 
areálom. Za chránené živočíchy sa podľa § 33 ods. 3 zákona OPK považujú aj 
všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúce na európskom území 
členských štátov Európskej únie. Podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona OPK chráneného 
živočícha je zakázané úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom areáli, úmyselne 
zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli, úmyselne rušiť v jeho 
prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, 
zimného spánku, alebo migrácie, zbierať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť 
vajcia chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli vo voľnej prírode alebo 
držať ich vrátane prázdnych vajec, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo 
ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli, poškodzovať alebo 
ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho 
prirodzenom areáli, atď. Nedodržanie zákazu činností uvedených v § 35 citovaného 
zákona OPK je protiprávnym konaním, za ktoré môže byt' uložená pokuta, 
prepadnutie veci, ako aj povinnosť vykonať opatrenia na nápravu následkov 
protiprávneho konania. Podľa § 4 ods. 1 zákona OPK každý je pri vykonávaní 
činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo 
ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu 
alebo k poškodzovaniu a ničeniu . Ak činnosť uvedená v § 4 ods. 1 zákona OPK 
vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k 
narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán 
ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí 
alebo zakáže. S ohľadom na hniezdenie vtákov a letných kolónií netopierov 
vykonávanie stavebných prác je najmenej vhodné v období od začiatku apríla do 
začiatku septembra. V prípade zistenia výskytu chránených živočíchov je potrebné 
bezodkladne o tom informovať Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia a stavebné práce prispôsobiť požiadavkám druhovej ochrany. 
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O výnimke zo zákazov ustanovených v § 35 zákona OPK moze za podmienok 
ustanovených v § 40 zákona OPK rozhodnúť len Ministerstvo životného prostredia 
SR. 

Upozorňujeme, že v súvislosti s nálezom chránenej rastliny a chráneného živočícha sa 
podľa § 34 ods. 3 a § 35 ods. 8 zákona OPK v súvislosti s prípravou alebo 
uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné predpisy. Podľa§ 127 zákona 5011976 Zb. 
zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon"): 

(1) Ak pri konaní alebo postupe podľa tohto zákona dôjde k nepredvídaným nálezom 
kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako 
aj k archeologickým nálezom, určí stavebný úrad po dohode s príslušným 
orgánom hájacim osobitné záujmy podmienky zabezpečenia záujmov štátnej 
pamiatkovej starostlivosti, štátnej ochrany prírody a archeologických nálezov. 

(2) Stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu 
alebo vykonávajúca iné práce podľa tohto zákona, nález ihneď ohlási stavebnému 
úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému 
ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa 
nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po 
dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým 
ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody. 

(3) Stavebný úrad môže vydané stavebné povolenie zmeniť alebo zrušiť, ak počas 
stavby dôjde k nálezu mimoriadne významnej kultúrnej pamiatky, ktorej význam 
potvrdí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a určí, ako sa stavebníkovi 
uhradia náklady na prípravu a uskutočňovanie stavby, na ktorú bolo stavebné 
puvuknie zrušené. 

V prípade nálezu chránenej rastliny alebo živočícha v súvislosti s prípravou 
uskutočňovaním stavby, stavebník alebo organizácia uskutočňujúca stavbu, alebo 
zabezpečujúca jej prípravu, alebo vykonávajúca iné práce podľa zákona č. 50/1976 Zb. 
zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nález 
ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné 
opatrenie, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný 
úrad po dohode s orgánom štátnej ochrany prírody, ktorým je vo veciach druhovej 
ochrany podľa zákona OPK ministerstvo ŽP SR ( §34 ods. 4 a § 35 ods. 8 zákona OPK 
a§ 127 stavebného zákona. 

Okresný úrad požiadal v zmysle § 65a ods. 2 písm. v) zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona OPK"), 
listom č. OU-BA-OSZP3/2018/072231-2/JTO zo dňa 23. 07. 2018, o odborné 
stanovisko Štátnu ochranu prírody v Správe Chránenej krajinnej oblasti 
Dunajské luhy, pracovisko Bratislava (ďalej „ŠOP SR"). ŠOP SR, listom č. 
CHKODL-BA 118-002/2018 zo dňa 14. 09. 2018, sa vyjadrila nasledovne: 

Búracie práce a hrubé terénne práce vytvárajú priestor pre budúcu výstavbu 
polyfunkčných objektov. K navrhovaným prácam, podobne ako k výstavbe 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky a dočasnému NN prívodu nemáme pripomienky. 
Podmienky výstavby z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny sme zadefinovali v 
rámci formovania územného plánu zóny a procesu posudzovania vplyvov na životné 
prostredie. Na základe podmienok záverečného stanoviska bol v riešenom území 
realizovaný herpetologický prieskum a na základe neho bol a bude realizovaný odchyt 
a transfer chránených druhov živočíchov. 
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21.4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, odpadové 
hospodárstvo č. A-OSZP3-2018/77416/HEL/I zo dňa 26.7.2018 

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 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 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 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. 

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

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

4. 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. 

5. Držiteľ odpadu do 30 dní od skončenia búracích prác predloží tunajšiemu úradu 
doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby 
oprávnenou osobou (t.j ., vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre 
jednotlivé druhy odpadov 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. 

Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady 
vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach, 
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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. 

Vyjadrenie je záväzným stanoviskom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych 
predpisov rozhodnutia o umiestnení, povolení a užívaní stavby. 

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov 
o správnom konaní. 

V prípade, že dôjde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového 
hospodárstva (množstvo a druhy odpadov), toto vyjadrenie stráca platnosť a je 
potrebné požiadať o nové vyjadrenie. 

21.5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, 
č. OU-BA-OSZP3-2019/026608/GEE/lvyj zo dňa 4.2.2019 

1. Predmetné objekty stavby nie sú podľa § 52 vodného zákona vodnými stavbami, 
nevyžadujú rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona. 

2. Existujúce inžinierske siete musia byť pred začatím stavby zamerané a vytýčené . 

3. V mieste križovania stavby s existujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie 
postupovať zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma. 

21.6. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, č. 03863/2018/CDD-42 zo dňa 
24.7.2018 

Nakoľko na Nábreží armádneho generála Ludvika Svobodu je stavba električkovej 
dráhy, na ktorej v mieste oproti výjazdu zo staveniska a vjazdu na stavenisko nie je 
oficiálne priecestie, požadujeme riešiť vjazd a výjazd len pravým odbočením, t.j. 
nesúhlasíme s prejazdom vozidiel stavby cez existujúcu električkovú trať. 

21.7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, č. 

PPL/8058/2018/M zo dňa 12.7.2018 

V prípade, že pri búracích prácach dôjde k manipulácii a likvidácii azbestocemento
vého stavebného alebo izolačného materiálu, je potrebné : 

1. Zabezpečiť, aby demontáž a likvidáciu AZC materiálu vykonávala firma, ktorá má 
na túto činnosť oprávnenie, t.j. súhlasné rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva 
SR podľa§ 5ods.4 písm. o/ a § 41 ods. 1 zák. NR SR č . 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

2. Pred uvedením dočasných pracovných priestorov skontrolovaným pásmom počas 
demontáže a likvidácie AZC materiálu do prevádzky je potrebné, aby oprávnená 
firma požiadala orgán verejného zdravotníctva o ich posúdenie podľa § 13 ods.4 
písm. j7 zák. NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Po ukončení demontážno-likvidačných prác preukázať hygienicky vyhovujúci 
spôsob likvidácie nebezpečného odpadu k. č. 17 06 O 1- izolačné materiály 
obsahujúce azbest a k. č. 17 0605 - stavebné materiály obsahujúce azbest. 

21.8. Dopravný podnik Bratislava, a.s., č. 14252/15376/2000/2018 zo dňa 20.7.2018 

1. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania povrchov 
komunikácií nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť 
prevádzky na električkovej dráhe a taktiež v autobusovej MHD, nesmú obmedzovať 
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plynulosť premávky električiek a autobusov nad rámec riadne schváleného a 
zástupcom DPB, a. s. potvrdeného projektu dočasnej organizácie dopravy a 
dopravného značenia (operatívna komisia odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. 
mesta SR Bratislavy), ako aj v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie 
prevádzky na električkovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a 
dopravnú výluku na ňou dotknutej električkovej trati. 

2. Priestor vozovky na komunikácii Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 
nesmie byt' používaný pre účely skládky stavebného materiálu a ani pre 
odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebných strojov, mechanizmov, 
apod. 

3. Ponad trakčné vedenie nesmú byt' vykonávané manipulácie s bremenom. 

4. Káblové siete DPB, a.s. musia byt' pred zahájením stavby riadne zamerané a 
vytýčené. 

5. Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byt' vykonávané 
ručne. 

6. Začiatok výkopových a stavebných prác musí byť nahlásený správcovi PTZ (© 
5950 1491). 

7. Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani poškodiť 
zariadenia PTZ. 

8. Odkryté káble DPB, a.s. musia byt' pred zasypaním skontrolované správcom PTZ 
(@ 5950 1491). Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba 
nesmie byt' bez neho skolaudovaná. 

9. Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 
3112, najmä články 112, 117 a 120. 

21.9. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., č. 29580/2018/4020/lng.La zo dňa 
23 .7.2018 

I. Z hľadiska umiestnenia 

1. V území navrhovanej stavby sa nachádzajú zariadenia BVS, ktoré žiadame 
rešpektovať vrátane ich pásma ochrany. Pásmo ochrany existujúcich i 
navrhovaných VH sietí v súlade s § 19 Zák. č. 442/2002 Z.z. „O verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách" je: ... vodovod DN80-500 - 1,5 m od 
vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve strany, ... kanalizácia DN300-
500 - 1,5 m, .. . verejný vodovod DN800 celomestského významu 5,0 m od 
vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve strany. 

2. Existujúce zariadenia BVS žiadame pred zahájením stavby vytýčiť pracovníkmi 
BVS. Objednávku na vytýčenie presnej polohy vodovodu a kanalizácie je možné 
podať cestou podateľne formou vyplneného tlačiva „Objednávka na práce" 
elektronickou formou prostredníctvom editovateľných formulárov na našej web. 
stránke, kt. je možné zaslať na e-mailovú adresu: služby(5)bvsas.sk , alebo 
písomne poštou na našu adresu alebo aj osobne na ktoromkoľvek kontaktnom 
centre BVS a.s., 

3. K objednávke treba priložiť orientačný zákres zariadenia, ktorý je možné získať v 
technickej miestnosti odboru priamych služieb zákazníkom (ďalej OPSZ) BVS 
počas stránkových hodín. 

4. V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať 
zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať 
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reklamné pútače, billboardy, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo 
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo 
verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať 
trvalé porasty, umiestňovať skládky, objekty zariadenia staveniska, vykonávať 
terénne úpravy a podobne. S ohľadom na uvedené nesúhlasíme s umiestnením 
sociálneho zázemia - bunkoviska nad existujúcim verejným vodovodom DN80 a v 
jeho pásme ochrany v Žižkovej ulici. 

5. Existujúce prípojky, ktoré v súvislosti s navrhovanou stavbou sú určené na 
asanovanie, žiadame zrušiť za odbornej asistencie zástupcov divízie distribúcie 
vody a divízie odvádzania odpadových vôd našej spoločnosti v mieste pripojenia 
na zariadenia BVS. 

6. Zákazník môže o odborný stavený dozor požiadať formou vyplneného tlačiva 
„Objednávka na práce" elektronickou formou prostredníctvom editovateľných 
formulárov na našej web. stránke, kt. je možné zaslať na e-mailovú adresu: 
službv@bvsas.sk , alebo písomne poštou na našu adresu alebo aj osobne na 
ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS a.s. 

II. Z hľadiska zásobovania pitnou vodou 

1. Z bilančného hľadiska je zásobovanie zariadenia staveniska pitnou vodou z 
verejného vodovodu BYS možné Verejný vodovod môže mať funkciu zdroja 
požiarnej vody, nenahrádza však požiarny vodovod. V prípade požiaru nemôžeme 
garantovať potrebné množstvo vody a požadovaný pretlak pri napojení SHZ a 
DHZ priamo na vodovodnú sieť. Minimálny pretlak vo verejnom vodovode 
garantuje divízia distribúcie vody PDV Juh v zmysle zákona 442/2002 Z.z., § 1 O , 
ods. 3 a vyhlášky MŽP SR 684/2006 Z.z. , § 2 , ods. 14, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a 
výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizáciách. 

2. Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov uvádzame, že existujúci verejný 
vodovod, na ktorý sa navrhovaná prípojka ZS pripája je v majetku BYS. 

3. K navrhovanému technickému riešeniu pripojenia ZS na verejný vodovod BVS 
nemáme pripomienky nakoľko existujúci verejný vodovod DN80 v Žižkovej bude 
v ďalších etapách výstavby rekonštruovaný. Napojenie žiadame realizovať v 
súlade s STN 736005, ON755411, 

a) VŠ do 1 O m od miesta napojenia na verejný vodovod, v nespevnenom teréne 
mimo dopravný priestor; úroveň vstupného poklopu riešiť tak, aby bol zamedzený 
vtok vôd z povrchového odtoku do vnútorného priestoru šachty. Konštrukcia 
šachty a poklopu musí byť navrhnutá s ohľadom na predpokladané statické 
zaťaženie. 

III. Z hľadiska odkanalizovania 

1. Z bilančného hľadiska je odkanalizovanie predmetnej stavby pripojením na 
verejnú kanalizáciu BYS možné iba v rozsahu splaškových vôd. · 

2. Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov uvádzame, že existujúca verejná 
kanalizácia, na ktorú sa navrhovaná prípojka ZS pripája, je v majetku BYS. 

3. K navrhovanému technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na verejnú 
kanalizáciu BVS nemáme pripomienky. Napojenie žiadame realizovať v súlade s 
STN 736005, STN756101 , 

Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byt' v 
súlade so zákonom 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v 
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znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON vrátane ich zmien a 
dodatkov a v súlade s platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia 
nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami 
zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach BYS, 
a.s.", ktoré sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle 
www.bvsas.sk 

IV. Z hľadiska obchodných vzťahov 

V zmysle§ 22 ods. 1 a§ 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú 
kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na 
základe zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s 
vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 

Montáž vodomeru a odvádzanie odpadových vôd na základe „Žiadosti o preverenie 
technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod/na verejnú kanalizáciu". 
Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný 
vodovod/verejnú kanalizáciu nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v 
kontaktných centrách. Žiadosť podáva vlastník nehnuteľnosti s príslušnými dokladmi 
(L V, KM) prostredníctvom podateľne. 

21.1 O. Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 12.l 0.2018 

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení 
definovaných podľa §43 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. 

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. 

21.11. SPP - distribúcia, a.s., č. TD/NS/0320/2018/Gá zo dňa 19.7.2018 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- 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 zas lať 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 1 OOm, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

- stavebník je povinný pred začatím demolačných prác súvisiacich s odstránením 
stavby požiadať SPP-D o demontáž určeného meradla (plynomeru), 

- 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 zaháj ením plánovaných prác, 
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stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 

realizácie činností 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 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, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 
povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie 
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu 
a uloženia výstražnej 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 prevádzkovateľa, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodení u, 

- 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 j e 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 702 02, 702 01 , 906 01, 

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

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

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy 

UPOZORNENIE: 
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Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť. 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 
bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto 
stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k 
navrhovanej zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na 
vydanie rozhodnutia o odstránení stavby bude podaný najneskôr do 19. 7. 20 19, ak 
stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového 
stanoviska. 

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť 
v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri 
vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení 
právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

21.12.Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, č. MAGSORM 51814/ 14-290207 
zo dňa 10.12.2014 

Podmienka z hľadiska riešenia dopravného vybavenia uvedená na strane 3 Záväzného 
stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava č . MAGS ORM 24429/09/292669 zo dňa 
29.09.2009, ktoré bolo vydané k investičnému zámeru „Bratislavské podhradie -
Vydrica.", v znení: „podmienkou vydania stavebného povolenia na predmetnú stavbu 
je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Križovatka Mostová - vybudovanie 
druhého jazdného pruhu na priamy smer k Šafárikovmu námestiu", ktorý vybuduje 
firma Vydrica, a.s. v spolupráci (za spolufinancovania) s firmou Bratislavské 
podhradie, s.r.o. , Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, investorom stavby 
„Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, nábrežie arm. generála 
Ludvika Svobodu" sa vypúšťa a nahrádza sa podmienkou v nasledovnom znení: 

„Vprípade, ak technické riešenie pre zabezpečenie dvoch priamych jazdných pruhov 
na križovatke č. 603 smerom na Šafárikovo námestie a samostatného zaraďovacieho 
pruhu na Rázusovom nábreží na odbočenie vľavo do podzemnej garáže Carlton bude 
určené hlavným mestom najneskôr do 30.6.2015, podmienkou kolaudácie prvého z 
objektov stavby Bratislavské podhradie - Vydrica, je preukázanie uzatvorenia zmluvy s 
hlavným mestom o realizácii takto určeného technického riešenia, ktorou sa investor 
stavby Vydrica zaviaže spolu s investorom stavby Zuckermandel zrealizovať zvolené 
technické riešenie a uhradiť skutočné náklady na jeho realizáciu, maximálne však do 
celkovej výšky 390 tis. eur pri deľbe nákladov v pomere 2/3 nákladov pre investora 
stavby Zuckermandel a 1/3 nákladov pre investora stavby Vydrica. 

V prípade, ak technické riešenie pre zabezpečenie dvoch priamych jazdných pruhov na 
križovatke č . 603 smerom na Šafárikovo námestie a samostatného zaraďovacieho 
pruhu na Rázusovom nábreží na odbočenie vľavo do podzemnej garáže Carlton 
nebude určené hlavným mestom najneskôr do 30.6.2015 alebo zmluva s hlavným 
mestom podľa predchádzajúceho odseku nebude uzatvorená do 31.12.2015, 
podmienkou prvého z objektov stavby Vydrica, je preukázanie zloženia finančnej 
zábezpeky účelovo určenej na úhradu skutočných nákladov na realizáciu riešenia 
dopravnej situácie na nábreží zvoleného hlavným mestom, maximálne však do 
celkovej výšky 390 tis. eur pri deľbe nákladov v pomere 2/3 nákladov pre investora 
stavby Zuckermandel a 1/3 nákladov pre investora stavby Vydrica (t.j. investor stavby 
Zuckermandel je povinný preukázať zloženie sumy maximálne vo výške 260 tis. eur a 
investor stavby Vydrica maximálne vo výšky 130 tis. eur). Finančná zábezpeka bude 
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uvoľnená najneskôr do 31.12.2019 v prípade, ak ju hlavné mesto do tejto doby 
nepoužije na účel podľa predchádzajúcej vety. 

Táto zmena záväzného stanoviska tvorí neoddeliteľnú súčasť záväzného stanoviska 
hlavného mesta SR Bratislavy č.j. MAGS ORM 24429/09/292669 zo dňa 29.09. 2009, 
ktoré bolo vydané k investičnému zámeru „Bratislavské podhradie - Vydrica." Ostatný 
text záväzného stanoviska zostáva nezmenený. 

21.13. Magistrát Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, č. MAGS OSK 
48983/2018-366051/Bá-212 zo dňa 4.12.2018 

1. Práce zrealizovať bez zásahu do komunikácií v správe Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, odd. správy komunikácií (OSK), vrátane VO a CDS. Podľa 
predloženej PD k zásahu nedôjde - vjazd/výjazd pre stavenisko je už vybudovaný 
- existujúci a prípojky a prekládky IS sú riešené na pozemku stavebníka. 

2. Rešpektovať a chrániť pred poškodením zariadenia verejného osvetlenia (VO) 
a cestnej dopravnej signalizácie (CDS) v správe OSK na všetkých k stavbe 
priľahlých komunikáciách - pred začatím stavby káble VO a CDS zakresliť 
a v teréne vytýčiť odbornou firmou. Zákres trás verejného osvetlenia robí 
v pondelok a v stredu od 9:00 do 12:00 na MG - OSK, Záporožská 5, Bratislava 
Ing. Beko. 

3. V prípade obnaženia, príp. poškodenia káblového vedenia VO, CDS obnoviť 
káblové lôžka a kábel VO, CDS uložiť do ohybnej korugovanej chráničky bez 
použitia spojok (natiahnuť celé káblové polia). 

4. Pri prácach dodržať STN 736005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy. 
5. Všetky stavebné práce zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO a CDS. 
6. Prípadnú poruchu na Vo ohlásiť na tel. č. 02 63810151, poruchu na CDS nahlásiť 

na tel. č. 02 59356771. 
7. Areálové osvetlenie žiadame napojiť na zdroj energie investora - OSK - správca 

VO ho nepreberie do správy a údržby. 
8. Pri búracích prácach žiadame prašnosť obmedziť na minimum - počas búracích 

prác zabezpečiť priebežné kropenie. 
9. Zabezpečiť čistenie kolies staveniskovej dopravy a stavebných mechanizmov pred 

výjazdom na vozovku Nábrežie arm. g. L. Svobodu. 
1 O. V prípade, že aj napriek opatreniam dôjde k znečisteniu vozovky Nábrežie arm. g. 

L. Svobodu, ihneď zabezpečiť jej očistenie - ide o frekventovanú komunikáciu 
a trasu MHD. 

11. Pri preprave materiálov (odvoz vybúraných materiálov a dovoz stavebných 
materiálov) zabezpečiť prekrytie nákladu plachtami, aby pri prevoze nedochádzalo 
k znečisteniu komunikácií (vypadávanie materiálov). 

12. V prípade potreby rozkopávok mimo areálu staveniska je investor povinný pred 
realizáciou rozkopávok zabezpečiť si u príslušného cestného správneho orgánu 
vydanie povolenia na rozkopávku na dotknutej pozemnej komunikácii alebo 
chodníku (s platným POD) a túto si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byť 
realizovaná v období od 15.3. do 15.11. bežného roka v najkratšom možnom 
technologickom období. 

13. Všetky rozkopávkové práce robené na pozemkoch v správe Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy - OSK vykonávať na základe rozkopávkového 
povolenia a tieto musia byt' prevzaté správcom komunikácie najneskôr do 
kolaudačného konania. 

14. Ku kolaudačnému konaniu vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v okolí stavby 
a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch a zeleni, VO, 
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CDS a dopravnom značení v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy - OSK spôsobené stavebnou činnosťou. 

15. K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby prizvať OSK - správcu komunikácií, 
VO, CDS, DZ a cestnej zelene. 

16. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe 
OSK). 

17. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na 
stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu 
zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky. 

21.14. Slovak Telekom, a.s., č. 6611832105 zo dňa 15.11.2018 

Vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických 
komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOV AKIA, s.r.o. 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom(§ 68 zákona č. 351/2011 
Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o 
ochrane proti rušeniu. 

2. 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. 

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 sieti: Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +42 1 0902719605 

4. V zmysle§ 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa 
do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 
splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle§ 66 ods. 10 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. 

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

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

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porusemm 
povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
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9. 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 SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že 
na Vašom zauJmovom území sa mozu 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. 

1 O. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOV AKIA, 
s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky 
zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

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

21.15. Obvodný banský úrad v Bratislave, č. 130-175/2019 zo dňa 30.1.2019 

Pokiaľ by sa uvažovala deštrukcia stavby s použitím výbušnín, tunajší úrad 
upozorňuje, že trhacie práce s použitím výbušnín sa môžu vykonávať len na základe 
povolenia OBÚ (v konkrétnom prípade OBU v Bratislave) (§ 47 ods. 1 zákona č. 
58/2014 Z.z. o výbušninách, -výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Žiadosť o povolenie trhacích prác 
je v takom prípade potrebné podať v súlade s § 47 ods. 3 a 4 uvedeného zákona o 
výbušninách, ktorej prílohou, okrem iného, je aj právoplatné rozhodnutie príslušného 
stavebného úradu o povolení na odstránenie predmetnej stavby, z ktorého je zrejmé, že 
použitie výbušnín je v danom prípade možné, t.j. že sa ich použitie v rámci 
odstraňovania predmetnej stavby alebo v rámci terénnych úprav v stavebnom konaní 
nevylúčilo. 

Tunajší úrad ďalej upozorňuje na povinnosť organizácie, ktorá bude prípadné vrtné 
práce realizovať (vrty nad 30 m), ohlásiť začatie týchto prác podľa § Sa cit. zákona č. 
5111988 Zb. tunajšiemu úradu pre účely výkonu hlavného dozoru podľa § 39 cit. 
zákona č. 51/1988 Zb .. 

Toto vyjadrenie platí pre všetky etapy projektovej dokumentácie, pre všetky etapy 
výstavby, pre všetky stavebné objekty a pre všetky zmeny predmetnej stavby (k 
vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia)! 

22. Stavebník zodpovedá v plnej miere za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo 
pozemkoch, pokiaľ ich nevyvolal ich závadný stav; ďalej zodpovedá za bezpečnosť 
zariadení, ich technickú spôsobilosť a estetickú kvalitu. 
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23. Stavebný úrad v súlade s § 135 ods. (1) stavebného zákona ukladá tým, ktorí majú vlastnícke 
alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby v nevyhnutnej miere trpeli 
vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb. 

24. Podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona je stavebník povinný dbať, aby čo najmenej rušil 
užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, 
ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do 
pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi 
náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 

25. Podľa § 8 lc písm. b) stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od kolaudácie ( stavby 
zariadenia staveniska a prípojky pre zariadenie staveniska). Doklady suv1siace 
s uskutočnením SO - SS3 .1 Odstránenie časti skalného masívu predloží stavebník ku 
kolaudácii hlavných stavebných objektov - Mestských blokov. 

26. Podľa § 88 ods. ( 4) stavebného zákona povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na 
odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení 
na čas trvania výstavby. 

27. Stavba musí byt' ukončená do 36 mesiacov odo dňajej začatia. 

28. Podľa § 67 ods. (2) stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou 
nezačalo do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Čas platnosti 
stavebného povolenia môže stavebný úrad predÍžiť na žiadosť stavebníka, ak ju podal pred 
uplynutím lehoty. 

29. Podľa§ 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti sú 
záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania 

Účastník konania COL T CLUB, s.r.o., Lúčna 7286111, 917 05 Trnava uplatnil v lehote 
námietky, ktoré smerovali voči budúcim stavebným konaniam, preto im stavebný úrad nemohol 
vyhovieť. Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava uplatnila 
požiadavky po uplynutí stanovenej lehoty, stavebný úrad preto na ne neprihliadol (odôvodnenie 
v dôvodovej časti rozhodnutia). 

V zákonnom stanovenej lehote neboli v stavebnom konaní zaslané nesúhlasné stanoviská 
dotknutých orgánov. 

Podľa položky 60 písm. g) ah) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov stavebník dňa 31.1.2019 zaplatil v pokladni Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto správny poplatok vo výške 800,- EUR (slovom: osemsto eur). 

ODÔVODNENIE 

Stavebník VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom Legionárska 10, 811 07 
Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 
6797/B, IČO 51733064 zastúpený splnomocnencom K.T. Plus, s.r.o„ Kopčianska 15, 851 01 
Bratislava zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 
37871/B, IČO 35958766 na základe plnomocenstva zo dňa 21.8.2018 podal dňa 7.9.2018 žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na časť stavby Bratislavské podhradie - Vydrica v rozsahu 
stavebných objektov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, na pozemkoch registra 
„C"-KN parcelné čísla 93011-9, 932, 535/7, 885/5, 885/6, 885/24, 885/25, 928, 929/1, 929/2, 
2142811, 21434, 21438/2, 21462/11 , 21462/22, 2146311, 21463/3, 21463/6, 21463/8, 885/8, 
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885/18, 545 v katastrálnom území Staré Mesto, nachádzajúcich sa pn Nábreží armádneho 
generála Ludvika Svobodu a Žižkovej ulici v Bratislave. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie. Na stavbu vydal stavebný úrad 
rozhodnutie o umiestnení stavby 1224 pod č. 986/39423/ 2011/STA/Klo-UR zo dňa 19.10.2011 
právoplatné 4.1.2013. 

Vzhľadom k tomu, že pre stavbu Bratislavské podhradie - Vydrica bolo Ministerstvom 
životného prostredia Slovenskej republiky vykonané povinné hodnotenie podľa zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov"), výsledkom ktorého bolo vydané záverečné 
stanovisko č. 1323/2007-3 .4/tč zo dňa 30. 01. 2008 (navrhovaná činnosť pod názvom 
„Bratislavské podhradie Vydrica"), stavebný úrad zverejnil listom č. 

9404/50357/2018/STA/Mys zo dňa 31.1.2019 informáciu o podanej žiadosti o stavebné 
povolenie podľa § 58a ods. (3) stavebného zákona na úradnej tabuli a na webovom sídle 
Mestskej časti Bratislava-Mesto. 

Po preskúmaní žiadosti a po jej doplnení dňa 23.11.2018 a 31.1.2019, oznámil stavebný 
úrad listom č. 9404/50370/2018/ST A/Mys zo dňa 31.1.2019 začatie konania dotknutým orgánom 
a všetkým známym účastníkom konania. Z dôvodu, že stavebnému úradu boli dobre známe 
pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre jej posúdenie, upustil od 
ústneho pojednávania a určil lehotu do kedy mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a 
dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že sa na 
neskoršie podané námietky neprihliadne, rovnako neprihliadne na pripomienky a námietky, ktoré 
boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny. 
Zároveň upozornil dotknuté orgány, že sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v 
ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania a v prípade, 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. 

V súlade s § l 40c ods. (2) stavebného zákona si stavebný úrad vyžiadal listom č . 

9404/50383/2018/ST A/Mys zo dňa 31.1.2019 od Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia záväzné stanovisko vo vzťahu 

k stavebnému konaniu. 

Stavebník priložil k žiadosti o vydanie stavebného povolenia zmluvu o postúpení práv 
a povinností z Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia uzavretú dňa 23.8.2018 medzi 
postupcom (pôvodným navrhovateľom) Vydrica, a.s. na jednej strane a VYDRICA 
DEVELOPMENT, a.s. ako postupníkom na strane druhej. 

Stavebník preukázal k pozemkom registra „C"-KN parcelné čísla 930/1-9, 932, 53517, 
885/5, 885/6, 885/24, 885/25, 928, 92911, 929/2, 21428/1, 21434, 21438/2, 21462/11, 21462/22, 
21463/1, 21463/3, 21463/6, 21463/8 , 885/8, 885/18 v katastrálnom území Staré Mesto, vedených 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 9710, 4502, 7560, 
588, 9562, vo vlastníctve Vydrica, a.s„ Dr. Vladimíra Clementisa 1 O, 821 02 Bratislava „iné 
právo" v zmysle § 139 ods. (1) písm. a) stavebného zákona, a to zmluvou o budúcej kúpnej 
zmluve zo dňa 23.8.2018 medzi budúcim predávajúcim Vydrica, a.s. na jednej strane 
a VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. ako budúcim kupujúcim na strane druhej . Zároveň 
preukázal stavebník k pozemku registra „C"-KN parcelné čís lo 545 v katastrálnom území Staré 
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Mesto vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1656 
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy „iné právo", a to zmluvou o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena č. 286509831800/0099 zo dňa 6.11.2018 uzavretou medzi Hlavným 
mestom SR Bratislavy a VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 

K žiadosti stavebník priložil projektovú dokumentáciu stavby „Bratislavské podhradie -
Vydrica, O. Etapa - 1. Fáza HTÚ a búracie práce", ktorá spÍňa všeobecné technické požiadavky 
na výstavbu a ktorú vypracoval v máji 2018 Ing. Jozef Páleš, autorizovaný stavebný inžinier 
s rozsahom oprávnenia: komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické 
poradenstvo, registračné č. 1118*Z* Al. K návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány ochraňujúce 
záujmy podľa osobitných predpisov. Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné a pripomienky 
vyplývajúce zo stanovísk zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia. Stanoviská dotknutých 
orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné. 

K návrhu sa bez podmienok vyjadrili: 
- Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, č. HZUBA3-2018/001712-002 zo 

dňa 25.7.2018 
- Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového 

plánovania, č. OU-BA-OKRI-2018/089501 zo dňa 22.10.2018, 
- Site!, s.r.o„ č. 194/2019 zo dňa 19.2.2019 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto č. HŽP/6756/2018 zo dňa 

22.06.2018 

Ďalej sa k návrhu vyjadrili s podmienkami: 
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č. KPUBA-2018/14085-2/63242/AUG zo dňa 13.8.2018 
- KR PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, č. KRPZ-BA-KDB-2415-001/2018 zo 

dňa 11.7.2018 
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia, ochrana prírody a krajiny č. OU-B A-OSZP3-
2018/072231 -3/JTO zo dňa 24.9.2018 

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia, odpadové hospodárstvo č. A-OSZP3-
2018/77416/HEL/I zo dňa 26.7.2018 

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, č. OU-BA-OSZP3-019/026608/ 
GEE/Ivyj zo dňa 4.2.2019 

- Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, č. 03863/2018/CDD-42 zo dňa 24.7.2018 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, č. PPL/8058/2018/M zo 

dňa 12.7.2018 
- Dopravný podnik Bratislava, a.s„ č . 14252/ 15376/2000/2018 zo dňa 20.7.2018 
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s„ č. 29580/2018/4020/lng.La zo dňa 23 .7.2018 
- Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 12.10.2018 
- SPP - distribúcia, a.s„ č. TD/NS/0320/2018/Gá zo dňa 19.7.2018 
- Obvodný banský úrad v Bratislave, č. 130-175/2019 zo dňa 30.1.2019 
- Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, č . MAGS OSK 48983/2018-366051/Bá-212 zo dňa 

4.12.2018 
- Slovak Telekom, a.s., č. 6611832105 zo dňa 15.11.2018 

V súvislosti s navrhovanou stavbou bolo ďalej doručené 
- Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5885/19061/2018/DŽV /Fet zo dňa 

26.4.2018 právoplatné dňa 21.5 .2018 - súhlas na výrub drevín, 
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- Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, štátnej vodnej správy, č.OU-BA-OSZP3-2015/ 

1194/ SVE/I-5209 zo dňa 30.11.2015 právoplatné dňa 23 .12.2015 - povolenie vodnej stavby 
SO-H 102 prekládka a rekonštrukcia vodovodného výtlaku, 

- Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, štátnej vodnej správy, č.OU-BA-OSZP3 -2017/ 

089707 /BEP/I-5829 zo dňa 16.10.201 7 právoplatné dňa 8.11.2017 - predÍženie platnosti 
stavebného povolenia vodnej stavby SO-Hl02 prekládka a rekonštrukcia vodovodného 
výtlaku, 

- oznámenie o začatí vodnej stavby SO-Hl 02 prekládka a rekonštrukcia vodovodného výtlaku 
zo dňa 4.12.2017, 

- stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy, č . MAGSORM 51814114-290207 zo dňa 

10.12.2014 - zmena podmienky záväzného stanoviska, 
- záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5166/2019-

1. 7 /ač 8321 /2019 zo dňa 12.2.2019, podľa ktorého je navrhovaná časť stavby Bratislavské 
podhradie - Vydrica z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, 
s vydaným záverečným stanoviskom č. 1323/2007-3.4/tč zo dňa 30. 01. 2008 a jeho 
podmienkami. 

Dňa 11.2.2019 a 15.2.201 9 nahliadli do spisu zástupcovia účastníkov konania Rybársky 
cech, a.s. a Univerzity Kamenského v Bratislave. Ani jeden z nich nevzniesol námietky. 

Dňa 29.4.2019 stavebník odvolal plnomocenstvo udelené splnomocnencovi K.T. Plus, 
s.r.o. dňa 21.8.2018. Odvolanie plnomocenstva nadobudlo účinnosť 6.5.20 19. 

V konaní boli vznesené námietky účastníka konania COL T CLUB, s.r.o., Lúčna 7286111, 
917 05 Trnava listom zo dňa 25.2.20 19 doručenom dňa 25 .2.2019: 

„ Z oznámenia o začatí stavebného konania je zrejmé, že medzi dotknutými pozemkami sú 
aj pozemky spare, číslami 885120 a 885121, pare. reg. „ C" nachádzajúce sa v katastrálnom 
území Staré Mesto, na ktorých sa nachádza kryt CO, ktorý je vo výlučnom vlastníctve našej 
spoločnosti COLT CLUB s.r.o .. 

Kryt CO je samostatnou vecou a predmetom vlastníckych vzťahov bez pozemkov s pare. č. 
885120 a 885121, ktorých vlastníkom je Vydrica a.s., Dr. V Clementisa IO, Bratislava. Výlučné 
vlastnícke právo CO krytu našej spoločnosti je evidované na liste vlastníctva č. 9571. 

Toho času mestská časť Bratislava - Staré Mesto ako stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 
zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
nedisponuje nijakou zmluvou o budúcej zmluve, nepomenovanou zmluvou podľa § 51 
Občianskeho zákonníka alebo zmluvou o spolupráci pri výstavbe, z ktorej by vyplývalo právo 
realizovať stavbu, zúžiť vlastnícke právo a vykonať nevyhnutné búracie práce v rozsahu 
požadovanom stavebníkom. 

Naša spoločnosť nie je účastníkom nijakej dohody, ktorá by oprávňovala stavebníka, 
resp. vlastníka pozemku na prístup k úkrytu CO a ani o takejto dohode nemá vedomost'. 

Ďalej poukazujeme, že nato, aby došlo k predpokladanému zúženiu rozsahu vlastníckeho 
práva v dôsledku skrátenia vchodu č. 1 a vchodu č. 2 do prevádzok COLT CLUB, je potrebný 
súhlas našej spoločnosti s asanáciou stavby. Takýto súhlas nebol ku dnešnému dňu udelený. 

Pri realizácii projektu sa súčasne predpokladá potreba stavebníka realizovať stavbu 
stavebnou technikou, na čo je potrebné zriadiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu k 
pozemku alebo stavbe. Zároveň bude potrebné riešiť prekládku inžinierskych sietí, vedení, ktoré 
k dnešnému dňu nie sú presne zmapované. 

Všetky uvedené súhlasy a dohody tvoria predpoklad pre riadne vydanie stavebného 
povolenia v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
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Dovoľujeme poukázať na skutočnost: že s ohľadom na charakter vlastníctva (CO úkrytu), 
postup našej spoločnosti bude v nevyhnutnej miere zhodný s požiadavkami a postupom 
Okresného úradu Bratislava, odbor krízového riadenia. S Okresným úradom prebehla 
komunikácia, pričom z nej vyplýva, že ten ku dnešnému dňu nemá konkrétnu vedomosť o zámere 
stavebníka, a nebola s ním oficiálne konzultovaná investičná výstavba Bratislavské podhradie -
Vydri ca. 

Nakoľko naša spoločnosť ako vlastník CO krytu je povinná dodržiavať osobitné právne 
predpisy výsledky stavebného konania nemôžu privodiť stav, ktorý by sťažil, znemožnil alebo 
inak obmedzil práva vlastníka CO krytu alebo by sťažil, obmedzil akýmkoľvek spôsobom plnenie 
zákonných povinností týkajúcich sa CO krytu. 

Na tomto mieste okrem iného požadujeme, aby: 
1. stavebník uzavrel s našou spoločnosťou osobitnú písomnú dohodu o spolupráci pri výstavbe, 

nakoľko plánuje čiastočnú asanáciu objektu CO krytu, čím zasiahne do nášho vlastníckeho 
práva, a výstavbou plánovaných objektov sťaží, resp. do budúcna znemožní prevádzku 
diskotéky SUBCLUB v priestoroch CO krytu, a sťaží, resp. obmedzí prevádzku strelnice 
COLT CLUB v priestoroch CO krytu, a túto dohodu predložil v stavebnom konaní tak, aby 
mal preukázané všetky súhlasy a práva k svojmu zámeru a bol jasný stavebno-technický 
postup pri realizácii investičného zámeru; 

2. bol počas celého stavebného konania apo ukončení stavby zabezpečený nepretržitý prístup k 
nášmu majetku CO krytu, a to aj s ohľadom na požiadavky civilnej ochrany, kde je prístup 
vyžadovaný nepretržite za účelom vykonávania údržby ochrannej stavby podľa vyhlášky MV 
SR č.53212006 Z.z. a pre spohotovenie na ochranné účely do 2 hodín od vyhlásenia zahájenia 
opatrení ústavnými orgánmi, a to formou zriadenia vecného bremena, vrátane vyriešenia 
statickej dopravy pre účely CO krytu; 

3. akékoľvek stavebné zásahy do konštrukcií a technologického zariadenia CO krytu boli okrem 
schválenia našou spoločnosťou boli predložené na posúdenie a schválenie príslušnému 
orgánu civilnej ochrany a platí požiadavka zachovania účelu a ochranných parametrov 
pôvodného určenia stavby; 

4. v prípade zásahu do konštrukcií CO krytu ako ochrannej stavby v rozsahu, ktorý dlhodobo 
bráni dosiahnuť v stavbe projektované ochranné vlastnosti / napr. odolnosť proti tlaku, 
plynotesnosť a pod. /je v zmysle vyhlášky MV SR č.53212006 Z.z potrebné požiadať príslušný 
orgán civilnej ochrany o dočasné preradenie ochrannej stavby na nižší druh ochrany; 

5. prípadné dlhodobé uzatvorenie priestorov, nebránilo predpísanému procesu pravidelnej 
údržby , alebo spohotoveniu stavby na bojovú prevádzku po vyhlásení príslušných opatrení v 
čase vojny a vojnového stavu. 

Pre tento účel prikladáme ako prílohu vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor 
krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, vid~ Príloha 1. 

Na záver si dovoľujeme uvies( že nakoľko toto stavebné konanie k investičnému zámeru 
je prvotné a budú pravdepodobne nasledovať ďalšie osobitné žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia, námietky našej spoločnosti budú podrobnejšie spracované v ďalších konaniach 
akonáhle bude predložený návrh projektovej dokumentácie týkajúci sa priamo nášho objektu. 

Vzhľadom na závažnosť možného zásahu do našich vlastníckych práv týmto žiadame, aby 
príslušný stavebný úrad bral tieto podané námietky na zreteľ od počiatku stavebného konania, 
nakoľko naša spoločnosť ako vlastník CO krytu sa nemôže dostať do pozície, kedy nebude môcť z 
titulu prebiehajúceho stavebného konania do situácie, kedy nebude môcť plniť svoje zákonné 
povinnosti vo vzťahu k CO krytu a nie je to možné od nej ani spravodlivo požadoval'. 

Naša spoločnosť je povinná zachovať a udržiavať stavebnotechnickú spôsobilosť CO 
krytu pre ochrannú prevádzku. " 
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Príloha 1. vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie 
civilnej ochrany a krízového plánovania zo dňa 27.12.2018: 

„ V rámci územného konania pripravovanej výstavby zóny Bratislavské podhradie -
Vydrica v roku 2007 bola, okrem ďalších požiadaviek v našom vyjadrení, uplatnená požiadavka 
na zachovanie technických parametrov úkrytu/ kópia vyjadrenia v prílohe! 

Hlavnou zásadou pri posudzovaní stavebných projektov z hľadiska civilnej ochrany je v 
súlade s. § 4 zákona č. 4211994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva dodržanie povinnosti z ods. 
(2): cit. - Ak je zariadenie civilnej ochrany podľa všeobecných technických požiadaviek na 
výstavbu a kolaudačného rozhodnutia určené na civilmi ochranu, je vlastník alebo nájomca 
povinný zachovávaťjeho pôvodné účelové určenie. 

Túto podmienku považujeme za potrebné pripomenúť vlastníkovi ochrannej stavby 
dodržať pri uplatňovaní si svojich práv a zámerov pri príprave a odsúhlasovaní projektovej 
dokumentácie z pozície účastníka konania -podľa stavebného zákona " Účastníkmi stavebného 
konania sú: . . . osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich 
vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a 
stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, 

Nakoľko pripravovaná výstavba investičnej akcie Bratislavské podhradie - Vydrica 
nebola doposiaľ zo strany účastníkov konania s našim úradom oficiálne konzultovaná a nie je 
známy konkrétny zámer, ani rozsah pripravovanej výstavby a jej vplyvu na stavebnotechnické 
riešenie existujúcej ochrannej stavby je možné na Vašu žiadosť predbežne vyjadriť iba 
nasledovné stanoviská : 
1. Prístup k majetku - ochrannej stavbe zo strany vlastníka rieši iná legislatívna oblast'. zo 

strany požiadaviek civilnej ochrany je prístup vyžadovaný nepretržite za účelom 

vykonávania údržby ochrannej stavby podľa vyhlášky MV SR Č.53212006 Z.z. a pre 
spohotovenie na ochranné účely do 2 hodín od vyhlásenia zahájenia opatrení ústavnými 
orgánmi. 

2. Stavebné zásahy do konštrukcií a technologického zariadenia ochrannej stavby podliehajú 
posúdeniu a schváleniu príslušnému orgánu civilnej ochrany a platí požiadavka 
zachovania účelu a ochranných parametrov pôvodného určenia stavby. 

3. V prípade zásahu do konštrukcii ochrannej stavby v rozsahu, ktorý dlhodobo bráni 
dosiahnuť v stavbe projektované ochranné vlastnosti / napr. odolnosť proti tlaku, 
plynotesnosť a pod. /je v zmysle vyhlášky MV SR č.53212006 Z.z potrebné požiadať 
príslušný orgán civilnej ochrany o dočasné preradenie ochrannej stavby na nižší druh 
ochrany. 

4. Dlhodobé uzatvorenie priestorov je možné za vyššie uvedenej podmienky zníženia druhu 
ochrany, nesmie však brániť predpísanému procesu pravidelnej údržby, alebo 
spohotoveniu stavby na bojovú prevádzku po vyhlásení príslušných opatrení v čase vojny a 
vojnového stavu. 

Prevádzkové podmienky mierového využívania priestorov ochrannej stavby si stanovuje vlastník 
objektu s prihliadnutím na povinnost' zachovania a udržiavania stavebnotechnickej spôsobilosti 
pre ochrannú prevádzku. " 

Stavebný úrad sa zaoberal námietkami účastníka konania COLT CLUB, s.r.o. a po 
podrobnom preskúmaní zistil, že v tejto navrhovanej etape a fáze výstavby nebude stavba CO 
krytu vo vlastníctve COLT CLUB, s.r.o. na pozemkoch parcelné čísla 885/20 a 885/21 stavebnou 
činnosťou dotknutá. Etapovitosť výstavby projektant podrobne rozpísal v sprievodnej správe 
projektovej dokumentácie „O. Etapa - 1. Fáza HTÚ a búracie práce". Podľa projektovej 
dokumentácie ide o prípravu územia pre výstavbu budúcej 1. Etapy, najmä hrubé terénne úpravy, 
búracie práce a zariadenie staveniska, pričom predmetom budúcej 1. Etapy bude výstavba 
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hlavných stavebných objektov SO-VI, SO-V2 a SO-V3 v zmysle právoplatného územného 
rozhodnutia. Projektant však v sprievodnej správe projektovej dokumentácie v časti 2.4. 
Majetkoprávne pomery chybne uviedol aj pozemky parcelné čísla 885/20 a 885/21. Následne 
projektant túto zrejmú chybu opravil a opravu doručil dňa 3.4.2019 stavebnému úradu. Po zistení 
a následnej oprave tejto zrejmej chyby stavebný úrad námietky účastníka konania vyhodnotil ako 
námietky, ktoré smerovali voči budúcim stavebným konaniam, a preto im stavebný úrad nemohol 
vyhovieť. Stavebný úrad zároveň disponoval záväzným stanoviskom Okresného úradu 
Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania č. OU
BA-OKRI-2018/089501 zo dňa 22.10.2018, v ktorom dotknutý orgán uviedol: „ Okresný úrad 
Bratislava vydáva z hľadiska civilnej ochrany záväzné stanovisko k predloženej projektovej 
dokumentácii stavby ... Bratislavské podhradie - Vydrica, O. etapa - !fáza HTU a búracie práce 
„ . Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vzhľadom na stavebnotechnické 
podmienky, rozsah, umiestnenie a charakter stavby Okresný úrad Bratislava z hľadiska civilnej 
ochrany s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu 
súhlasí. ". Súčasne stavebný úrad disponoval preberacím protokolom o prevzatí kľúča od brány 
zabezpečujúcej vstup na pozemok parcelné číslo 885/5 v katastrálnom území Staré Mesto 
(prístup k CO krytu) medzi VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. a COLT CLUB, s.r.o. 
Stavebný úrad námietkam nevyhovel. 

Účastník konania Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 81 2 80 
Bratislava si na základe oznámenia o začatí konania uplatnil v konaní požiadavky listom č. CRD 
296/2019 zo dňa 6.3.2019 doručeným dňa 7.3.2019: 
„ Vsúvislosti s realizáciou častí stavby uvedených stavebných objektov má Kancelária NR SR 
nasledovné požiadavky: 
1. Zrealizovať pasport miestnych komunikácií (požiarna cesta a príjazdová cesta) pred 

zahájením prác odstránenia časti skalného masívu. 
2. S dostatočným predstihom informovať Kanceláriu NR SR o predpokladanom termíne 

zahájenia prác na odstránení časti skalného masívu z dôvodu koordinácie s aktivitami 
Kancelárie NR SR ". 

Z dôvodu, že požiadavky účastníka konania boli doručené dňa 7.3.20 19, teda po uplynutí 
lehoty stanovenej stavebným úradom v oznámení o začatí konania, stavebný úrad na ne 
neprihliadol. 
Podľa § 61 ods. (3) stavebného zákona „stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného 
konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho 
pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, urči, do kedy môžu účastníci 
uplatniť námietky, a upozorní ich. že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. " 

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal najmä, či dokumentácia spÍňa požiadavky 
týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia 
a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanovenou 
stavebným zákonom a osobitnými predpismi. V stavebnom povolení stavebný úrad určil záväzné 
podmienky uskutočnenia stavby, ktorými zabezpečil najmä ochranu záujmov spoločnosti , 

dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a dodržanie požiadaviek určených 
dotknutým orgánom, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov . 

Záväznými podmienkami uskutočňovania stavebných prác sa zabezpečila, prípadne určila 

ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia, lehota 
na dokončenie stavby, plnenie požiadaviek uplatnených v záväznom stanovisku podľa § 140b 
stavebného zákona dotknutým orgánom, použitie vhodných stavebných výrobkov, povinnosť 
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oznámiť začatie stavby a požiadavky na označenie stavby na stavenisku. Stavebný úrad 
zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto nie je 
dôvod na nevydanie predmetného rozhodnutia. 

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadosť na začatie konania spolu 
s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ju s príslušnými hmotnoprávnymi 
a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným 
zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, a na základe skutkového stavu rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie 
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia) na Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. 

Podľa § 140c ods. (8) stavebného zákona proti rozhodnutiu, 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. Lehota na podanie odvolania podľa § l 40c ods. (9) stavebného zákona je 15 
pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Odvolanie je potrebné 
podať na Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, 
pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

Príloha: projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, ktorú s1 stavebník 
prevezme osobne 
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Doručí sa účastníkom konania 

1. VYDRI CA DEVELOPMENT, a.s. , Legionárska 1 O, 811 07 Bratislava 
2. Vydri ca, a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 1 O, 821 02 Bratislava 
3. Ing. Jozef Páleš, ARDING, s.r.o„ Sekurisova 16, 841 02 Bratislava 
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
5. Rybársky cech, a.s„ Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava 
6. Univerzita Kamenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 
7. Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 811 02 Bratislava 
8. COLT CLUB, s.r.o„ Lúčna 7286111, 917 05 Trnava 
9. Valér Kokoš, Révová 44, 811 02 Bratislava 
10. Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 
11. JUDr. Mariana Široká, Majerníkova 6, 841 05 Bratislava 
12. JUDr. Dušan Široký, Majerníkova 6, 841 05 Bratislava 
13. Elena Chomičová, Rumančekova 3 8, 821 O 1 Bratislava 

Žiadosť o zverejnenie podľa§ 69 ods. (3) stavebného zákona: 

14. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na: 
- úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
- webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

Zverejnené od: Zverejnené do: 

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 

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