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

č. j.~6127/2019/STANas/G-15 V Bratislave dňa 30. 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. 377/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov, v zmysle§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), v konaní 
preskúmal podanie~ ktorú podala 

spoločnosť MILLENNIUM Development, a. s. so sídlom na ul. Podjavorinskej 4A, 811 03 
Bratislava, IČO: 35 863 269 (ďalej len „stavebník"), 

a podľa § 41 stavebného zákona a § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje 

stavebníkovi/navrhovateľovi zmenu územného rozhodnutia č. j. SU-2004/ 19492/93707/UR-Pt 
zo dňa 03. 12. 2004 právoplatného dňa 27. 07. 2010 pre stavbu: „Bytový dom Jančova ul. 
Bratislava", nehnuteľnosť na pozemkoch registra „C" pare. č. 2326/15, 16, 17, 18, 24, 33, 34, 
35, 36, ako aj 2326/1, 2326/23, 2326/37, v katastrálnom území Staré Mesto, s prípojkami 
inžinierskych sietí aj na pozemkoch registra „C" pare. č. 2276115, 2310/50, 2310/60, /1, /37, 
/41, /49, 2303, 23 10/61, 2310/63 a registra „E" pare. č. 2306, 2309, 2310/1, 2325/2, 2326, 
21509, v rozsahu umiestnenia stavebných objektov: 
SO 06 Komunikácie a spevnené plochy 
SO 08 Oplotenie 
- Požiarna nádrž 22 m3 (4,0 m x 3,60 m xv 2,60 m) 
- Retenčná nádrž 11 m3 (3,0 m x 2,3 m x v 2,28 m) na pozemku stavebníka pare. č. 2326/15, 
k. ú. Staré Mesto. 
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v 03/2006, doplnenej 01 /2017, 02/2018, 
05/2018 spoločnosťou RN - ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR s. r. o„ IČO : 35 877 588, so 
sídlom na ul. Stará vinárska 1247/5, 811 04 Bratislava, Mgr. Akad. arch. Ing. Rudolfom 
Netíkom, autorizovaným architektom, reg. č.1299 AA 1004; 

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 

po v oľuj e 

stavebníkovi novostavbu: „Bytový dom Jančova ul. Bratislava", na pozemkoch registra „C" 
pare. č . 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/18, 2326/24, 2326/33, 2326/34, 2326/35, 2326/36, 
2326/1, 2326/23, 2326/37, v katastrálnom území Staré Mesto, s prípojkami inžinierskych sietí 
aj na pozemkoch registra „C" pare. č. 2276/15, 2310/50, 2310/60, / 1, /37, /41, /49, 2303, 



2310/61, 2310/63 a registra „E" pare. č. 2306, 2309, 23 10/1, 2325/2, 2326, 21509, podľa 
projektovej dokumentácie vypracovanej v 03/2006, doplnenej O 1/2017, 02/2018, 05/2018 
spoločnosťou RN - ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR s.r.o., IČO: 35 877 588, so sídlom Stará 
vinárska 1247/5, 811 04 Bratislava, Mgr. Akad. arch. Ing. Rudolfom Netíkom, autorizovaným 
architektom, reg. č.1299 AA 1004. 

Účel stavby: podľa ust. § 43b stavebného zákona „Bytová budova" 

Členenie stavby na stavebné objekty: 
01 Bytový dom 
02 Prípojka kanalizácie 
03 Prípojka plynu 
04 Prípojka vody 
05 Prípojka elektriny: 

NN rozvody - distribučné káblové vedenie 
NN prípojka 

08 Oplotenie 
Požiarna nádrž 22 m3 (4,0 m x 3,60 m xv 2,60 m) 
Retenčná nádrž 11 m3 (3 ,0 m x 2,3 m xv 2,28 m) 

Účastníci konania: 
- Vlastník nehnuteľností reg. „C" pare. č. 2326/1, 2326/23, 2326/37, 2310/1, 2310/37, 
2310/41 , 2310/49, 2303, 2310/60, 2310/37, 2310/36, 2326/8, 2326/9, k. ú. Staré Mesto: Správa 
služieb diplomatickému zboru, a.s., Palisády 31, 811 06 Bratislava, 

- Vlastník nehnuteľností reg. „C" pare. č. 2276115 k. ú. Staré mesto a pozemkov registra „E" 
pare. č. 2306, 2309, 2310/1, 2325/2, 2326, 21509, k. ú. Staré Mesto: Hlavné mesto SR 

Bratislava, Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava, 

- Vlastník nehnuteľností reg. „C" pare. č. 2310/50, 23 10/61, 23 10/63, k. ú. Staré Mesto: I. V.O. 
Invest s.r.o., Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, 

- Vlastník nehnuteľností reg. „C" pare. č . 2332/1, 2332/2, 2332/4, k. ú. Staré Mesto: Jozefína 
Šestáková, Martinská 44, 821 05 Bratislava, 

- Vlastník nehnuteľností reg. „C" pare. č. 2324/1, 2324/2, 2324/3, k. ú. Staré Mesto: 
- Ľubica Čemáková, Jančova 6, 811 02 Bratislava, 
- PharmDr. Jana Hrušková, Kozia 22, 811 03 Bratislava, 

- MILLENNIUM DEVELOPMENT, a.s., Podjavorinskej 4A, 811 03 Bratislava- stavebník 
v zastúpení ARTPLAN spol. s r. o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, 

- RN -ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR s.r.o., Stará vinárska 124715, 811 04 Bratislava, 
Mgr. Akad. arch. Ing. Rudolfom Netíkom - projektant. 

Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby 0838 č. SU-
2004/19492/93707/UR-Pt zo dňa 3.12.2004 s právoplatnosťou dňa 27.07.2010, v spoJeru 
s rozhodnutím Kraj ského stavebného úradu v Bratislave č. j . A-2010/0061 -HOM,DLD zo dňa 
06. 07. 2010, právoplatným dňa 27. 07. 2010. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom 
stupni vo veci ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č . 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydala dňa 11. 04. 2018 rozhodnutím 
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č. 5814/16218/2018/DŽV/Boe, právoplatným diia 23. 05 . 2018, stavebníkovi súhlas na výrub 
12 ks drevín rastúcich na pozemkoch pare. č. 2326/15, 2326/16, 2326/23, 2326/24 k. ú. Staré 
Mesto (ul. Jančova) . 

Opis stavby: 
Predmetom povolenia je novostavba bytového domu s 15 bytovými jednotkami, z toho 2 sú 
dvojúrovňové (mezonetové), rozložené na dvoch podzemných podlažiach (PP) !z toho jedným 
čiastočne vnímateľným nad terénom/, 4 nadzemných podlažiach (NP) a 5. ustúpenom podlaží 
(UP), pôdorysného tvaru L s rozmermi 31,5 x 23,975 m. Bytový dom je osadený do terénu tak, 
že jednotlivé krídla sú výškovo posunuté o polovicu podlažia z dôvodu konfigurácie 
jestvujúceho terénu pozemkov pare. č. 2326/15, 2326/37, 2326/ 18, 2326/17, 2326/36, 2326/16, 
2326/33, 2326/24, 2326/34, 2326/35, 2326/23, 2326/1, k.ú. Staré Mesto. 
Bytový dom je prestrešený plochou strechou na dvoch výškových úrovniach + 16,625 a 
+15,150, s maximálnou výškou na hornej hrane atiky na kótach +16,825 a +15,350, pričom 
±0,000 = 247,200 mn. m. Bpv =úroveň l.NP /ramena kolmého na Jančovu ul./ Nad strechu 
bytového domu je vyvedená výťahová šachta prestrešená plochou strechou s hornou hranou na 
výškovej úrovni+ 17,370 m. 
Oproti územnému rozhodnutiu, ktoré je právoplatné, došlo k drobnej zmene spočívajúcej vo 
vyčlenení stavebného objektu SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy a jeho samostatnému 
umiestneniu na pozemku pare. č . 2326/ 15 k. ú. Staré Mesto vo vzdialenosti 0,6 m od fasády 
domu v členení parkovacie státie č. 24 s rozmermi 2,4 x 5,0 m, autozakladač pre parkovacie 
státia 2 x 2,540 m x 5,0 m (č. 25, 26, 27, 28) a parkovacie státie č. 29 s rozmermi 2,4 x 5,0 m, 
dlhšia strana rovnobežne s komunikáciou Jančova s minimálnou vzdialenosťou od komunikácie 
0,0 m. Ďalšia zmena spočíva v oplotení a umiestnení podzemných stavieb - retenčnej a 
požiarnej nádrže, ktoré sú na pozemku pare. č. 2326/15 k. ú. Staré Mesto. Požiarna nádrž 22 m3 

(4,0 m x 3,60 m x v 2,60 m) jt: umiestnená bližšie k ulici Jančova, od ktorej je osadená na 
vzdialenosť 0,6 m. Od hranice pare. č. 2324/1 je minimálne odsadená 5,4 ma od hranice pare. 
č. 2332/1 k. ú. Staré Mesto 6,95 m. Retenčná nádrž 11 m3 (3,0 m x 2,3 m xv 2,28 m) je odsadená 
od hranice s pozemkom pare. č. 2324/1 minimálne 5,6 ma od pozemku pare. č. 2332/1 k. ú. 
Staré Mesto 9,2 m. Všetky zmeny sú zakreslené v kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí 
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia ako príloha č. 1 a príloha č. 2. Súčasťou stavebného 
povolenia je aj zmena dispozičného riešenia ktorá súvisí v zmenšení počtu bytových jednotiek 
z pôvodných 22 na 15. 

Dispozičné riešenie: 
2. PP na úrovni -5,500 m: pivničné kobky, plynová kotolňa, strojovňa VZT, výťah, 

dvojramenné schodisko, rampa a parkovanie s 9 parkovacích miest (PM) na úrovni -4,050 m. 
l .PP /v ramene kolmom na komunikáciu Jančova ul. v úrovni - 2,900/: parkovanie 5 PM, 
miestnosť pre umiestnenie elektromerov (samostatne prístupná vonkajším jednoramenným 
schodiskom), výťah, schodisko, rampa, v kolmom ran1ene na úrovni -1 ,450 je umiestnené 
parkovanie 9 PM. 
l .NP: 4 bytové jednotky (1 x 4 izb„ 1 x 3 izb„ 2 x 2 izb.) 
2.NP: 4 bytové jednotky (2 x 4 izb. +obytná kuchyňa, lx 3 izbový, 1 x 2 izbový), 
3.NP: 3 bytové jednotky (1 x 7 izb. s obytnou kuchyňou a jedálňou, 1 x 4 izbový, 1 x 
trojizbový), 
4.NP: 2 bytové jednotky (1 x 3 izb. + obytná kuchyňa, 1 x 4 izbový + obytná kuchyňa) a 2 
dvojúrovňové bytové jednotky (mezonetové), ktoré sú vertikálne prepojené interiérovým 
schodiskom s obytnými priesto1mi umiestnenými 
S.NP= UP (1 x 4 izb. mezonet, 1 x 6 izb. mezonet +obytná kuchyňa). Strešné terasy vytvorené 
na výškových úrovniach+ 13,355 ma+11 ,875 m budú zabezpečené plným zábradlím s hornou 
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hranou vo výške + 14,455 a +12,975. Na východnej strane je časť terasy 31,42 m2 riešená ako 
zelená strecha. 
Plocha pozemku: 2 366 m2 

Zastavaná plocha bytového domu: 506 m2 

Celková úžitková plocha bytového domu: 3 305,56 m2 

Súčet podlahových plôch pre stanovenie výšky poplatku za rozvoj: 2 414,80 m2 

Statická doprava: 
V podzemných podlažiach na úrovni -2.PP a na úrovni -1.PP je umiestnených celkom 23 PM. 
Na spevnej ploche pred objektom bytového domu sú umiestnené 2 PM a 4 PM sú riešené 
vonkajším parkovacím systémom 2 ks SCISSOR LIFT PARKING - 2 autá nad sebou. 
Počet parkovacích miest spolu: 29, z toho: 
- 23 PM je umiestnených v podzemných podlažiach bytového domu; 
- 2 PM sú umiestnené na teréne na pozemku stavebníka pare. č. 2326/15, k. ú. Staré Mesto; 
- 4 PM sú riešené na teréne ľahkým .parkovacím systémom (2 ks SCISSOR LIFT - 2 x 2 autá 
nad sebou), na pozemku stavebníka pare. č. 2326/15, k. ú. Staré Mesto. 

Dopravne je bytový dom prístupný z miestnej komunikácie II. triedy Jančova ul. 
Zriadenie vjazdu šírky 6,00 m na miestnu komunikáciu II. triedy Jančova ulica, je povolené 
právoplatným rozhodnutím vydaným Hlavným mestom SR Bratislava, podľa § 3b cestného 
zákona, § 1 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 3511984 Zb., ktorou sa vykonáva 
zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zo dňa 19. 04. 2018, pod č. MAGS OD 
35770/2018-99471, s právoplatnosťou dňa 23.04.2018. 
Peší prístup do bytového domu (do zádveria na úrovni ±0,000 - l.NP) je riešený chodníkom 
š.1,50 m, trasovaný pozdÍž západnej hranice pozemku pare. č. 2326//17, k. ú. Staré Mesto. 

Oplotenie: 
Navrhované oplotenie dotknutých pozemkov je: 
- Zo severnej strany sa nachádza na hranici pozemku pare. č .2326//23, k. ú. Staré Mesto 
vybudovaný monolitický oporný múr, ktorý v súčasnosti stabilizuje upravený terén za ním na 
pozemku pare. č. 2326/8. Existujúci monolitický oporný múr zostáva zachovaný, ale z dôvodu 
zníženia upraveného terénu oproti pôvodnému terénu na severnej strane bytového domu, je 
navrhnutý nový predsadený oporný múr, ktorý bude zabezpečovať stabilitu a únosnosť 
existujúceho oporného múru. 
- zjužnej strany, od Jančovej ulice je uvažované priehľadné oplotenie výšky 1400 mm 
z oceľových tyčových prvkov. Oplotenie je zložené z pevných častí, posuvnej brány pre vjazd 
automobilov a bránky pre peších. Oplotenie kopíruje sklon uličného chodníka na Jančovej ul. 
- PozdÍž západnej hranici pozemku pare. č. 2326/ 17 k.ú. Staré Mesto je navrhnuté zníženie 
upraveného terénu oproti pôvodnému terénu cca 1,5-3,0m (ide o rozhranie výšky terénu na 
susednom pozemku pare. č. 2324/ 1 a upraveného terénu na pare. č. 2326/17 a 2326/18). 
Stabilitu susedného pozemku pare. č. 232411 bude zabezpečovať paženie formou Berlínskej 
steny - železobetónový oporný múr kombinovaný s obkladom z gabiónových košov hr.100 
mm, ktoré nad úrovl1ou terénu susedného pozemku pare. č. 2324/1 prejdú do priehľadnej časti 
tvorenej kombináciou stÍpikov a plotových panelových dielcov. 
- PozdÍž východnej strany na hranici pozemkov pare. č. 2326/37, 2326/36 bude vybudovaný 
klasický uholníkový železobetónový oporný múr, založený na pozemkoch stavebníka do výšky 
terénu susedného pozemku pare. 2332/1, nad úrovňou terénu susedného pozemku pare. č. 

2332/l bude vybudované priehl'adné oplotenie. Na hranici pozemkov pare. č. 2326/36 a 
2326//23 je v dÍžke 14,5 m vybudovaná murovaná stena premenlivej výšky 3,6 - 4,4 m od 
pôvodného terénu. Existujúca murovaná stena bude v tomto úseku znížená na úroveň +3,025 
a nové priehľadné oplotenie bude zrealizované do výšky+ 3,980. 
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Vykurovanie: 
Zdrojom tepla pre bytový dom je plynová kotoliia dispozične riešená ako samostatná miestnosť 
na 2.PP. V kotolni na rámovej konštrukcii budú osadené dve plynové kondenzačné teplovodné 
jednotky LOGAMAX PLUS GB162-80, na spaľovanie zemného plynu. Každý kotol bude mať 
osadenú prípojnú skupinu čerpadla /WILO TOP-E 25/1-7 / s poistným ventilom - otvárací tlak 
4,0 baru. Teplovodný systém /objekt/ je poistený expanznou nádržou REFLEX N 250/6 a 
kotlový okruh expanznou nádržou REFLEX N 5016. Systém bude doplňovaný z vodovodnej 
siete - doplňovacím zariadením MAGCONTROL. Nútený obeh zabezpečujú elektronické 
čerpadlá WILO-TOP-E. Vykurovacie médium bude upravované fyzikálnym spôsobom úpravy 
vody EZV 65. Jednotlivé rozdelenie vykurovacích vetiev je prevedené z kombinovaného 
rozdeľovača RS KOMBI MODUL 100. Medzi kotlami a rozdeľovačomje osadený hydraulický 
vyrovnávač dynamických tlakov HVDT typ 2 /možnosť osadenia zberného potrubia kaskády a 
hydraulickej výhybky firmy BUDERUS/. Regulácia okruhov ÚK je ekvitermická - regulátor 
LOGAMATIC 4121 s kaskádovým modulom FM 456. Príprava TV je v zásobníkovom 
ohrievači BUDERUS LOGALUX SU 750 - 2176 l/hod. pri výkone 88,6 kW /príprava TV je 
prednostná/. Odvádzanie spalín je riešené sopúchom DN 160 WITZENMANN typ ERS do 
komínového telesa DN 160 WlTZENMANN typ ERS. Ústie komína je vo výške +18,87 mnad 
terénom s prevýšením min. 1,5 m nad rovnou strechou. 

Klimatizácia, VZT: 
Nasávanie vzduchu bude cez pivničné priestory z anglického dvorca a odvod vzduchu je cez 
stavebný kanál do vonkajšieho prostredia . Prívod vzduchu do garážových priestorov bude 
vzduchovodom vedeným pod stropom výustkami inštalovanými pod stropom. Množstvo 
vzduchu je 3 00 m3 Ih na jedno parkovacie státie. Odvod vzduchu je tiež výustkami nad podlahou 
a pod stropom napojenými na odvodné potrubie. Odvodové potrubie je napojené na komín, 
ktorým jt: odvádzaný znečistený vzduch nad strechu bytového domu. 

Bleskozvod a uzemnenie: 
Na ochranu bytového domu pred atmosférickými prepätiami bude použitý vodič FeZn 8 mm na 
podperách PV23 na krytine strechy. Od bleskozvodu budú urobené zvody, ktoré sa cez skúšobné svorky 
pripoja na uzemňovaciu sieť. 

Napojenie na inžinierske siete: 
Napqjenie na el. energiu: 
Prevádzkovateľ Západoslovenská energetika, a. s. vybuduje v zmysle zmluvy o spolupráci č.2 
006/6902/002 zariadenia pre zrealizovanie pripojenia stavby Bytového domu Jančova ul. 
v rozsahu; Výmena NN rozvádzača v TS 0058-000 Jančová a nové káblové vedenie NN 
(NA YY-J 4x240mm2 s dÍžkou cca 150m), a novej káblovej skrine SR 5 HASMA umiestnenej 
pri pozemku stavebníka. Do navrhovanej skrine SR 5 HASMA bude zaústený zaslučkovaním 
aj existujúci NN kábel na Jančovej ul. o dÍžke slučky cca 2x5m. Bodom napojenia káblovej 
prípojky NN pre bytový dom je novonavrhovaná káblová skriňa SR 5 HASMA, umiestnená na 
pozemku stavebníka pare. č. 2326/15, k. ú. Staré Mesto. 
Napojenie bytového domu na plyn: 
Pripojovací plynovod STL D32 dÍžky cca l 1,5m s prevádzkovým tlakom 90kPa bude pripojený 
k existujúcej distribučnej sieti - STL D 225, PN 90 kPa/PE, ktorý je trasovaný v komunikácii 
Jančovej ulice. HUP GK DN25 je osadený na hranici pozemku pare. č. 2326/15, v plynomernej 
skrinke, do ktorej sa osadí membránový plynomer BK G 16T, DN 40, v súlade s aktualizovaným 
vyjadrením SPP Distribúcia, a.s., č. TD/KS/O 167/201 7 / An, zo dňa 4.4.2017. 
Napojenie bytového domu na verejný vodovod: 
Zásobovanie vodou je navrhnuté novou vodovodnou prípojkou DN50 o dÍžke cca 1 lm 
z verejného vodovodu D200 vedeného v Jančovej ulici. Vodomernú šachtu (1200 x 900 x 2000 
mm) je navrhnuté osadiť na pozemku pare. č. 2326/17. Fakturačný vodomer DB40 bude 
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osadený vo vodomernej šachte. Potreba vody je vypočítaná Qd = 7 290 l/de1l. Potrebu požiarnej 
vody Qpož = 2,2 lis je navrhnuté zabezpečiť prostredníctvom požiarnej nádrže umiestnenej na 
pozemku pare. č. 2326/15 o objeme 22 m3. 

Napojenie bytového domu na kanalizáciu: 
Odvádzanie odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti je navrhnuté prostredníctvom novej 
kanalizačnej prípojky DN150 umiestnenej na pozemku pare. č . 2326118, zaústenej do verejnej 
kanalizácie DN300 vedenej v Jančovej ulici. Odpadové vody z bytového domu budú delené na 
splaškové a dažďové.Odvádzanie vôd z povrchového odtoku /zrážkové vody/ je navrhnuté do 
verejnej kanalizácie vedenej v Jančovej ulici prostredníctvom novej kanalizačnej prípojky. Na 
stoku „A" splaškovej kanalizácie bude napojená stoka „B" dažďovej kanalizácie v mieste 
kanalizačnej šachty KŠI. Na stoke „B" bude osadená retenčná nádrž s objemom 1 lm3, ktorá 
bude regulovať odtok dažďových vôd do verejnej kanalizácie v množstve 3Vs. Celkové 
množstvo dažďových vôd zo strechy objektu a spevnených plôch je Qdaž=7,12 l/s. 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v konaní, ktorú 

vypracovala spoločnosť RN - ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR s. r . o., Stará vinárska 
1247/5, 811 04 Bratislava, Mgr. Akad. arch. Ing. Rudolfom Netíkom, autorizovaný architekt 
* 1299 AA 1004*, v 03/2006, doplnenej 01/2017, 02/2018, 05/2018, 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 dokončiť, má o prediženie 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: 
názov stavby, názov dodávateľa, meno stavebníka a stavebného dozoru, termín začatia a 
ukončenia stavby, dátum a číslo stavebného povolenia. 

6. Stavbu „Bytový dom Jančova ul. Bratislava", realizovať v súlade so všeobecnými 
technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so 
všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 
stavebného zákona a v súlade s príslušnými technickými normami, zvlášť normami 
protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými. 

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 
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 „Bytový dom Jančova ul. Bratislava" bude zriadené stavenisko. Ako 

kancelárie a sociálne objekty zariadenia staveniska sa využijú obytné kontajnery, ktoré sa 
umiestnia v priestore staveniska na pozemku pare. č . 2326/ 15 a budú sa premiestňovať 
podľa postupu výstavby. Objekty pre tento účel slúžia dočasne na čas trvania výstavby. 

1 O. Na odstránenie zariadenia staveniska sa podľa ust. 88 ods. 4 stavebného zákona nevyžaduje 
povolenie stavebného úradu. 

11. Stavenisko musí spÍňať požiadavky uvedené v ust. § 43i stavebného zákona: 
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- byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 
alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením, 
- 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, 
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a 
umiestnenie zariadenia staveniska, 
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
- mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, 
- mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávaj_úcich 
stavebné práce, 
- byt' zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 
stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov, 
- na stavenisku musí byt' po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená 
stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného 
dohľadu. 

12. 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). 

13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k 
spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

14. Stavebník zodpovedá v plnej miere za škodu, vzniknutú na susedných stavbách alebo 
pozemkoch, pokiaľ ju nevyvolal ich závadný stav. 

15. Pri realizácii stavby používať iba stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe 
na zamýšľaný účel. 

16. 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 byt' umiestnený vo vhodnej nádobe alebo 
zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej 

kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom). 
17. 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 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. 

18. 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 zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

19. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 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. 
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21. Pred začatím prác na realizácii inžinierskych sietí a v prípade záberu verejného priestranstva 
požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na ulici Jančovej , Hlavné mesto SR 
Bratislava 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 a vykonať 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 byt' označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude 
považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byt' predložený originál uvedených 
dokladov; 
predložiť doklady o použitých a zabudovaných stavebných výrobkoch; 
predložiť projektovú dokumentáciu overenú Hasičským a záchranným útvarom hl. m. 
SR Bratislavy, schválenú pod číslom HZUBA3-2018/002159-002, zo dňa 03.09.2018; 
Preukázať v kolaudačnom konaní odvádzanie znečisťujúcich látok z dvoch plynových 
kotlov komínom s ústím vo výške +18,87 m nad terénom s prevýšením min. 1,5 m nad 
rovnou strechou. 

protokol z merania hluku z technických zariadení objektu, ktorým sa preukáže 
splnenie požiadaviek Nariadenia vlády SR č.40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred 
hlukom a vibr~ciami (kotolňa, výťah, prípadne vetracie zariadenie garáží). 

- výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, ktorý preukáže vyhovujúcu kvalitu pitnej 
vody podľa Vyhl. MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu 
kvality pitnej vody. 
Krajským dopravným inšpektorátom odsúhlasené trvalé dopravné značenie; 
vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v okolí stavby a opraviť všetky škody vzniknuté 
na komunikáciách, chodníkoch, zeleni, VO a dopravnom značení v správe Hl. m. SR -
OSK spôsobené stavebnou činnosťou. 
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. 

28. Stavebník je povinný pri realizácii stavby rešpektovať všetky podmienky 
zainteresovaných orgánov a organizácií, uvedených vo vyjadreniach a rozhodnutiach: 

- Vyjadrenie BVS, a. s. č. 1535212017/PD zo di'ía 02. 05. 2017: 
S navrhovaným technickým riešením zásobovania vodou predmetnej nehnuteľnosti 
súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia: 
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aJ Vodovodná prípojka 
• Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez 

lomov. 
• Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu môžu len tie osoby, ktoré sú na to 

prevádzkovateľom určené. 

• Na vodovodnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom nesmú byt' vykonávané 
žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej 
prípojky, na meranie spotreby vody, alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť 
pitnej vody. 

• Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane 
vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. 

• Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byt' prepojená s potrubím iného vodovodu, 
vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byt' situovaná v 
blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody. 

• BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej zasypaním 
v celej jej dÍžke. 
bi Vodomerná šachta 

• Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo -
vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy aje vo vlastníctve BVS. 

• Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 2326/17 musí byt' stavebne a priestorovo 
vyhovujúca požiadavkám BVS. 

• Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému 
poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu. 

• Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia 
zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou 
vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom. 

• Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s 
prevádzkou vodomernej šachty. 
cl Realizácia vodovodnej prípojky a montáž meradla - vodomeru 

• Náklady na realizáciu vodovodnej prípojky a montáž fakturačného vodomeru ako aj údržbu 
vodomernej šachty znáša vlastník prípojky. 

• V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti 
povinný písomne požiadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu 
vodovodnej prípojky a montáž vodomeru. 

• Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod 
nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách. 

• Pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých 
„technických podmienok": vykopaná jama na vodovodnom potrubí tak, aby bolo možné 
uskutočniť napojenie na verejný vodovod za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel, 
vykopaná ryha od jamy po vodomernú šachtu a osadená vodomerná šachta príslušných 
rozmerov. Pri výkopoch pre napojenie prípojky na verejný vodovod miesto výkopu do 
pôvodného stavu uvádza zákazník, resp. žiadateľ. Zároveň znáša náklady na všetky zemné 
práce. 
Odvádzanie odpadových vôd 

• K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ spoločnou kanalizačnou 
prípojkou do verejnej kanalizácie prostredníctvom retenčnej nádrže s regulovaným 
odtokom max. 3 lis nemáme námietky. 

9 



• S navrhovaným technickým n esením odvádzania odpadových vôd z predmetných 
nehnuteľností súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené 
v texte vyjadrenia: 
Kanalizačná prípojka 

• Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej prípojke, je 
potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, prip. 
súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./ 

• Revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť lm za hranicou nehnuteľnosti , 
na pozemku vlastníka nelmuteľnosti. 

• Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny 
a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 

• Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou Z. z., 
ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií. 

• Realizácia kanalizačnej prípojky 
V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyss1e a pred pripojením 
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pripájanej nehnuteľnosti 
povinný písomne požiadať BVS o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú 
kanalizáciu. 
Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu 
nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách. 
Pre úspešné pripojenie nelmuteľnosti na verejnú kanalizáciu je nevyhnutné splnenie 
všetkých „technických podmienok" a zároveň zákazník, resp. žiadateľ o pripojenie na 
verejnú kanalizáciu znáša náklady spojené s pripojením nehnuteľnosti na verejnú 
kanalizáciu. V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách ži~dateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže 
pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o dodávke pitnej vody odvádzaní 
odpadových vôd a zmluvy o odvádzaní vôd z povrchového odtoku uzatvorenej s 
vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 

- SPP Distribúcia, a. s. č. TDIKS/016712017/An, Zo dľía 04. 04. 2017: 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 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: 

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, STN 73 3050 a TPP 906 01, 

• stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 
vytýčenie všetkých existujúcich podzenmých 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 
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a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 
hodinu, 

• 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 o 1, 702 12, 700 02, 

• stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 
9000180716. 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 
• Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

• stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Marián Heršel, tel.č. +421 02 2040 
2149) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme 
plynárenských zariadení, 

• stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 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, 

• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

• odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu, 

• stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

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

• stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného 
uzáveru plynu (HUP), 

• 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. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
• Pripojovací plynovod (PP) bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti - STL D 225, PN 

90kPa IPE„ ktorý sa nachádza pred parcelou č. 2326115, k. ú. Ba. - Staré Mesto. 
• Konštrukčná dokumentácia na prípojku plynu musí byt' posúdená OPO a následne 

vykonaná prvá úradná skúška na PP. 
• HUP GK DN 25 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 membránového plynomeru BK G l 6T, DN 40 v zmysle schválenej 
montážnej schémy odp. Slamu zo dňa 3. 4. 2017. 
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• K žiadosti o montáž meradla predložiť potvrdenie o odovzdaní technicko-právnej 
dokumentácie od vybudovaného PP a Odbornú prehliadku OPZ a DRZ a tlakovú skúšku 
OPZ a ostatné doklady uvedené v TPP v. č. 8000500117 odd. - Meranie zemného plynu. 

Obvodný úrad ŽP v Bratislave, odb. ochrany prírody a krajiny, č. ZP0/2010/7429-2í/'OJ-BAI, 
zo diía 06.12. 2010: 
Nakoľko sa predmetná stavba nachádza v zastavanom území obce a v území s prvým stupňom 
ochrany, vydanie vyjadrenia ochrany prírody a krajiny sa nevyžaduje. 

- Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska odpadové/to hospodárstva, č. OÚ-BA
OSZP3-2017/19027/HELII, zo diía 18. OJ. 2017: 
Držiteľ odpadov je povinný: 

• zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov 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 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 (t. j. 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. 

• Pôvodca nebezpečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada tunajší úrad o 
vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa 
§ 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch. 

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

• 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. 

- Záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, sekcia environmentálneho 
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. 
807912018-1.7/ak, zo dňa 27. 06. 2018: 
Návrh spoločnosti PETRING s.r.o. , Nám. Hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava 5, zastupujúcej 
stavebníka MILLENNIUM Development, a.s., Podjavorinskej 4/A, 811 03 Bratislava, zo dňa 
23 . 09. 201 O na začatie povoľovacieho konania (návrh na vydanie stavebného povolenia) 
k navrhovanej činnosti „Bytový dom - Jančova ul. Bratislava" je v súlade so zákonom 
č.2412006 Z.z. o posudzovaní vplwov na životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších 
predpisov a s rozhodnutím vvdaným v zisťovacom konaní Ministerstva životného prostredia SR 
č.2281104-1. 6/tč zo dňa 06. 08. 2004. 
Odôvodnenie: 
Z predložených dokladov vyplýva, že stavba, ktorá je predmetom stavebného konania 
zodpovedá navrhovanej činnosti v zmysle rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní MŽP 
SR č.2281/04-1.6/tč zo dňa 06.08.2004, s právoplatnosťou dňa 06. 08. 2004. 
Porovnaním predložených podkladov s uvedeným rozhodnutím neboli zistené žiadne rozpory. 
Uvedené rozhodnutie nie je podmienené žiadnymi podmienkami. Relevantné pripomienky 
uvedené v odôvodnení rozhodnutia stavebný úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
premietol do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. V písomnom vyhodnotení spôsobu 
zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní označenom 
ako „Posúdenie súladu projektu stavby pre vydanie stavebného povolenia na „Bytový dom na 
Jančovej ul. v Bratislave" sa uvádza spôsob splnenia týchto podmienok. 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR, rozhodnutie -
posudok č. RÚVZ/21-522612004zodľía19.05.2004, s právoplatnosťou 21.05.2004: 

Účastníkovi konania sa ukladá splnenie nasledovných povinností: 
Zabezpečiť od vetranie všetkých priestorov, ktoré nemajú možnosť priameho vetrania oknami. 
Vetranie garáží riešiť tak, aby navrhované (i jestvujúce) obytné prostredie nebolo negatívne 
ovplyvňované hlukom a spalinami z výfukových plynov. Pri kolaudácii stavby predložiť: 

• protokol z merania hluku z technických zariadení objektu, ktorým sa preukáže splnenie 
požiadaviek Nariadenia vlády SR č.40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom 
a vibráciami (kotolňa, výťah, prípadne vetracie zariadenie garáží). 

• výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, ktorý preukáže vyhovujúcu kvalitu pitnej 
vody podľa Vyhl. MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu 
kvality pitnej vody. 

13 



- Stanovisko Ministerstva vnútra SR, krajské riaditeľstvo policajnélto zboru v Bratislave, 
KDI, č. KRPZ-BA-KDI-35-00112017, zo dľía 10.01.2017, 

K.rajský dopravný inšpektorát K.rajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave (KDI KR 
PZ v BA) posúdil v zmysle § 2 ods.l písm. j) a § 76 ods. 1 a 6 zákona NR SR č. l 71/1993 Z. z. 
o Policajnom zbore na základe Vašej žiadosti obsah predloženej projektovej dokumentácie 
stavby „Bytový dom, Jančova ul., Bratislava, pare. č. 2326/16 k. ú. Staré Mesto". Pre účely 
stavebného konania K.Dl KR PZ v BA vydáva k uvedenej projektovej dokumentácii nasledovné 
stanovisko: 

• KDI KR PZ v BA súhlasí s dopravným napojením predmetnej stavby na komunikáciu 
na Jančovej ulici. 

• Pre účely stavebného konania KDI KR PZ v BA neuplatňuje k predloženej projektovej 
dokumentácii žiadne pripomienky a súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre 
uvedenú stavbu. 

• Vo veci dopravného značenia žiadame pred začatím realizácie predmetnej stavby (v 
te1míne max. 30 dní a min. 7 dní) predložiť projekt dočasného dopravného značenia 
počas výstavby a projekt trvalého dopravného značenia na prerokovanie a definitívne 
odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v BA pre potreby určenia 
dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a noviel. 

- Rozhodnutie Hlavného mesta SR Bratislava, č. MAGS OD 3577012018-99471, zo dňa 19. 
04. 2018, ktorým povoľuje zriadenie vjazdu o šírke 6,00m na miestnu komunikáciu II. 
triedy Jančova ul.: 
Zriadenie vjazdu sa zrealizuje za týchto podmienok: 

• Odvod povrchových vôd zo stavby a pozemku investora žiadame riešiť na pozemku 
investora tak, aby nevytekali na verejný komunikačný priestor - na chodník a vozovku 
Jančovej ulice. V prípade potreby do konštrukcie vjazdu na hranu pozemku investora 
(nie do chodníka) priečne osadiť odvodňovací žľab a zaústi ho do kanalizácie na 
pozemku investora. 

• V mieste vjazdu žiadame sklopiť obrubníky, alebo do betónu uložiť betónovú dlažbu 
rozmerov 50/50/1 O cm tak, že spodná hrana bude ·prečnievať 2 cm nad niveletu priľahlej 
komunikácie. Dobetónovanie nájazdu do pri dlažby nepovoľujeme. Navrhovaný vjazd 
žiadame napojiť na niveletu existujúcej vozovky Jančovej ulice ul. tak, aby bol 
zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd, t. z„ aby v mieste napojenia a jeho okolí 
nestála voda. Žiadame dôkladné zameranie spádových pomerov. 

• Vlastník vjazdu bude zodpovedať za technický stav po celú dobu užívania a potrebné 
udržiavacie práce zabezpečí na svoje náklady. 

• K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať OSK - správcu 
komunikácií. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí pre práce na objektoch 
v správe OSK). 

- Vyjadrenie Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, IV. Sekcia - Dopravy a cestného 
hospodárstva, č. MAG-2006-17844-35908-1/Bá-205, zo dľía 27. 07. 2006: 
K predloženej PD máme z hľadiska záujmov IV. sekcie - dopravy (OD), dopravného plánovania 
(ODP), cestného hospodárstva (OCH) a referátu MHD nasledovné podmienky: 

• Stavbou bude dotknutá Jančova ul. v správe OCH. V predloženej PD chýba riešenie 
napojenia objektu na elektrickú energiu. Podľa TS má byť objekt napojený z trafostanice 
na Jančovej ul. a má byť vybudovaný nový rozvod a prípojka el. energie, avšak chýba 
situácia umiestnenia trafostanice a trasy prípojky, takže nevieme posúdiť rozsah 
rozkopávok. Riešenie napojenia objektu na el. energiu žiadame predložiť na vyjadrenie. 
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• V mieste vjazdu žiadame sklopiť obrubníky, alebo do betónu uložiť betónovú dlažbu 
rozmerov 50/50/ 10 cm max. na š. 3 m tak, že spodná hrana bude prečnievať 2 cm nad 
niveletu priľahlej komunikácie. Dobetónovanie nájazdu do prídlažby nepovoľujeme. 

• Požiadate MG - OD o povolenie zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Jančova. 
• Odvod povrchových vôd zo stavby a areálu - pozemku investora žiadame riešiť na 

pozemku investora tak, aby nevytekali na verejný komunikačný priestor - chodník 
a vozovku Jančovej ul. V prípade potreby do konštrukcie vjazdu na hranu pozemku 
investora (nie do chodníka) priečne osadiť odvodňovací žľab a zaústiť ho do kanalizácie 
na pozemku investora. 

• Všetky šachty a meracie zariadenia na prípojkách IS žiadame osadiť na pozemku 
investora. Nesúhlasíme s osadením do vozovky, alebo do chodníka. 

• Investor je povinný si zabezpečiť u príslušného cestného správneho orgánu vydanie 
„Povolenia na rozkopávku" na dotknutej pozemnej komunikácii (s platným POD) a 
túto si naplánovať v koordinácii s ďalšími investormi (resp. správcami vedení IS) tak, 
aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra 
bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu. 

• Rozkopávky žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických 
postupov, existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy zarezať kotúčom (použitím 
pneumatického kladiva dochádza k poškodeniu konštrukcií vozoviek a chodníkov aj 
v okolí stavby), na zásyp použiť vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu (nie 
výkopok) v dolnej časti výkopu fr. 63/125 mm - v hornej časti fr. 0/32 mm, zabezpečiť 
predpísané zhutnenie (po vrstvách - hrúbka podľa účinnosti použitého hutniaceho 
prostriedku (max. 20 cm) podľa preukaznej skúšky použitého zásypového materiálu, 
dodržať konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev po 50 cm vo vozovke 
a po 30 cm v chodníku (každej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), predložiť atesty 
použitých materiálov a predpísaných skúšok. 

• Po rozkopávkach žiadame: 
a) Na komunikácii pri spätnej úprave dodržať niveletu vozovky, novú povrchovú úpravu 

(obrusnú vrstvu) -ABS 1 modifikovaný APOLOBITOM urobiť v pôvodných hrúbkach 
(na betón tr. C 20/25 hr. 22 cm opatrený penetračným náterom s obsahom asfaltu min. 
6 kg/m' položený na zhutnený podklad) urobiť súvislo cez všetky ryhy s rozšírením + 1 
mod vonkajšej hrany prvej a poslednej ryhy a na celú šírku vozovky. 

b) Na chodníku urobiť novú, povrchovú úpravu ABJ hr. 4 cm (na betón tr. C 12/15 hr. 12 
cm položený na zhutnený podklad) na celú šírku chodníka a celú dÍžku dotknutého 
úseku, min. na celú šírku parcely investora obytného domu, dodržať niveletu chodníka 
(aj jeho priečny sklon) a obrubníkov (okrem miesta vjazdu), uvoľnené obrubníky osadiť 
do betónového lôžka a zaškárovať. 

c) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdať OCH - správcovi komunikácií. 
• Žiadame rešpektovať a pred začatím stavby odbornou firmou vytýčiť podzemné 

kábelové vedenia verejného osvetlenia (VO) v správe OCH. 
• Pri križovaní a súbehu navrhovaných rozvodov a prípojok inžinierskych sietí 

s existujúcimi káblovými podzemnými rozvodmi verejného osvetlenia žiadame dodržať 
STN 73 6005. 

• V prípade zriadenia prejazdu nad trasou kábla VO, žiadame kábel VO uložiť do 
chráničky - betónového žľabu s rovným betónovým podkladom, bez použitia spojok. 

• Ak dôjde k poškodeniu kábla VO, žiadame vymeniť celé káblové polia, bez použitia 
spojok. 

• Areálové osvetlenie žiadame napojiť na zdroj energie investora. 
• Stožiar VO ktorý sa nachádza na mieste navrhovanej stavby na pare. č. 2326/ 1 žiadame 

po demontáži odovzdať správcovi VO do skladu OCH na Čierny les. 
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• Pred zásypom rýh žiadame prizvať OCH - správcu VO ku kontrole a k prevzatiu prác. 
• Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO. 
• Za dobrý technický stav, bezpečnosť, údržbu a čistenie vjazdu bude zodpovedať 

investor, resp. vlastník objektu, a potrebné práce zabezpečí na vlastné náklady. 
• Na skládku stavebného materiálu využijete len vlastný pozemok. 
• Žiadame, aby obnovu vodorovného dopravného značenia zrealizovala odborná firma. 

Na vyznačenie žiadame použiť materiály podľa požiadavky MG OCH - správcu DZ. 
• V prípade realizácie dočasného vodorovného dopravného značenia, žiadame použiť 

samolepiace označovacie pásy - odstrániteľné, bez zásahu do povrchovej úpravy 
vozovky. Nesúhlasíme s použitím klasickej farby náterom, alebo striekaním. 

• Po ukončení výstavby žiadame vyčistiť všetky priľahlé uličné vpusty. 
• Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí pre práce na objektoch v správe 

OCH). 
• K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať OCH - správcu 

komunikácií, VO a DZ. 
• Pri preberacom konaní žiadame OCH - správcovi komunikácií a VO odovzdať projekt 

skutočného vyhotovenia (úpravy objektov v správe OCH) s príslušnými atestmi a 
dokladmi. 

• K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame zabezpečiť polievacie auto 
(cisternu) ku kontrole funkčnosti 1 V. spádových pomerov a odvodnenia komunikácií 
(aj peších). 

• V zmysle Cestného zákona v úplnom znení vyhlásenom pod číslom 135/61 Z. z. a 
v znení neskorších predpisov a noviel je stavebník povinný počas stavby udržiavať 
čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách, a 
výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 

- Stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava, č. MAGS OD 3618812018-5589, zo dňa 06. 3. 
2018 - napojenie „Bytového domu Jančova -Bratislava -Staré Mesto" na el. energiu: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 
ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov a§ 12 ods.4 zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov, na základe posúdenia predloženej dokumentácie v rozsahu 
odborných kompetencií v zmysle §140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s riešením stavby "Bytový 
dom Jančova" Bratislava - Staré Mesto - napojenie objektu na el. energiu v zmysle predloženej 
dokumentácie súhlasí s podmienkami: 

• Zo stavbou dotknutých komunikácií je v správe Hl. mesta SR Bratislavy - odd. (OSK) 
- Jančova ul. (MK II.tr.) vrátane verejného osvetlenia (VO) a verejné osvetlenie na ul. 
Čmeľovec (MK III.tr.) 

• Pred realizáciou rozkopávkových prác na komunikáciách v správe hl. mesta požiadajte 
Hlavné mesto (OD) o rozkopávkové povolenie s platným POD na dotknutej 
komunikácii a chodníku a práce si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byť 
realizovaná v období od 15.marca do 15.novembra bežného roka v najkratšom možnom 
technologickom časovom rozsahu. 

• Navrhovaný rozvod elektriny a elektrickú prípojku (NN) žiadame zrealizovať bez 
zásahu do konštrukcie vozovky Jančovej ul. - na vozovke bola urobená nová povrchová 
úprava a je v záručnej lehote, a bez umiestnenia šachiet a meracích zariadení do 
chodníka a vozovky Jančovej ul. 

• Nesúhlasíme s ukladaním výkopku na chodníku. 
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• Všetky rozkopávkové práce realizované na pozemkoch v správe Hl. m SR - OSK 
žiadame vykonávať na základe rozkopávkového povolenia a tieto musia byt' prevzaté 
správcom komunikácie najneskôr do kolaudačného konania. 

• Rozkopávky žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických 
postupov, existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy na chodníku zarezať pílou 
(aby nedochádzalo k narušeniu priľahlých konštrukčných vrstiev), na zásyp použiť 
vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu fr 0/32 mm (nie výkopok), zabezpečiť 
predpísané zhutnenie - po vrstvách (lu-úbka - podľa účinnosti použitého hutniaceho 
prostriedku a podľa preukaznej skúšky použitého zásypového materiálu - max. 30 cm), 
dodržať konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev - v chodníku min. po 20 
cm (každej konštrukčnej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v betónovej 
konštrukčnej vrstve urobiť rezaním, použiť modifikované asfalty, predložiť atesty 
použitých materiálov a predpísaných skúšok. Po rozkopávkach žiadame: 

• Na chodníkoch urobiť novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. 
C 12115 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad zo štrkodrvy s presahom 20 cm na 
každú stranu výkopu, použiť spojovací penetračný náter 0,5 kg/m2

) na celú šírku 
chodníka a celú dÍžku dotknutého úseku s predÍžením + 0,5 m na koncoch dotknutých 
úsekov (prípadne po najbližší starý spoj pokiaľ je do 0,5 m v okruhu rozkop~vky), 
pôvodnú PU v súvislej čiare kolmo na os chodníka zarezať a po pokládke novej PU spoj 
- starej a novej PÚ prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou, alebo zaliať asfaltovou 
zálievkou, dodržať niveletu chodníka a obrubníkov (tak aby bol zabezpečený dobrý 
odtok povrchových vôd), uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka (poškodené 
obrubníky vymeniť za nové) a zaškárovať. 

• Dotknuté plochy cestnej zelene upraviť - dodržať niveletu zelene a jej odvodňovaciu 
funkčnosť, rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce dreviny (aj ich koreňový 
systém) v zmysle platného zákona a predpisov o ochrane krajiny a prírody, terén po 
úprave vyčistiť, zahumusovať, zatrávniť, trávnik po zapestovaní pred odovzdaním 
odburiniť, vyčistiť a 1 x pokosiť. 

• Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdať OSK - správcovi komunikácií a cestnej 
zelene. 

• Pri stavebných prácach dôjde ku styku so zariadenian1i verejného osvetlenia (VO) 
podzemné káblové vedenia v správe OSK, ktoré žiadame rešpektovať a chrániť pred 
poškodením. Pred začatím stavby žiadame káble VO zakresliť a v teréne vytýčiť 
odbornou firmou. (Na Jančovej ul. je kábel VO na protiľahlej strane ul. až po križovatku 
s ul. Čmel'ovec, kde je VO na stavbou dotknutej strane ul.). 

• V prípade obnaženia, príp. poškodenia káblového vedenia VO žiadame obnoviť 
káblové lôžka a káble VO uložiť do chráničiek bez použitia spojok (natiahnuť celé 
káblové polia). 

• Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy. 
• Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame prizvať OSK -

správcu VO k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác. 
• Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO. Prípadnú 

poruchu na V O žiadame ohlásiť na tel. č. 02 63 8 1 O 151. 
• Ku kolaudačnému konaniu požadujeme vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v okolí 

stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch, zeleni, VO a 
dopravnom značení v správe Hl. m. SR - OSK spôsobené stavebnou činnosťou . 

• V ostatnom trváme na našom predchádzajúcom vyjadrení č. MAG-2006-17844-3 5908-
1/Bá-205 zo dňa 27.7.2006, okrem bodu č. 14 - podmienka bola splnená. 

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

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

- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava zn. KPUBA-201714951-
217318/BAX, zo d;ía 30. 01.2017: 

K.rajský pamiatkový úrad Bratislava podľa ustanovenia§ 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 49/2002 
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len pamiatkový 
zákon), ktorý je vecne príslušným správnym orgánom, a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona 
je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu vydáva toto 
záväzné stanovisko: 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej KPÚ) na základe žiadosti ARTPLAN spol. s r. o. -
Ing. Oľga Szabóová, Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, zastupujúcej stavebníka 
MILLENIUM development, a. s. , Podjavorinskej 4A, 811 03 Bratislava (ďalej „stavebník") a 
podľa priloženej kópie výpisu z Listu vlastníctva č. 939 - čiastočný zo dňa 28. 11. 2016 a 
nájomnej zmluvy medzi Správou diplomatického zboru, a.s„ Palisády č . 31, 811 06 Bratislava 
a stavebníkom zo dňa 28. 11 . 2016 nájomcu pozemkov pare. č. 2326/ 15, č. 2326/16, č. 2326117, 
č. 2326/18, k. ú. Staré Mesto o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii pre 
vydanie stavebného povolenia stavby „Bytový dom Jančova ul. /parc.č. 2326/ l ", generálny 
projektant RN architektonický ateliér s. r. o„ Ľadová 7, 811 07 Bratislava, hlavný inžinier 
projektu Akad. Arch. Ing. RudolfNetík, aut. arch„ reg. č. 1299 AA 1004, dátum vypracovania 
marec 2016, podľa § 32 ods. 12 pamiatkového zákona súhlasí s realizáciou stavby, ktorá sa 
nedotýka národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
SR a nenachádza sa na pamiatkovom území s podmienkou: 

• v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález 
ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou. Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca 
platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené. Je podkladom pre 
konanie príslušného stavebného úradu o posudzovanej stavbe. 

- Záväzné stanovisko Okresné/zo úradu Bratislava, odb. kríwvého riadenia, odd. civilnej 
ochrany a kríwvélzo plánovania, OU-BA-OKRl-20171019503, zo 14.2.2017: 
Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vzhľadom na stavebnotechnické 
podmienky, rozsah, umiestnenie a charakter stavby Okresný úrad Bratislava z hľadiska civilnej 
ochrany s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu súhlasí bez pripomienok. 

- Hlavné mesto SR Bratislava, povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia -
súhlas, č. MAG/2006/15158/29626Ma, zo dňa 11. 05.2 006: 
Hlavné mesto SR Bratislava ako vecne príslušný orgán na konanie podľa § 34 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopÍňa zákon č . 401/1998 Z. z. o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) vydáva 
podľa § 22 ods.l písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. súhlas na povolenie stavby malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia, s podmienkami: 

• Preukázať v kolaudačnom konaní odvádzanie znečisťujúcich látok z dvoch plynových 
kotlov komínom s ústím vo výške + 18,87 m nad terénom s prevýšením min. 1,5 m nad 
rovnou strechou. 

• 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. 
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- Stanovisko Hasičské/zo a záchranného útvaru Hlavného mesta SR Bratislavy, č. 

HZUBA3-2018/002159-002, zo dňa 03.09.2018: 
Hasičský a záchraimý útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako príslušný 
orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor podľa ustanovenia § 28 v nadväznosti na § 22 ods. 
2 a v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 pís. b) zákona č . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov a § 40, § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov posúdil projektovú 
dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Bytový dom 
JANČOVA" v katastrálnom území Bratislava- Staré Mesto, p. č. 2326/1,15,16,17,18 a 
s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

- Vyjadrenie Slovenského zväzu telesne postihnutých, zn. 15412006, zo dňa 16.05.2006 
Navrhovaná stavba spÍňa základné všeobecné technické požiadavky a podmienky z hl'adiska 
prístupnosti osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle vyhl. MŽP SR 
č. 532/2002 z. z. 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná prevažne o obytný dom bez požiadavky prispôsobenia bytov 
aby ich mohli užívať osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
Odporúčame vydanie stavebného povolenia 
V prípade požiadavky budúcich užívateľov bytov aby ich mohli užívať osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu, je možnosť túto požiadavku riešiť individuálne stavebnou úpravou príp. 
technickými prostriedkami. 

- Vyjadrenie DOPRAVNÝ ÚRAD, a. s. zo dľía 16.01.2017: 
Stavba s výškou 18,325mJcca 262,525m n. m. sa nenachádza v žiadnych ochranných pásmach 
letísk a leteckých pozemných zariadení a svojimi vlastnosťami neohrozuje bezpečnosť leteckej 
prevádzky. V prípade zmeny umiestnenia alebo zmeny max. výšky stavby, resp. stavebných 
mechanizmov, ktorá by podliehala súhlasu Dopravného úradu podľa §30 ods.1 zákona 
č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve, je nutné akciu opätovne prerokovať. 

- Vyjadrenie Západoslovenská Distribučná a. s., zo dňa 19. 01.2017: 
Zmluva o spolupráci č. 2006/6902/002 je platná v celom jej rozsahu a nakoľko neprišlo ani 
k zmene technického riešenia napojenia stavby nie je potrebná jej aktualizácia. 
Nakoľko prišlo v PD k drobnej úprave prepojenia distribučnej siete je uvedenú zmenu potrebné 
zapracovať do PD a predložiť na odsúhlasenie so žiadosťou o vyjadrenie k PD pre stavebné 
povolenie. 

- Vyjadrenie Západoslovenská Distribučná a.s., z 03. 02. 2017 - k rozvodu NN: 
Projektová dokumentácia rieši vybudovanie nového distribučného káblového vedenia NN 
káblom typ NA YY- J 4x240mm o dÍžke cca 150 m na Jančovej ulici a novej káblovej skrine 
SR 5 HASMA umiestnenej na hranici pozemku stavebníka (pare. č. 2326/15). Z dôvodu 
pripojenia nového kábla v transformačnej stanici TS 0058-000 je potrebná výmena existujúceho 
NN rozvádzača za nový, za účelom vytvorenia možnosti pre pripojenie nového káblového 
vývodu pre stavbu. Do navrhovanej skrine SR HASMA bude zaústený zaslučkovaním aj 
existujúci NN kábel na Jančovej ulici o dÍžke slučky cca 2 x 5 m. 
S predloženou projektovou dokumentáciou pre vydanie povolenia na stavbu „Bytový dom 
Jančova ul. , Bratislava - Staré Mesto" - ROZVOD NN súhlasíme za predpokladu splnenia 
nasledovných podmienok: 

• Zmluva o spolupráci je zaevidovaná pod č. 2006/6902/002. 
• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spol. Západoslovenská 

distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 
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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 VVN Čulenova č. 3. 

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

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

• Po realizácii elektroenergetických zariadení žiadame dodať príslušnému špecialistovi SEZ 
BA: plán skutočného vyhotovenia potvrdený zhotoviteľom vrátene jedno polových schém 
zapojenia a geodetické zameranie na CD. 

- Západoslovenská distribučná, a. s. -NN Prípojka, zo diía 03. 02. 2017: 
K PD NN PRÍPOJKA (stavebník MILLENNIUM DEVELOPMENT, a. s., Podjavorinskej 4A, 
Bratislava), nemárne pripomienky. 

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej káblovej prípojky NN vrátene spoločnej 
skrine merania RE pre objekt bytového domu. Bodom napojenia je novonavrhovaná káblová 
skriňa SR HASMA. 

S predloženou projektovou dokumentáciou pre vydanie stavebného povolenia súhlasíme za 
predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 
• Zmluva o spolupráci je zaevidovaná pod č. 2006/6902/002 
• 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 VVN Čulenova č. 3. 

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

•Meranie žiadame umiestniť: 
• V budovách s viacerými bytmi resp„ fakturačnými odbernými miestami sa elektromerové 

rozvádzače umiestňujú centralizovane: 
• v jednom spoločnom elektromerovom rozvádzači prístupnom z verejného priestranstva -pri 

fasáde budovy, 
• v samostatnej miestnosti prístupnej pracovníkom ZSD. a. s, z verejného priestranstva. 

Samostatná miestnosť musí byt' vybavená dvomi vstupmi, kde jeden je prístupný z 
verejného priestranstva osadený zámkom ZSD a.s„ a bude slúžiť výlučne pre pracovníkov 
ZSD. a. s. Stredy číselníkov elektromerov musia byt' vo výške 1 OOO -1 700 mm od podlahy/ 
terénu/, v prípade bytových kde sú umiestnené elektromery v spoločnom rozvádzači 700 -
1700mm. 
Pred elektromerovým rozvádzačom musí byt' voľný priestor minimálne 800 x 800 mm. Pri 
meracích obvodoch v RE je zakázané použitie lankových vodičov . 
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Technická inšpekcia, a. s., SR, Odborné stanovisko k PD č.8981112017, zo diía 04.04.2017 
Vydané k PD - NN rozvod a NN prípojka Projektová dokumentácia splní požiadavky na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických 
zariadení po odstránení pripomienok a upozornení uvedených v bodoch: 
2.1. V technickej správe uvedená vybi. č. 374/1990 Zb. je zrušená a nahradená vyhláškou č. 
147/2013 Z z. ISTI 
2.2. NN prípojka, rozvod - STN 33 2000-4-41 :2007 bola zrušená a nahradená normou STN 33 
2000-4-41 (33 2000):2009. /EZ/ 
- Technická inšpekcia, a. s., SR, Odbomé stanovisko k PD č.8061112017, zo diía 20.03.2017: 
Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečno-technickými požiadavkami. Zariadenie 
vyhotovené v súlade s predloženou dokumentáciou môže byt' uvedené do prevádzky až pô 
vykonaní skúšok podľa § 12, § 13 vy hl. č. 508/2009 Z. z. 

V konaní boli vznesené námietky účastníkov konania, konkrétne: 

Správa služieb diplomatickému zboru, a. s., so sídlom na ul. Palisády 31, 811 06 Bratislava 
do podateľne MiÚ pod číslom podania 3350/2011 dňa 20. 01. 2011, citujem: 
„Správe služieb diplomatickému zboru, a. s. (ďalej len "SSDZ11

) bolo dňa 17. 01. 2011 doručené 
oznámenie o začatí stavebného konania bytového domu na J ančovej ul. Bratislava na pozemku 
spare. č. 2326/ 15, 2326/ 16, 2326/17, 2326/18, k. ú. Bratislava-Staré Mesto. Stavebníkom je 
spoločnosť MILLENIUM Development a. s., Podjavorinskej č. 4A, 811 03 Bratislava v 
zastúpení PETRING, s. r. o., Nám. Hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava. 
1. SSDZ ako vlastník pozemku, na ktorom sa má vystavať bytový dom, na základe nižšie 

uvedených skutočností a v nadväznosti na list SSDZ, a. s. č. 61/SSDZ/2011 zo dňa 11. O 1. 
2011 uplatňuje svoju námietku voči vydaniu stavebného povolenia vo vyššie uvedenom 
stavebnom konaní stavebníkovi spoločnosti MILLENNIUM Development, a. s. 
SSDZ, a. s. je výlučným vlastníkom nehnuteľností, konkrétne pozemkov zapísaných na L V 
č. 939, k. ú. Staré Mesto, pare. reg. „C11 č. 2326/15 o výmere 134 m2

- zastavané plochy, 
pare. reg. „C11 č. 2326/16 o výmere 506 m2 - zastavané plochy, pare. reg. „C" č. 2326/17 o 
výmere 51 m2 

- zastavané plochy a pare. reg. „C" č. 2326/18 o výmere 52 m2 - ostatné plochy, 
ktoré sú predmetom stavebného konania. V súčasnosti je na základe odstúpenia od zmlúv 
medzi SSDZ, a. s. a spoločnosťou MILLENNIUM Development, a. s. vyznačená na L V č. 
939 plomba a s predmetnými nehnuteľnosťami nie je možné nakladať. 
Dňa 16. 02. 2004 bola medzi spoločnosťou MILLENNIUM Development, a. s„ so sídlom 
Podjavorinskej 4A, 811 03 Bratislava, IČO: 35 863 269 (pôvodne pod obchodným menom 
PB Development, a .s., ďalej len "MILLENNIUM") a spoločnosťou Správa služieb 
diplomatickému zboru, a. s„ so sídlom Palisády 31, 811 06 Bratislava, IČO: 35 822 163 
uzatvorená zmluva o spolupráci, ktorej predmetom bola dohoda zmluvných strán o 
vzájomnej spolupráci pri výstavbe bytového domu na pozemku p. č. 232611 o výmere 2366 
m2, k. ú. Staré Mesto, na Jančovej ulici v Bratislave, v znení jej dodatkov (ďalej aj len ako 
"Zmluva o spolupráci"). 
Predmetná Zmluva o spolupráci zanikla dňa 21. 12. 2010 odstúpením od tejto zmluvy zo 
strany SSDZ.V súlade s ustanovením§ 275 Obchodného zákonníka, zanikli zo zákona, t. i. 
ex lege, aj nasledovné zmluvy: 
Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 25 .11.2004 (úradne overený podpis zo 
dňa 26.11.2004) medzi MILLENNIUM a SSDZ, v znení jej dodatkov (ďalej aj len ako 
"Zmluva o zriadení vecného bremena"), na základe ktorej SSDZ zriadilo v prospech 
MILLENNIUM vecné bremeno na Stavebnom pozemku a Priľahlom pozemku (v zmysle 
definícií uvedených v Zmluve o zriadení vecného bremena), ktorému zodpovedá právo 
stavby a právo užívania Stavebného a Priľahlého pozemku a ktoré je zapísané v katastri 
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nehnuteľností na LV č. 939, k. ú. Staré Mesto, v časti C: Ťarchy k par. č. 2326115, 2326/ 16, 
231 6117, 2326118 podľa V-2247/05 zo dňa 12. 8. 2005; a taktiež 
Nájomná zmluva uzatvorená dňa 25. 11. 2004 (úradne overený podpis zo dňa 26. 11. 2004) 
medzi MILLENNIUM a SSDZ (ďalej aj len ako "Nájomná zmluva"), na základe ktorej SSDZ 
prenajala MILLENNIUM časť pozemku parcelné číslo 2326/ 1, nachádzajúceho sa na 
Jančovej ulici v Bratislave o celkovej výmere pozemku 2366 m2, k. ú. Staré Mesto, 
konkrétne časť pozemku o výmere 743 m2, ktorý je podrobne identifikovaný geometrickým 
plánom č . 105/2004 zo dňa 19. 5. 2004, kto1ý bol vyhotovený Ing. Jánom Mrvom a 
autorizačne overený pod č . k. 119/14 dňa 08. 6.2004 Správou katastra pre hlavné mesto SR 
Bratislavu, pracovisko Bratislava Ia to vrátane všetkých dojednaní zmluvných strán podľa 
tejto Zmluvy, najmä dohody strán o bezodplatnom zriadení predkupného práva k Predmetu 
nájmu ako vecného práva v prospech MILLENNIUM (čl. 8 ods. 1 Nájomnej zmluvy), ktoré 
však zatiaľ nebolo do katastra nehnuteľností zavkladované. 
S ohľadom na vyššie uvedené žiadame príslušný Stavebný úrad, aby v prípade akýchkoľvek 
podaní zo strany MILLENNIUM zohľadnila a rešpektovala súčasný právny stav, t. j . 
skutočnosť, že všetky relevantné zmluvy, ktoré priznávali práva MILLENNIUM k 
pozemkom špecifikovaným vyššie zanikli. 
Spoločnosť MILLENNIUM bola taktiež zo strany SSDZ vyzvaná na poskytnutie súčinnosti 
potrebnej k výmazu vecného bremena zapísané katastri nehnuteľností na LV č. 939, k. ú. 
Staré Mesto v časti C „Ťarchy" na LV č. 939, k. ú. Staré Mesto, v časti C: Ťarchy k par. č. 
2326/15, 2326116, 2316/17, 2326/ 18 podľa V-2247/05 zo dňa 12.8.2005.V prípade, ak 
MILLENNIUM neposkytne potrebnú súčinnosť a príslušná správa katastra nevymaže 
vecné bremeno záznamom, nakoľko predmetné vecné bremeno zaniklo zo zákona, SSDZ 
bude nútená obrátiť sa na príslušný súd, aby tento rozhodol, že vecné bremeno zriadené v 
prospech MILLENNIUM zaniklo. 
Príloha: 1 x L V č. 93 9" 

Ing. Ján Šesták s manželkou Jozefínou Šestákovou, obaja bytom Martinská 44, 
Bratislava, v zastúpení JUDr. Pavlom Malichom, AK JUDr. Pavol Malieb, so sídlom na 
ul. Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 31 782 647, zápisom do Protokolu z ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania zo dňa 01. 02. 2011, citujem: 

2. "Nesúhlasíme s výstavbou bytového domu Jančova. " 

Ľubica Černáková, bytom Jančova 6, 811 02 Bratislava, tvorí prílohu č. 1 Protokolu z 
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania zo dňa 01. 02. 2011, citujem: 
"K Vašej pozvánke z 12. 01. 2011, ktorú som od Vás obdržala, uvádzam tieto pripomienky: 

3. Podľa prílohy /kopia z katastrálnej mapy/ upozorňujem a namietam, že na nej je už -
zakreslená budúca stavba, hoci ku dnešnému dňu nebolo na ňu ešte vydané stavebné 
povolenie. 

4. Pozemok je smerom k ulici široký iba 16 m a jeho využitie na 7 podlažný bytový dom 
je nevhodné - v pôvodnom územnom pláne na uvedenej parcele bola plánovaná zeleň, 

neskôr nízko podlažné rodinné domy - a nie 7 podlažný objekt. Predkladaný pozemok 
bol vytvorený scelením viacerých parciel, čím sa vytvára optický, avšak nevhodný 
index zastavanosti; takýto postup je zo zákona neprípustný. V susedstve nášho 
rodinného domu /jednoposchodového/ navrhujú /vo vilovej štvrti!/ 7 podlažný objekt, 
ktorý svetlotechnicky celkovo znehodnocuje a škodí nášmu rod. domu. Žiadam, aby v 
prípade povolenia výstavby nízko podlažného rod. domu jeho okná neboli orientované 
na náš pozemok: v predkladanom návrhu 26 bytového domu sa umiestňujú okná, 
orientované k nášmu rod. domu. Pritom sa tu uvažuje neprimerane malá vzdialenosť -
iba 2 m - a náš dom sa obostavuje objektom v tvare "L". 

22 



5. Popritom nám zase tienia vysoké stromy, ktoré sú iba 0,5 až 2 m vzdialené od oplotenia. 
6. Doterajší index zastavanosti Jančovej ulice je zodpovedajúci územnému plánu, avšak 

ďalších cca 100 nových ubytovaných by v tejto vilovej štvrti vytvorilo neriešenú 
prehustenú zónu - včítane nedostačujúco dimenzovanej kanalizácie, elektrosiete, plynu, 
vodovodu, dopravy. Podľa predkladaného návrhu žiadatelia uvažujú v 2 podlažiach 
suterénu vybudovať 23 nových garáží a státí, čo je v tejto prehustenej štvrti už neúnosné. 

7. Ďalej upozorňujeme, že na pozemku je spodná voda v hÍbke 0,4 - 0,6 m pod terénom. 
Návrh na 2 podzemné podlažia sa javí-ako nesprávny a nevhodný, a to i s ohľadom na 
presmerovanie spodných vôd na susedné domy i komunikácie. " 

MILLENIUM Development a. s., Podjavorinskej č. 4A, 811 03 Bratislava v zastúpení 
PETRING, s. r. o., Nám. Hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava, tvoriace prílohu č. 2 
Protokolu z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania zo dňa 01. 02. 2011, citujem: 
"Stavebník prehlasuje, že t. č. má platnú nájomnú zmluvu a zmluvu o vecnom bremene. Nie je 
možné vypovedať jednostranne zmluvu, iba ak dohodou alebo súdom. Na základe týchto 
skutočností žiadame o pokračovanie stavebného konania. " 

PharmDr. Jana Hrušková bytom Kozia 22, 811 03 Bratislava a Ľubica Černáková bytom 
Jančova 6, 811 02 Bratislava, identické námietky tvoriace samostatnú prílohu č. 1 a č. 2 
zápisnice z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania dňa 19. 07. 2018 a zároveň 
podané do podateľne MiÚ pod číslom 31968/2018 a 31963/2018 dňa 19. 07. 2018, citujem: 
"Ako spoluvlastníčka susedného pozemku pare. č. 2324/1, 2324/2 a 13 a stavby na nich 
umiestnených, k. ú. Staré Mesto, okres Bratislava 1, týmto podávam nasledovné námietky v 
stavebnom konaní: 

8. Zmena stavu, nedostatočné podklady - Zmenil sa stav veci vo viacerých ohľadoch, ktorý 
bol pri vydávaní územného rozhodnutia k stavbe (rozhodnutie vydané stavebným 
úradom, Mestskej časti- Staré Mesto, č. SU-2004/19492/93707/UR-Pt - ďalej aj len ako 
„ÚR") a stav aký je aktuálne. Podrobne zmeny uvádzam nižšie v bodoch. Je preto 
nevyhnutné skúmať aj rozdiely aktuálnej projektovej dokumentácie voči už vydanému 
ÚR, právny stav pozemkov, na ktorých je umiestňovaná stavba a riešiť aj otázku súladu 
s územným plánom a najmä územným plánom zóny Machnáč. Podľa založených listín 
v spise však všetky tieto veci nie je možné preskúmať pre chýbajúce alebo staré 
podklady, či vyjadrenia. Taktiež nie je možné skúmať splnenie podmienok územného 
rozhodnutia, pretože nie je pripojený projekt stavby pre územné rozhodnutie a nedá sa 
porovnať projekt pre územné rozhodnutie voči aktuálnemu projektu stavby pre stavebné 
povolenia. 

9. V tomto konaní je nevyhnutné použiť aj § 62 ods. 4 Stavebného zákona: (4) Ak by sa 
uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto 
zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a 
oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom 
rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne. ÚR je vydávané v 
roku 2010, projekty v spise boli viackrát menené a dopÍňané a sú v rozpore s ÚR. 
Navrhovaná stavba vážnym spôsobom ohrozuje verejný záujem, najmä záujem na 
dodržiavaní hustoty zástavby v danej lokalite. Pri výpočte koeficientu zastavanosti sa 
podľa platného územného plánu zóny Machnáč ráta s maximálnou výmerou pozemku 
2000 m2• Deklarovaná zastavaná plocha je 506 m2. Podľa UPN zóny Machnáč je 
prípustný koeficient zastavanosti max. 0,25. Pri povolenej podlažnosti 4+ 1 (1 = ustúpené 
podlažie, t. j . 50 % plochy= 253 m2

) by mala byt' suma podlažných plôch max. 2277m2 

(4 x 506 + 253). V PD pre SP v správe sa deklaruje úžitková plocha (úžitková plocha= 
plocha priestorov bez plochy muriva) pre bývanie: 2234,03 m2 a plocha spoločných 
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priestorov a komunikácií: 420,88 m2. Spolu: 2654,9 m2 (plocha muriva pre bytové domy 
je cca 1 O - 12 % z čistej úžitkovej plochy). Mám za to, že deklarovaná zastavaná plocha 
nie je pravdivá. Skutočná zastavaná plocha nespÍňa požadovaný index zastavanosti. 
Zastavanou plochou nadzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená 
ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných 
podlaží do vodorovnej roviny. Do zastavanej plochy sa započítavajú aj plochy lodžií a 
arkierov. Je teda podstatne prekročená zastavanosť plochy, ktorá môže byt' v zmysle 
UPN najviac 500 m2. Taktiež zastavanosť najvyššieho 5. ustúpeného podlažia nie je 
dodržaná, nakoľko v zmysle UPN to má byť maximálne 50 % zo zastavanej plochy 
pričom v projekte tvorí ustúpené podlažie približne 80 % plochy. Žiadam prepracovanie 
PD a splniť regulatívy v zmysle UPN. 

1 O. V spise je založený dokument splnenie podmienok UR, vypracované splnomocnenou 
osobou investora p. Saboovou, avšak z ďalej uvedených námietok vyplýva, že nie je 
správne. V každom prípade, posúdenie súladu musí vykonať samotný stavebný úrad ako 
správny orgán a nepostačuje tento podklad založený v spise. Samotný správny orgán 
musí mať dostatok podkladov, aby vedel predmetnú otázku riadne a v celosti posúdiť, 
čo splnené nie je. 

11. Projektová dokumentácie pre stavebné povolenie k stavbe rieši inú stavbu ako bola 
povolená v UR. Napríklad - UR povolilo bytový dom s počtom bytových jednotiek 22, 
na aktuálny projekt pre stavebné povolenie (ďalej aj len „PD SP") hovorí o 15 bytoch, 
obsahuje aj stavebné objekty - spevnené plochy SO 06, ploty (najmä plot stabilizujúci 
pozemok p. č. 2332/1-2), retenčnú nádrž, požiarnu nádrž, ktoré vôbec neboli predmetom 
ÚR. 

12. Zmena vlastníckych vzťahov - pri vydávaní územného rozhodnutia bola stavba 
povoľovaná na jednom veľkom pozemku p. č. 2326/1. Tento pozemok bol po vydaní 
územného rozhodnutia rozdelený a časť z neho dnes stavebník vlastní a časť má v 
nájme, prípadne v časti k pozemku nemá žiadne právne vzťahy. Stavba dnes zasahuje 
aj nad pozemky, ktoré stavebník nevlastní, a preto musí preukazovať iné práva k 
pozemkom, ktoré mu zabezpečia možnosť využívať stavbu počas jej existencie aj na 
cudzích pozemkoch. Jedná sa o tie časti stavby, ktoré sú tvorené prevismi balkónov. 
Ako uvádzam ďalej stavebník právo· k pozemku nepreukázal. 

13. Umiestnenie stavby na pozemku - stavba je na pozemku stavebníka umiestnená až na 
hranici pozemku pare. č. 2326/16 a 2326/1, čím nie sú dodržané pravidlá podľa § 6 vyhl. 
č . 532/2002 Z. z. Svojou hmotou stavba zasahuje nad susedné pozemky, pričom 
stavebník nemá riadne preukázané práva k pozemkom, nad ktoré stavba zasahuje aje to 
v rozpore s UPN-Z Machnáč, nie sú dodržané odstupové vzdialenosti. Pokiaľ stavebník 
nepredloží doklady aj na preukázanie práv stavebníka k pozemkom podľa § 58 
Stavebného zákona, tak v súlade s § 60 ods. 2 písm. b) Stavebného zákona je stavebný 
úrad povinný bez ďalšieho stavebné konanie zastaviť, a preto žiadame stavebné konanie 
zastaviť. Koordinačná situácia PD SP bola stavebníkom aktualizovaná, ale zákres 
prípojok v nej je v rozpore s priloženou situáciou k UR. 

14. Ako som už uvádzala vyššie, UR neriešilo umiestnenie SO 06 komunikácia a spevnené 
plochy, pričom predložený PD PS, konkrétne časť spevnené plochy datovaný k 5/2006 
s nimi počíta. Spevnené plochy a najmä komunikácie musia byt' povolené 
špecializovaným stavebným úradom, pričom vydanie tohto povolenia je podmienkou 
na vydanie stavebného povolenia. Zo spisu nie je zrejmé, či vôbec stavebník požiadal o 
vydanie stavebného povolenia k pozemnej komunikácii špecializovaný stavebný úrad. 
A však pred tým ako bude takéto povolenie vydané je potrebné spevnené plochy a 
komunikácie najskôr umiestniť v územnom konaní a to územným rozhodnutím. 
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15. Obdobne retenčná nádrž a požiarna nádrž, ktoré sú ako stavebné objekty zahrnuté do 
PD SP, sú vodné stavby, a preto namietam vecnú nepríslušnosť stavebného úradu pri 
ich povoľovruú. Rovnako ako komunikácie musia byť aj tieto stavby povolené 
špecializovaným stavebným úradom. 

16. Namietam, že odstupová vzdialenosť od stavby z požiru·neho hľadiska zasahuje až do 
môjho pozemku, čím budem obmedzená vo využívaní pozemkov p. č. 2324/ 1-3 . Týmto 
mi budú zárove11. obmedzované moje vlastnícke práva v prípade potreby využitia 
pozemku iným spôsobom. Vytvorenie tejto ochrannej požiarnej zóny je v rozpore s ods. 
(3) a (5) čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov. 

17. Nájomná zmluva: Stavebníci predložili stavebnému úradu na preukázanie práv k 
pozemku pare. č. 2326/1, k. ú Staré Mesto nájomnú zmluvu - Zmluva o nájme pozemku 
zo dňa 21.12.2017, uzatvorenú medzi stavebníkom ako nájomcom a vlastníkom 
pozemku SR Správa služieb diplomatického zboru, a. s. ako prenajímateľom. Pozemok 
2326/ 1 je označený ako pozemok dotknutý stavbou. Nájomná zmluva v zmysle čl. VIII 
bod 7 nadobúda účinnosť až dňom jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. V 
Centrálnom registri zmlúv však zmluva nie je zverejnená, je tam len oznam ojej 
uzatvorení. Preto táto zmluva nie je do dnešného dňa účinná a nezaväzuje nikoho a 
nedáva žiadne práva stavebníkovi. Dané platí bez ohľadu na to, či zverejnenie je 
povinné v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. alebo nie, pretože odloženie účinnosti si 
zmluvné strany výslovne v zmluve dohodli. 

18. Pokiaľ by aj bola zmluva účinná potom: Je zrejmé, že táto zmluva je účelová len na 
obdobie získania stavebného povolenia, výstavby a kolaudácie stavby. Vyplýva to z 
ustanovenia čl. III bod 4 zmluvy, kde je možné ju vypovedať po právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia k Bytovému domu bez udania dôvodu. Výška nájomného 
nezodpovedá reálnej trhovej výške nájomné, a preto je možné predpokladať, že k 
vypovedaniu zmluvy dôjde, a to v čo možno najskoršom čase po skolaudovaní stavby. 
Preto táto zmluva nemôže byt' braná do úvahy pre iné účely ako zmluva, ktorá dáva 
možnosť stavebníkovi umiestniť stavenisko. Všetky ostatné práva stavebníka ako 
nájomcu zaniknú spolu s nájomnom zmluvou, a pokiaľ stavebník bude mať snahu 
deklarovať, že na prenajatých pozemkoch bude zeleň, ktorú musí zabezpečiť aj pri 
realizácii stavby, potom táto nájomná zmluva negarantuje do budúcnosti, že reálne bude 
pozemok ako zelený používaný počas celej doby existencie stavby. Vo verejnom 
záujme aj v záujme mňa ako účastručky, je aby boli dodržiavané regulatívy platného 
územného plánu, a to takým spôsobom, ktorý nespôsobí v budúcnosti možnosť jeho 
porušenia. Práve v stavebnom konaní a v konali o dodatočnom povoleru stavby musí 
stavebný úrad dbať o také riešenia, ktoré neumožnia obchádzanie zákona, v tomto 
prípade ukončenie zmluvy a výstavbu v budúcnosti stavby na pozemku pare. č. 2326/1 
a na pozemku pare. č. 2326/23, pretože iba tak je možné zachovať potrebný koeficient 
zelene, verejný záujem na neprehusťovaru zástavby v lokalite povoľovanej stavby. 
Preto, pokiaľ ako doklad o právach k pozemku stavebník nepredloží nič iné, ako je už 
predložená nájomná zmluva, stavba bude môcť byť povolená len ako dočasná, a to do 
doby trvania nájomnej zmluvy. Preto navrhujeme, aby stavebný úrad vôbec nájomnú 
zmluvu nebral do úvahy ako doklad o akomkoľvek práve stavebníka pre účely tohto 
stavebného konania, lebo neobsahuje také práva a povinnosti strán, ktoré by garantovali 
verejné záujmy ako aj záujmy všetkých susedných pozemkov a povinnosti 
prenajímateľa, ktoré by mali mať až úroveň vzdania sa užívacieho práva počas celej 
doby existencie povoľovanej stavby. Nájomnú zmluvu nie je možné brať do úvahy a 
akceptovať prenajaté pozemky ako pozemky, kde bude umiestnená zeleň aj z iného 
dôvodu. Samotný areál - stavby a pozemky vlastníka - Správa služieb diplomatického 
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zboru, a. s., v susedstve povoľovanej stavby nedodržiava (prekračuje) stanovený 
koeficient zastavanosti a podielu zelene s prihliadnutím na územný plán zóny Machnáč. 
t. j . aj keby sa pre účely už existujúcich stavieb vo vlastníctve SSDZ a. s zohľadnili 
prenajaté pozemky, najmä 2326/1 , ako pozemky s umiestnenou zeleňou, tak aj terajšia 
existujúca výstavba presahuje hodnoty povolenej zastavanosti. Pri vyhodnotení 
bilančných hodnôt v sektore 1-10/9 UPN-Z Machnáč bez odpočítania prenajatých plôch 
stavebníkovi už teraz areál SSDZ nemá splnené „regulatívy" IZ = 0,25, IPP = 0,55. 
Výmera pozemkov SSDZ = 13 266 m2 Z toho Zastavaná plocha= 4034m2

, IZ = 0,304 
(IZ = 0,25) Spevnené plochy = 4125 m2 Prírodné plochy= 5107 m2, IPP=0,385 (IP = 
0,55). T. j. nie je možné pri skúmaní splnenia regulatívov územného plánu zóny 
prihliadať na prenajaté pozemky, na ktorých by mala byť podľa textu nájomnej zmluvy 
umiestená zeleň, lebo plocha prenajatých pozemkov bola už zohľadnená ako zeleň pre 
iné stavby. Ak by stavebný úrad akceptoval nájomnú zmluvu a plochu zelene na nich aj 
pri povoľovanej stavbe, poprel by celkový princíp ochrany pred nadmerným 
zahusťovaním zástavby a jeho rozhodnutia by bolo v rozpore s verejným záujmom, a to 
platným územným plánom zóny. Z uvedeného je neprípustné zhoršovať pomer 
zastavanej a plochy s plochou prírodnej zelene, ktorá je záväzná na zonálnej úrovni pre 
povoľovanie novej zástavby v uvedenom sektore, pokiaľ už teraz prenajímateľ plochy 
prekračuje zastavovacie regulatívy, 

19. Rozpory s normami - podľa stavebníkom predloženej PD SP bolo zistené: Parkovacie 
miesta nespÍňajú STN, vonkajšie majú mať šírku 2,4 ma dÍžku 4,8 - 5,0 m. Podľa PD 
SP navrhované parkovacie státia majú šírku len 2,3 m a dÍžku 4,5 m a vnútorné 
parkovacie státa napr. parkovacie miesto č. 1 má na šírku len 2, 1 m a dÍžku majú všetky 
interiérové parkovacie miesta len 4,6 m v II. PP. 
Rampy nespÍňajú povolený sklon, ktorý je väčší ako normou stanovený. Predpokladám, 
že je to tak z dôvodu, že ak by rampa dodržala normy, stavba by nemala dostatok 
parkovacích miest. 
Podľa noriem na 27 parkovacích miest pripadajú 2 miesta pre telesne postihnutých (0,04 
x 27=1 ,08 čo sú po zaokrúhlení v zmysle normy 2 parkovacie miesta pre telesne 
postihnutých), v PD SP je len jedno miesto, a to miesto č. 24, pričom toto miesto je s 
nepostačujúcou šírkou pre invalidov - 2,3 m,.ktorá má byt' aspoň 3,5 m. 
Ľahký parkovací systém je stavba pevne spojená so základom. Jej umiestnenie nad 
retenčnou a požiarnou nádržou je v rozpore s STN, pretože nad nimi nemôžu byt' 
umiestené trvalé stavby. Tento navrhovaný systém nie je vhodný pre exteriér. 

20. Neboli predložené podklady vyžadované ÚR, najmä: 
a) podrobný hydrogeologický prieskum v zmysle územného rozhodnutia (str. 6 bod 6 

ÚR). Tento podklad je potrebný aj za účelom preskúmania zmien odtokových 
pomerov po realizácii stavby vo vzťahu k mojim pozemkom, najmä k pare. č. 
2324/1-3. 

b) Tepelnotechnické posúdenie navrhovanej stavby chýba úplne, pretože k tepelno
technickému posudku nemá spracovateľka oprávnenie, zapísaná ako stavebný 
inžinier s rozsahom oprávnenia: komplexné architektonické a inžinierske služby a 
súvisiace technické poradenstvo. Na spracovanie predmetného posudku je potrebné 
mať oprávnenie tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov. Z tohoto dôvodu 
je predmetná dokumentácia neúčinná 

c) Hluková štúdia k predloženej PD nie je aktuálna. 
d) Riešenie protipožiarnej bezpečnosti bolo riešené pre iný projekt, nie pre aktuálnu 

povoľovanú stavbu podľa priloženej PD SP. 
e) Chýba doloženie odborného posudku vo veci emisno-technologického posúdenia 

stacionárnych zariadení na spaľovanie palív v rámci objektu. 
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• 

f) Chýba vypracovanie odborného posudku podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 
478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopÍňa zákon č. 401/1998 Z. z. o 
poplatkoch za znečisťovaní ovzdušia v znení neskorších predpisov. 

g) Chýba posúdenie výpočtom platnosti legislatívnych a hygienických predpisov, či 
bude výmena vzduchu dostatočná prirodzeným vetraním v navrhovaných 
podzemných priestoroch bytového domu. 

h) Chýba doklad o splnení požiadavky ÚR - Predloženie okresnému úradu odboru 
starostlivosti o životné prostredie (v čase schvaľovania ÚR obvodnému úradu 
životného prostredia) ďalší stupeň projektovej dokumentácie (str. 6 bod 1. Zarážka 
1 ÚR). 

i) PD SP nespÍňa požiadavku - umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre 
komunálny odpad na vlastnom pozemku za dodržania hygienických, estetických a 
protipožiarnych podmienok a umiestnenie riešiť tak, aby obsluha zberného vozidla 
mala prístup na manipuláciu s odpadom a pri manipulácii dodržiavať zákony NRSR 
č. 315/1996 o premávke (str. 6 bod 5. ÚR) 

j) Svetlo technický projekt je vypracovaný na inú PD SP ako je teraz predložená. Týka 
sa to jednak svetlotechniky vo vzťahu k okolitým budovám a vôbec nie je riešený 
svetlotechnický posudok na vlastné priestory v stavbe. 

k) Projekt sadových úprav nebol predložený na posúdenie, predložený projekt nerieši 
záväznú plochu pre IPP pre bytové budovy cca 55 % z 2000 m2 podľa UPN-Z 
Machnáč. Predložený projekt sadových úprav nerieši celú plochu aj s parcelou č. 
2326/1 vo vlastníctve SSDZ. 

1) Chýba vyjadrenie požiarnikov k aktuálnej PD SP. Založené je len vyjadrenie k 
neaktuálnemu projektu stavby. 

21. Vzhľadom na zmeny povoľovanej stavby oproti ÚR je nutné vyžiadať aj záväzné 
stanovisko hl. mesta SR Bratislavy k aktuálne povoľovanej stavbe. 

22. Dotknuté orgány štátnej správy, či iné dotknuté orgány sa vyjadrovali k inej PD SP ako 
je predložená ako posledne aktuálna na stavebný úrad k dnešnému dňu (napr. RÚVZ z 
roku 2004 je k 26 bytom, iný počet bytov, parkovacích miest, dispozičných zmien a 
pod.), čím chýbajú vyjadrenia dotknutých orgánov k povoľovanej stavbe. 

23. PD SP nie je kompletná a v súlade so Stavebným zákonom. 
- Neobsahuje všetky časti v zmysle § 9 vyhl. 453/2000 Z. z. v platnom znení, napr. 
chýba sprievodná správa s vyhodnotením dodržania podmienok UR a s dodržaním 
podmienok UPN-Z. 
- Nie je predložený výkres priestorového umiestnenia upraveného terénu k susedným 
parcelám. 
- PD SP neobsahuje riešenie odvetrania podzemnej garáže, kotolne a miestnosti 
VZT.18. 
- PD SP - časť statika neobsahuje žiadny statický výpočet, a nie je tak preskúmateľná. 

24. S prihliadnutím na vyššie uvedené námietky, nie je možné aktuálne stavbu povoliť. 
Dokonca aktuálne je stavebný úrad povinný stavebné konanie zastaviť, o čo aj žiadam." 

MALICH advokátska kancelária, s. r. o., so sídlom na ul. Dunajská 25, 811 08 Bratislava, 
IČO: 47 256 991 na základe splnomocnenia v zastúpení Ing. Jána Šestáka a Jozefíny 
Šestákovej, oboch bytom Martinská 44, 821 05 Bratislava, tvoriace samostatnú prílohu č. 
3 zápisnice z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania dňa 19. 07. 2018, citujem: 
„Dňa 02.07.2018 nám bolo doručené Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku (ďalej len „Stavebný úrad"), o 
pokračovaní stavebného konania, vypracované dňa 27. 06. 2018, sp. zn. 
3190/28992/2018/ST A/Gal (ďalej len „Oznámenie"), spolu s oznámením o nariadení 
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opätovného prerokovania predloženého upraveného návrhu na ústnom pojednávaní a miestnom 
zisťovaní v termíne 19. 07. 2018, ktoré sa týka konania o povolení stavby „Novostavba 
bytového domu Jančova, Bratislava, pare. č. 2326/15, 2326/16, 2326/ 17, 2326/18, 2326/1 kú. 
Staré Mesto, s napojením na IS aj na pozemkoch pare. č. 21509/16, 2310/3 7, 2310/50, 2310/41, 
2310/49, 2310/ 1, 2303 a 2276/15 kú. Staré Mesto" (ďalej len „Stavba"), na základe žiadosti 
stavebníka - MILLENIUM Development a. s. , v zastúpení splnomocneným zástupcom 
ARTPLAN spol. s. r. o. - Ing. Oľga Szabóová (ďalej len „Stavebník"). 
V zmysle ust. § 61 ods. 1 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") sme boli ako 
subjekt predmetného stavebného konania Stavebným úradom v Oznámení vyzvaní na 
uplatnenie našich námietok a pripomienok k Stavbe, s poučením, že námietky, resp. 
pripomienky možno uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude v konaní 
prihliadať. Týmto podaním chceme Stavebnému úradu poukázať na nasledovné skutočnosti, 
nejasnosti a rozpory týkajúce sa návrhu Stavebníka na povolenie Stavby a dokladov s tým 
súvisiacich: 

25. Nie je nám zrejmé, či preukázal Stavebník iné práva k pozemkom a stavbám podľa ust. 
§ 139 ods. 1 Stavebného zákona. V rámci spisu, s ktorým sme sa mohli oboznámiť, sú 
totiž založené kúpne i nájomné zmluvy, pričom tieto uvádzajú tie isté pozemky. Nie je 
teda zrejmé, na základe akého titulu chce Stavebník Stavbu postaviť na pozemkoch 
uvedených v Oznámení. Zároveň nie je zrejmé, na základe akého právneho titulu bude 
môcť Stavbu užívať po kolaudácii, keďže časť Stavby leží na pozemku (parcela č. 
2326/ 1 pre kat. úz. Staré Mesto), ktorý je vo vlastníctve Správy služieb diplomatického 
zboru, a.s., ako to vyplýva z listu vlastníctva č. 939 pre kat. úz. Staré Mesto. 
Vzhľadom na to, že Stavebník si iba prenajíma časť stavebných pozemkov (parcela č. 
2326/1 a 2326/23 pre kat. úz. Staré Mesto), nie je zrejmé, či na týchto sa má realizovať 
výstavba, resp. má umiestniť samotná Stavba, a či s týmto súhlasí vlastník daných 
pozemkov, t.j. Správa služieb diplomatického zboru, a. s., keďže tento súhlasil iba s 
umiestnením staveniska. Chceme upozorniť Stavebný úrad, že pozemok parcela č. 
2326/ 1 pre kat. úz. Staré Mesto je vedený ako pozemok, na ktorom sa má priamo 
nachádzať Stavba (aj v zmysle Oznámenia), avšak bez súhlasu vlastníka tohto pozemku 
nie je možné na ňom .Stavbu realizovať. Súhlas s umiestnením Stavby na pozemku 
parcela č. 232611 pre kat. úz. Staré Mesto pritom Stavebník nepreukázal. 
Máme tiež informácie, že medzi Stavebníkom a Správou služieb diplomatického zboru, 
a.s. prebiehali v minulosti spory týkajúce sa užívania predmetných pozemkov vo 
vlastníctve Správy služieb diplomatického zboru, a. s., pričom nemáme informáciu, či 
a akým spôsobom boli tieto spory ukončené, a teda či v tomto smere je možné uvažovať 
o povolení Stavby na pozemkoch, ktoré sú predmetom sporu. 
Vzhľadom na vyššie uvedené požadujeme predloženie všetkých dokladov, ktorými 
Stavebník preukazuje iné práva k pozemkom a stavbám, spolu s potvrdením, že o tieto 
pozemky Stavebník nevedie spor s ich vlastníkmi a že uvedení vlastníci súhlasia s 
umiestnením Stavby na ich pozemkoch, a to najmä vo vzťahu k pozemku parcela č. 
2326/ 1 pre kat. úz. Staré Mesto. 

26. V zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a súvisiacich dokladov (ďalej 

spoločne len „Dokumentácia"), ktoré sú súčasťou spisu na Stavebnom úrade, spolu s 
príslušnými nákresmi a pôdorysmi Stavby, je evidentné, že Stavba, o ktorej povolenie 
Stavebník žiada, je v rozpore tak s územno-plánovacou dokumentáciou na zonálnej 
úrovni - Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky rok 2002, schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva č. 111/2003 z 26. 06. 2006 (ďalej len „Plán"), ako 
aj s podmienkami uvedenými v územnom rozhodnutí - Rozhodnutie o umiestnení 
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stavby 0838 zo dňa 03. 12. 2004, právoplatné dňa 27. 07. 2010 (ďalej len 
„Rozhodnutie"). 

27. Predovšetkým musíme upozorniť, že v Dokumentácii a dokladoch predložených 
Stavebníkom sú prítomné nasledovné nedostatky: 
- V Dokumentácii sú nesprávne uvedené interakčné línie okolo Stavby, ktoré v zmysle 
Plánu pre nestavebné plochy majú mať minimálnu šírku 1 O metrov, avšak od hranice 
pozemkov susediacich so Stavbou sú iba 2 až 3 metre, čo platí najmä (ale nielen) o 
pozemku parcelné č. 2324/2 pre kat. úz. Staré Mesto. Vzhľadom na vyššie uvedené 
požadujeme predloženie riadnej Dokumentácie upravujúcej interakčné línie Stavby v 
zmysle Plánu i Rozhodnutiu, nakoľko o takejto nemáme vedomosť. 
- V Dokumentácii chýba správny Projekt Sadových úprav, ktorý by sa týkal celej 
plochy, ktorá je predmetom stavebných úprav (t. j . 2428 m2 v zmysle Rozhodnutia). V 
zmysle Plánu má pritom zeleň, t. j. index prírodných plôch, predstavovať koeficient 
0,55, t. j. minimálne 1100 m2

. Samotná Dokumentácia však vymenúva iba niekoľko 
málo m2 zelených plôch, čo je v rozpore tak s Plánom ako aj Rozhodnutím. Vzhľadom 
na vyššie uvedené požadujeme predloženie riadneho Projektu Sadových úprav, ktorý 
zodpovedá Plánu i Rozhodnutiu, nakoľko o takomto nemáme vedomosť. 
- V Dokumentácii chýba správny Projekt Požiarnej ochrany, ktorý by upravoval 
ochranné vzdialenosti okolo Stavby tak, aby nezasahovali na susedné pozemky. V 
zmysle nám známeho Projektu Požiarnej ochrany sú určené tieto ochranné vzdialenosti 
v šírke 4, 70 metra, a teda prečnievajú do susedných pozemkov, s čím títo vlastníci nikdy 
nedali súhlas (najmä vo vzťahu k pozemku parcelné č. 2332/1 pre kat. úz. Staré Mesto). 
V prípade požiaru sú teda priamo zasiahnuté a poškodené susediace pozemky, čo 
vylučuje Plán i Rozhodnutie. V samotnom Projekte Požiarnej ochrany, ktorý je 
súčasťou Dokumentácie, sa navyše uvádza, že sa týka stavby bytového domu s 32 
bytovými jednotkami a vnútorným riešením nezodpovedajúcim Dokumentácii, a teda 
ide o odlišný bytový dom, než ktorým je Stavba v zmysle Rozhodnutia. Projekt 
Požiarnej ochrany teda nespÍňa základné náležitosti požadované príslušnými právnymi 
predpismi. Vzhľadom na vyššie uvedené požadujeme predloženie riadneho Projektu 
Požiarnej ochrany, ktorý zodpovedá Plánu i Rozhodnutiu a neohrozuje susediace 
pozemky, nakoľko o takomto nemáme vedomosť. Po oboznámení sa s Dokumentáciou 
sa domnievame, že hrozí reálne nebezpečenstvo ujmy susediacich pozemkov v prípade 
vzniku krízových situácií, keďže Stavba podľa nášho názoru nie je v tomto smere 
adekvátne vybavená a zabezpečená. 
- V Dokumentácii podľa našich vedomostí úplne chýba vypracované priestorové 
zakomponovanie zástavby na tvorbu panorámy mesta, v zmysle podmienok v zmysle 
Plánu. Vzhľadom na vyššie uvedené požadujeme založenie príslušného dokladu do 
Dokumentácie. 
- V Dokumentácii chýba riadny Svetlotechnický posudok, ktorý by posudzoval vplyv 
Stavby na všetky susediace nehnuteľnosti, vrátane pozemkov parciel č. 2332/1 a 2332/2 
pre kat. úz. Staré Mesto. Nemáme informácie, že by takýto Svetlotechnický posudok 
bol vypracovaný vo vzťahu k všetkým susediacim nehnuteľnostiam, a preto požadujeme 
predloženie riadneho Svetlotechnického posudku. V tejto súvislosti namietame, že 
realizáciou Stavby bude spôsobené zhoršená svetelná situácia susediacich nehnuteľností 
a týmto konaním nám môže vzniknúť škoda, Vzhľadom na uvedené požadujeme 
predloženie súhlasného stanoviska príslušného Úradu verejného zdravotníctva o 
svetlotechnickom posúdení vplyvu Stavby na celé existujúce okolie projektovanej 
stavby a o potvrdení súladu so všetkými požiadavkami stanovenými príslušných 
právnych predpisoch a príslušných slovenských technických normách. 
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28. Podľa Dokumentácie predloženej Stavebníkom je zrejmé, Stavba prezentovaná v 
stavebnom konaní je rozsahom i vnútorným riešením úplne iná než tá, ktorá bola 
predmetom územného konania a Rozhodnutia. Podľa Dokumentácie má Stavba 
obsahovať iba 15 bytových jednotiek, zatiaľ čo v zmysle Rozhodnutia malo ísť o bytový 
dom s 22 bytovými jednotkami. Nevieme posúdiť, či sú aj ďalšie podstatné zmeny 
Stavby, ale je zrejmé, že zámery Stavebníka sa od vydania Rozhodnutia zmenili. 

29. V tejto súvislosti namietame tiež to, že v zmysle vyššie uvedenej zmeny Dokumentácie, 
oproti pôvodnej projektovej dokumentácii predloženej stavebnému úradu pred vydaním 
Rozhodnutia, muselo dôjsť aj k zmene osadenia Stavby (rozmery Stavby a zastavanej 
plochy) v rámci dotknutých pozemkov, čo opätovne nedokladajú materiály zo spisu 
vedeného Stavebným úradom. Z predložených dokladov nám vyplýva, že vzdialenosti 
medzi hranicami a vonkajšími povrchmi obvodových stien Stavby v najkratších 
spojniciach nie sú v súčasnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Vzhľadom 
na vyššie uvedené požadujeme predloženie riadnej projektovej dokumentácie, ktorá 
zodpovedá návrhu Stavebníka na povolenie Stavby v zmysle podmienok Plánu i 
Rozhodnutiu, nakoľko o takejto nemáme vedomosť. Najmä nemáme vedomosť o 
presných pôdorysoch podlahovej plochy a štruktúry bytov, plochy balkónov a loggií, 
ako aj plochy úžitkových plôch Stavby. V dôsledku uvedeného žiadame od Stavebníka, 
aby preukázal súlad Dokumentácie s predpísanými regulatívmi a indexmi (index 
zastavanosti, index podlažných plôch, index spevnených plôch a index zelene) 
určenými v Pláne. 

30. Podľa našich vedomostí nie je súčasťou Dokumentácie ani riadny výpočet statiky 
Stavby, keďže v tejto sa nenachádzajú príslušné (konkrétne) statické výpočty. 

31. Vzhľadom na nedostatky týkajúce sa preukázania iných práv k pozemkom a stavbám 
zo strany Stavebníka, namietame aj neaktuálnosť stanovísk dotknutých orgánov, ktoré 
sa viažu k minulému stavu veci, ale nezohľadňujú nové skutočnosti (napr. kúpu 
niektorých pozemkov Stavebníkom). Zo spisu Stavebného úradu vyplýva, že mestská 
časť Bratislava - Staré Mesto sa k danému stavebnému konaniu a zámeru na povolenie 
Stavby vyjadrila ešte v roku 2017, keď Stavebníkovi prislúchali iba práva 
zodpovedajúce vecnému bremenu na predmetných pozemkoch, pričom tento skutkový 
stav sa zmenil. Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame o zadováženie, resp. doplnenie 
súhlasných stanovísk všetkých dotknutých úradov, ktoré zohľadňujú aktuálny skutkový 
stav. Vzhľadom na vyššie uvedené je nepochybné, že došlo k zmene iných práv k 
pozemkom a stavbám, a že zároveň došlo aj k zmene (rozčleneniu) predmetných 
pozemkov, na ktorých sa má realizovať Stavba, naposledy v zmysle Geometrického 
plánu na odčlenenie pozemkov p .č. 2326/23, 24 č. 32/2017 zo dňa 20. 03. 2017. V 
dôsledku uvedených zmien, ktoré sa dotýkajú aj Dokumentácie, máme za to, že všetky 
vyjadrenia, stanoviská či súhlasy, vydané do času týchto zmien dotknutými orgánmi 
štátnej správy, strácajú platnosť. Z tohto dôvodu požadujeme predloženie aktuálne 
platných správnych aktov príslušných orgánov štátnej správy, ktorých súhlasy, 
vyjadrenia a stanoviská sa v zmysle Stavebného zákona na realizáciu Stavby vyžadujú 
V dôsledku vyššie uvedených zmien vo vlastníctve pozemkov pre realizáciu Stavby zo 
strany Stavebníka (t. j. kúpa pozemkov parciel č. 2326/15, 2326/16, 2326117, 2326/18 
a 2326/24 pre kat. úz. Staré Mesto) a uzatvoreniu nájomných zmlúv, muselo dôj sť aj k 
zmene bilančných hodnôt pre stavebné objekty vo vlastníctve Správy služieb 
diplomatického zboru, a. s., a teda zásahom do stavu určeného Plánom, čo by sa malo 
zohľadniť aj v rámci stavebného konania, pričom v Dokumentácii chýba zosúladenie 
vzniknutej situácie s Plánom. Na základe uvedených zmien došlo teda k porušeniu 
regulatívov (koeficientov) určených Plánom. 
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32. V súvislosti s podobou a členením Stavby, v zmysle Dokumentácie, chceme upozorniť 
Stavebný úrad (v nadväznosti na bod uvedený vyššie týchto námietok), že zastavaná 
plocha Stavby deklarovaná Stavebníkom je 506 m2

, pričom úžitková plocha pre bývanie 
má byť 2234,03 m2 a plocha spoločných priestorov a komunikácii má byť 420,88 m2. 

Chceme upozorniť, že zastavanou plochou nadzemnej časti Stavby sa rozumie plocha 
ohraničená ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých 
nadzemných podlaží do vodorovnej roviny, ktoré prečnievajú nad úroveň prvého 
nadzemného podlažia Stavby. Z dostupných informácii máme za to, že v zmysle 
uvedeného pravidla nezodpovedá zastavaná plocha Stavby údajom Stavebníka, nakoľko 
2. až 4. nadzemné podlažie presahuje 1. nadzemné podlažie. V rámci zastavanej plochy 
Stavby (jednotlivých podlaží) sa majú taktiež započítať aj plochy loggií, balkónov a 
arkierov, pričom v dôsledku uvedeného bude celková výmera zastavanej plochy Stavby 
vyššia než deklaruje Stavebník, a zároveň presahuje prípustný koeficient zastavanosti 
podľa Plánu (maximálny koeficient 0,25). Vo vzťahu k 2. až 4. nadzemnému podlažiu 
Stavby, je podľa predloženej Dokumentácie jednoznačne prekročený príslušný 
regulatív (koeficient zastavanosti) v zmysle Plánu. 

33. V tejto súvislosti musíme ďalej namietnuť, že nie je z Dokumentácie zrejmé, či bola 
skutočne dodržaná plocha ustúpeného vrchného podlažia (t. j. 50 % plochy), ako bola 
deklarovaná v rámci Rozhodnutia. Chceme upozorniť Stavebný úrad, že podľa spisu 
Stavebník je vlastníkom pozemkov o výmere 805 m2

, a zároveň si prenajíma (na 
zriadenia staveniska) ďalšie pozemky o výmere 1561 m2, avšak minimálna plocha pre 
bytový dom nad 8 bytových jednotiek je podľa Plánu stanovená na 2000 m2. Konečne, 
z Dokumentácie nie je zrejmé, či sú správne zakreslené (označené) spevnené plochy 
okolo Stavby, keďže z nákresov v spise toto nie je možné jednoznačne zistiť. Vzhľadom 
na uvedené namietame, že Stavebník nepreukázal súlad návrhu na povolenie Stavby a 
Dokumentácie s Plánom (regulatívy) pre dané územie, koeficienty zastavanosti, 
podlažných plôch, spevnených plôch a zelene. 

34. Ďalej chceme namietnuť plánovanú výstavbu Ľahkého parkovacieho systému, ktorý nie 
je zakreslený v koordinačnej situácii Stavby a ktorý je zabudovaným technologickým 
zariadením pevne spojeným so zemou, a preto nemôže byt' umiestnený na požiarnej 
nádrži, revíznej kanalizačnej šachte, ani na retenčnej nádrži, ako to vyplýva z 
Dokumentácie. V zmysle uvedeného je v danej časti Dokumentácia nesprávna a v 
rozpore s príslušnými právnymi predpismi a slovenskými technickými normami. 

35. V tejto súvislosti namietame nesprávne umiestnenie požiarnej nádrže v Dokumentácii, 
ktorá nesmie byt' osadená na pozemku uzavretom bránou, ale musí byt' vždy voľne 
prístupná, čo tiež predstavuje porušenie slovenských technických noriem. 

36. Taktiež žiadame doplniť súhlasné stanoviská k Stavbe od ďalších vlastníkov 
susediacich pozemkov, príp. susediacich stavieb, ktorí budú realizáciou Stavby priamo 
dotknutí. 

37. Vo vzťahu k Stavbe máme ďalej vedomosť, že bola v minulosti bola Stavebnému úradu 
predložená minimálne jedna petícia občanov zo susedstva Stavby, ktorí protestovali 
voči plánovanej podobe Stavby z viacerých dôvodov. V tejto súvislosti máme za to, že 
dôvody pre spísanie uvedenej petície stále pretrvávajú a túto/tieto by mal Stavebný úrad 
zobrať do úvahy pri rozhodovaní o povolení Stavby. 

38. Z Oznámenia ani iných nám doručených dokladov nevyplýva, či je stále právne účinné 
Rozhodnutie, ktorého doba platnosti bola časovo obmedzená. Neboli nám doručené 
žiadne rozhodnutia Stavebného úradu o predÍžení doby platnosti Rozhodnutia. Aj 
vzhľadom na pomery, z ktorých Rozhodnutie vychádzalo (zmena Dokumentácie, 
zmena iných práv k pozemkom a stavbám), a čas, ktorý uplynul od jeho vydania (takmer 
14 rokov), sme toho názoru, že došlo k podstatnej zmene okolností, z ktorých príslušný 
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stavebný úrad vychádzal pri prijatí Rozhodnutia, a teda by sa malo znova posúdiť 
umiestnenie Stavby v rámci územného konania podľa ustanovení Stavebného zákona. 

39. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti a námietky musíme konštatovať, že 
povolenie Stavby je v rozopre s podmienkami Plánu pre dané územie a viedlo by k 
poškodeniu našich práv v prípade povolenia Stavby. 

40. Na základe uvedených námietok a pripomienok, ako aj na základe dosiaľ získaných a 
poskytnutých informácií, nemôžeme súhlasiť s navrhovanou podobou Stavby, žiadame, 
aby naše námietky k Stavbe boli riadne zodpovedané, a navrhujeme, aby v zmysle 
uvedeného nebola Stavba povolená zo strany Stavebného úradu. " 

MALICH advokátska kancelária, s. r. o., so sídlom na ul. Dunajská 25, 811 08 Bratislava, 
IČO: 47 256 991 na základe splnomocnenia v zastúpení Ing. Jána Šestáka a Jozefíny 
Šestákovej, oboch bytom Martinská 44, 821 05 Bratislava, podané e-mailom dňa 31. 01. 
2019 pod číslom 5154/2019 a originál doplnený dňa 04. 02. 2019 zaevidovaný v podateľni 
MiÚ pod číslom 5543/2019, citujem: 
„Dňa 22. 01. 2019 nám bolo doručené Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku (ďalej len „Stavebný úrad"), o 
pokračovaní v stavebnom konaní, zo dňa 16.01.2019, sp. zn. 2488/2661/2019/STA/Gal (ďalej 
len „Oznámenie"), ktoré sa týka konania o povolení stavby „Novostavba bytového domu 
Jančova, Bratislava, pare. č. 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/18, 2326/1 k. ú. Staré Mesto, s 
napojením na IS aj na pozemkoch pare. č. 21509/16, 2310/37, 2310/50, 2310/41, 2310/49, 
2310/1, 2303 a 2276115 k. ú. Staré Mesto" (ďalej len „Stavba"), na základe žiadosti stavebníka 
- MILLENIUM Development a. s„ v zastúpení (novým) splnomocneným zástupcom 
ARTPLAN spol. s.r.o. -Ing. Oľga Szabóová (ďalej len „Stavebník"). 
V zmysle ust. § 61 ods. 1 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") nám bolo, ako 
účastníkovi predmetného stavebného konania, Stavebným úradom v Oznámení umožnené 
vyjadriť sa k novým podkladom k Stavbe, ktoré doteraz predložil Stavebník, s poučením, že 
naše námietky, resp. pripomienky možno uplatniť najneskôr v 7-dňovej lehote, inak sa na ne 
nebude v konaní prihliadať. 
Z doručeného Oznámenia vyplýva, že Stavebník bol Stavebným úradom dňa 18. 09. 2018 
vyzvaný (ďalej len „Výzva") na doplnenie nasledovných podkladov: 
nájomná zmluva, resp. iné právo, preukazujúce právo trvalej stavby na pozemku pare. č. 2326/ 
k. ú. Staré mesto. 
vyhodnotenie námietok týkajúcich sa projektovej dokumentácie, resp. zapracovanie 
opodstatnených námietok do projektovej dokumentácie. 
aktualizované stanoviská dotknutých orgánov, ak vyplynú z prípadnej zmeny projektovej 
dokumentácie. 
Z doručené Oznámenia je ďalej zrejmé, že Stavebník dňa 12. 12. 2018 doplnil svoje pôvodné 
podania na základe Výzvy nasledujúcimi dokladmi (ďalej len „Doklady"): 

písomným stanoviskom k námietkam účastníkov konania. 
geometrickým plánom na oddelenie pozemkov. 
kúpnou zmluvou na pozemky s pare. č. 2326/34, 2326/345 a 2326/36, ktoré vznikli 
odčlenením od pozemkov s pare. č. 2326/1 a 2326/23, k. ú. Staré Mesto. 
návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na vyššie uvedené 
odčlenené pozemky. 
projektovou dokumentáciou týkajúcou sa riešenia protipožiarnej bezpečnosti spolu s 
grafickými prílohami stavebno - architektonickej časti. 
teplotechnickým posudkom. 
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„ 

aktualizovaným stanoviskom Hasičského a záchranného útvaru Hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

Týmto podaním sa chceme, ako splnomocnený zástupcovia Jozefíny Šestákovej, v stanovenej 
lehote vyjadriť k Dokladom, ktoré predložil Stavebník a ktorými Stavebník reaguje na naše 
námietky k stavebnému konaniu zo d11a 18. 07. 2018 (ďalej len „Námietky"), resp. ktoré 
Stavebník zapracoval do projektovej dokumentácie Stavby. 

41. Z predložených Dokladov vyplýva, že predmetom Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 
21.12.2017 (ďalej len „Nájomná zmluva") boli pozemky s pare. č. 2326/1 a 2326/23. 
Podľa ČI. II ods. 5 Nájomnej zmluvy je účelom nájmu obmedzené užívanie pozemku s 
pare. č. 2326/1 ako plochy zelene a plochy bezprostredne súvisiacej s realizáciou Stavby 
(bytového domu) a užívanie pozemku s pare. č. 2326/23 ako plochy bezprostredne 
súvisiacej s realizáciou Stavby a/alebo ako plochy staveniska a po ukončení výstavby 
ako plochy zelene. Zo záverečných ustanovení Nájomnej zmluvy (Čl. VIII bod 7 
Nájomnej zmluvy) jednoznačne vyplýva, že táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej 
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv; za predpokladu jej schválenia orgánmi 
prenajímateľa. K otázke nezverejnenia Nájomnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 
sa Stavebník vôbec nevyjadril, resp. ich inak nespochybnil. Z Centrálneho registra 
zmlúv vyplýva, že Nájomná zmluva tam doposiaľ nebola zverejnená, a teda že stále 
nenastala účinnosť Nájomnej zmluvy. 
Zo spisu k predmetnému stavebnému konaniu vyplýva, že vyššie uvedené skutočnosti 
boli predmetom námietok spoluvlastníkov susedného pozemku - Ľubice Černákovej a 
PharmDr. Jany Hruškovej. Z vyjadrenia Stavebníka, ktoré bolo súčasťou Dokladov, 
vyplýva, že k uvedeným skutočnostiam, t. j . nezverejneniu Nájomnej zmluva v 
Centrálnom registri zmlúv, sa Stavebník vôbec nevyjadril. Sme toho názoru, že 
Nájomná zmluva, nezverejnená v Centrálnom registri zmlúv, nemá právne účinky, a 
teda nemôže slúžiť ako podklad, ktorým Stavebník preukázal vlastnícke alebo iné práva 
k pozemkom, na ktorých má by umiestnená Stavba, resp. k pozemkom, ktorých sa 
Stavba bezprostredne dotýka. 
Doteraz nereagoval Stavebník ani na v Námietkach uvedenú skutočnosť, že vo veci 
pozemkov, ktorých sa týka Nájomná zmluva, prebiehali v minulosti spory týkajúce sa 
užívania predmetných pozemkov. 
Na základe vyššie uvedeného sme presvedčení, že Stavebník nepreukázal tzv. iné práva 
k pozemkom nachádzajúcim sa na pozemkoch s par. č. 2326/1a2326/23 v súlade s ust. 
§ 139 ods. 1 písm. a) Stavebného zákona, pretože nepredložil Stavebnému úradu účinnú 
Nájomnú zmluvu. 

42. Naďalej namietame rozpor Stavby, resp. predloženej projektovej dokumentácie na 
Stavbu s územno-plánovacou dokumentáciou na zonálnej úrovni - Územný plán zóny 
Machnáč, zmeny a doplnky rok 2002, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
č. 111/2003 z 26.06.2006 (ďalej len „územný plán zóny Machnáč"), ako aj s 
podmienkami uvedenými v územnom rozhodnutí - Rozhodnutie o umiestnení stavby 
0838 zo dňa 03.12.2004, právoplatné dňa 27.07.2010 (ďalej len „Rozhodnutie"), a to z 
nasledujúcich dôvodov vychádzajúcich z pôvodných Námietok. 
Stavebník sa vo vyjadrení, ktoré je súčasťou Dokladov, vôbec nezaoberal našou 
námietkou týkajúcou sa podľa nášho názoru nesprávnej interakčnej línie okolo Stavby, 
ktorá má v Dokumentácii šírku 2-3 metre namiesto predpísaných minimálne 1 O metrov, 
a ani nezaložil do spisu riadnu projektovú dokumentáciu, ktorá by upravovala 
interakčné línie okolo Stavby. 
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Stavebník ďalej doteraz nezaložil do spisu vypracované zakomponovanie zástavby na 
tvorbu panorámy mesta, čím rovnako koná v rozpore s územným plánom zóny 
Machnáč. 

43. V tejto súvislosti trváme tiež na tom, že v zmysle vyššie uvedených zmien oproti 
pôvodnej projektovej dokumentácii predloženej stavebnému úradu pred vydaním 
Rozhodnutia, muselo dôjsť aj k zmene osadenia Stavby (rozmery Stavby a zastavanej 
plochy) v rámci dotknutých pozemkov, k čomu sa Stavebník náležité nevyjadril. Z 
dostupných dokladov nám vyplýva, že vzdialenosti medzi hranicami a vonkajšími 
povrchmi obvodových stien Stavby v najkratších spojniciach nie sú v súčasnosti v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi. Vzhľadom na vyššie uvedené požadujeme 
predloženie riadnej projektovej dokumentácie, ktorá zodpovedá podmienkam 
územného plánu zóny Machnáč i Rozhodnutiu, nakoľko o takejto nemáme vedomosť. 
Najmä nemáme vedomosť o presných pôdorysoch podlahovej plochy a štruktúry bytov, 
plochy balkónov a loggii, ako aj úžitkových plôch Stavby. V dôsledku uvedeného 
žiadame od Stavebníka, aby preukázal súlad projektovej dokumentácie s predpísanými 
regulatívmi a indexmi (index zastavanosti, index podlažných plôch, index spevnených 
plôch a index zelene) určenými v územnom pláne zóny Machnáč, nakoľko v súčasnosti 
jednoznačne bude celková výmera zastavanej plochy Stavby vyššia než deklaruje 
Stavebník, a zároveň bude presahovať prípustný koeficient zastavanosti podľa 

územného plánu zóny Machnáč (maximálny koeficient 0,25). Vo vzťahu k 2. až 4. 
nadzemnému podlažiu Stavby, je podľa predloženej projektovej dokumentácie 
jednoznačne prekročený príslušný regulatív (koeficient zastavanosti) v zmysle 
územného plánu zóny Machnáč. 

44. V dôsledku vyššie uvedených zmien vo vlastníctve pozemkov pre realizáciu Stavby zo 
strany Stavebníka (t. j. kúpa pozemkov parciel č. 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/18 
a 2326/24 pre kat. úz. Staré Mesto) a uzatvoreniu Nájomnej zmluvy, muselo dôjsť aj k 
zmene bilančných hodnôt pre stavebné objekty vo vlastníctve Správy služieb 
diplomatického zboru, a. s., a teda zásahom do stavu určeného územným plánom zóny 
Machnáč, čo by sa malo zohľadniť aj v rámci stavebného konania, pričom v projektovej 
dokumentácii chýba zosúladenie vzniknutej situácie s územným plánom zóny Machnáč. 
Na základe uvedených zmien došlo teda taktiež k porušeniu regulatívov (koeficientov) 
určených územným plánom zóny Machnáč. 

45. Stavebník sa taktiež bližšie nevyjadril k časti Námietok týkajúcej sa projektu sadových 
úprav, t. j. k indexu prírodných plôch. V zmysle doterajších podkladov predložených 
Stavebníkom majú ako zeleň slúžiť pozemky s pare. č. 2326/1 a 2326/23, ktoré má 
Stavebník v užívaní na základe uzavretej Nájomnej zmluvy, ktorá ale nie je zverejnená 
v Centrálnom registri zmlúv a má ďalšie nižšie uvedené nedostatky. Upozorňujeme, že 
uvedené pozemky sú vo vlastníctve Správy služieb diplomatického zboru, a. s., pričom 
ich areál nedodržuje samotný koeficient zastavanosti. Vzhľadom na vyššie uvedené 
naďalej požadujeme predloženie riadneho Projektu Sadových úprav, ktorý zodpovedá 
Plánu i Rozhodnutiu, nakoľko o takomto nemáme vedomosť. 

46. Z obsahu Nájomnej zmluvy je zrejmé, že jedným z jej účelov je aj naplnenie podmienok 
indexu prírodných plôch, t. j. zelene, v súlade s územným plánom zóny Machnáč. 
Nesúhlasíme s uvedeným postupom, pretože prenajaté pozemky už boli zohľadnené ako 
zeleň pre iné budovy a stavebné celky v okolí Stavby. Ak by bola Stavebným úradom 
opätovne akceptovaná Nájomnou zmluvou dojednaná prenajatá výmera pozemkov ako 
plocha zelene, pre účely Stavby, išlo by o konanie v rozpore s platným územným 
plánom, ako aj verejným záujmom na nezhoršovaní pomeru medzi zastavanou plochou 
a plochou prírodnej zelene. 
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47. V nadväznosti na vyššie uvedené námietky poukazujeme na znenie Čl. III ods. 4 
Nájomnej zmluvy, podľa ktorého je po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená vypovedať túto zmluvu bez udania 
dôvodu. Sme toho názorn, že Nájomná zmluva bola uzavretá iba za účelom získania 
stavebného povolenia a Stavebník nemá záujem na jej dlhodobom trvaní. Z citovaného 
znenia tejto zmluvy je zrejmé, že po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného konania 
môže kedykoľvek prísť k vypovedaniu Nájomnej zmluvy, a teda k porušeniu povinnosti 
Stavebníka zachovať určenú výmeru prírodných plôch, t. j. zelene, na pozemkoch, ktoré 
sú predmetom Nájomnej zmluvy. 

48. Takisto v rámci dokumentácie k Stavbe naďalej chýba riadny svetlotechnický posudok, 
ktorý by posudzoval vplyv Stavby na všetky susediace nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, 
že v terajšom stavebnom konaní ide jednoznačne o úplne inú stavbu ako tú, ktorá bola 
predmetom Rozhodnutia, nie je dostatočný Svetlotechnický posudok zo dňa 
21.11 .2004, vyhotovený Stavebníkom pre úplne odlišné rozmery a riešenie Stavby. 
Svetloteclmický posudok, ktorý bol predložený Stavebníkom dňa 22. 06. 2018 a ktorý 
je súčasťou Dokladov, posudzoval iba preslnenie a denné osvetlenie vnútorných 
obytných miestností, no nie vplyvy Stavby na okolité nehnuteľnosti. Vzhľadom na 
zhoršenie svetelnej situácie, ktorá nastane realizáciou Stavby, a súvisiacu hrozbou 
vzniku škody, žiadame o predloženie riadneho svetloteclmického posudku, ktorý posúdi 
vplyv Stavby na jej okolie, najmä na susediace pozemky. Spolu s aktuálnym 
svetlotechnickým posudkom takisto požadujeme aj predloženie súhlasného stanoviska 
príslušného Úradu verejného zdravotníctva o svetloteclmickom posúdení vplyvu Stavby 
na jej okolie. 

49. Opätovne namietame neaktuálnosť stanovísk viacerých dotknutých orgánov, ktoré 
nezohľadňujú nový stav veci, najmä prevod vlastníctva k niektorým pozemkom zo 
Správy služieb diplomatického zboru, a. s. na Stavebníka, ako aj dodatočné úpravy na 
Stavbe, v zmysle predložených Dokladov. Ide najmä o zmenu vlastníckych práv na 
pozemkoch s pare. č. 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/ 18 a 2326/24, ktoré boli 
predmetom kúpnej zmluvy zo dňa 21.12.2017, a zároveň o kúpnu zmluvu zo dňa 
05.12.2018, ktorou došlo k nadobudnutiu nových pozemkov odčlenením od pozemkov 
s pare. č. 2326/23 a 2326/34. 
Vzhľadom na to, že viaceré stanoviská dotknutých orgánov boli predložené ešte počas 
roku 2017, resp. v prvej polovici roka 2018, a teda v čase pred zmenou vlastníckych 
práv k vyššie uvedeným pozemkom a pred úpravami Stavby v zmysle predložených 
Dokladov, žiadame týmto Stavebníka o doplnenie súhlasných stanovísk dotknutých 
orgánov, ktoré budú v súlade s terajším stavom plánovanej Stavby. 

50. Záverom trváme na výhradách týkajúcich sa umiestnenia a povahy ľahkého 
parkovacieho systému, ktoré sme uviedli v Námietkach. Vo vyjadrení, ktoré je súčasťou 
Dokladov, Stavebník uviedol, že vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie je 
v súlade s ust. § 58 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 
Z. z. (ďalej len „vyhláška"). V uvedenom ustanovení sa pritom odkazuje na požiadavky 
v zmysle prílohy č . 3 .11. k tejto vyhláške, podľa ktorej šírka stojiska na odstavnej ploche 
pre vodidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musí byt' najmenej 
3 500 mm a môže mať sklon najviac 1: 20. 
Z projektovej dokumentácie predloženej Stavebníkom však vyplýva, že šírka stojiska 
pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je 2,3 m namiesto 
požadovaných 3,5 m. Na základe uvedeného j e šírka stojiska na odstavnej ploche pre 
vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v rozpore s ust. § 58 ods. 
2 vyhlášky. 
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51. V zmysle Námietok upozorňujeme opätovne aj na nesprávne umiestnenie ľahkého 
parkovacieho systému na požiarnej , resp. retenčnej nádrži s príslušnými technickými 
normami. V zmysle platných právnych predpisov je ľahký parkovací systém stavbou 
spojenou so zemou pevným základom, a preto nemôže byt' postavená na požiarnej alebo 
retenčnej nádrži tak ako je to uvedené v súčasnej projektovej dokumentácii. K uvedenej 
námietke Stavebník nepredložil v rámci Dokladov relevantné právne predpisy alebo 
príslušné technické normy, ktoré by vyvracali naše výhrady. 

52. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti a námietky musíme konštatovať, že 
povolenie Stavby je v rozpore s podmienkami územného plánu zóny Machnáč a viedlo 
by k poškodeniu našich práv, ako vlastníkov susedných pozemkov, v prípade povolenia 
a realizácie Stavby. Na základe vyššie uvedených skutočností, ako aj na základe dosiaľ 
získaných údajov z príslušného spisu, nemôžeme súhlasiť s navrhovanou podobou 
Stavby, žiadame, aby naše doterajšie i súčasné námietky k Stavbe boli v celom rozsahu 
riadne zodpovedané, a navrhujeme, aby v zmysle uvedeného nebola Stavba povolená 
zo strany Stavebného úradu." 

Ľubica Černáková, bytom Jančova 6, 811 02 Bratislava, námietky podané do podateľne 
MiÚ pod číslom 7580/2019 dňa 14. 02. 2019, citujem: 
„Dňa 7. 2.2019 mi bolo doručené Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, oddelenie 
územného rozhodovania a stavebného poriadku o pokračovaní v stavebnom konaní zo dňa 
16.1.2019 sp. zn. 2488/2661/2019/ST A/Gal na základe žiadosti stavebníka- MILLENIUM 
Development a. s. 
Touto cestou by som chcela Stavebný úrad požiadať o predÍženie lehoty na vyjadrenie, a to z 
dôvodu že stavebníkovi bolo umožnené dopÍňať podklady do spisu niekoľko mesiacov (od 
ústneho pojednávania, ktoré sa konalo v júly 2018 do decembra približne 5 mesiacov) a na 
dôsledné preštudovanie doplnenej dokumentácie je potrebný dlhšia lehota na vyjadrenie ako 
len 7 dní. Vzhľadom k tomu, že neviem či stavebný úrad mojej žiadosti o predÍženie lehoty 
vyhovie predkladám toto čiastkové vyjadrenie v zmysle § 61 od. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, k 
stanovisku stavebníka spol. MILLENIUM Development a.s. k písmenu A): 

53. K bodu 1: Naďalej trvám na svojej námietke· ohľadne zmeny stavu a nedostatočných 
podkladoch - V čase nahliadnutia do spisu stavebný úrad predložil (konkrétne v tom 
čase vedúca stavebného úradu p. Kulmannová, keďže pani Galiňská zodpovedná za spis 
bola PN) môjmu splnomocnenému zástupcovi JUDr. Vladimírovi Hruškoví a v 
dokumentácii sa nenachádzal projekt stavby a iné mnou namietané dokumenty. Na 
otázku splnomocneného zástupcu, Či je toto všetka dokumentácia bolo zdelené, že o 
inej nevie. Následne mnou podané námietky vychádzali z presne zisteného stavu PD, 
ktorá mi bola predložená na stavebnom úrade. Taktiež úplne nesúhlasím s tvrdením 
stavebníka vo svojom stanovisku, že mnou predložené námietky sú vo väčšej miere 
neopodstatnené, čo vyvraciam podrobne nižšie. Skôr považujem stanovisko stavebníka 
a doplnenie jeho dokumentov za absolútne nepostačujúce. 

54. Naďalej trvám na tom, že sa zmenil stav veci vo viacerých ohľadoch, ktorý bol pri 
vydávaní územného rozhodnutia k stavbe (rozhodnutie vydané stavebným úradom, 
Mestskej časti-Staré mesto, č. SU-2004/19492/93707/UR-Pt - ďalej aj len ako „ÚR") a 
stav aký je aktuálne. Podrobne zmeny uvádzam nižšie v bodoch. Je preto nevyhnutné 
skúmať aj rozdiely aktuálnej projektovej dokumentácie voči už vydanému UR, právny 
stav pozemkov, na ktorých je umiestňovaná stavba a riešiť aj otázku súladu s územným 
plánom a najmä územným plánom zóny Machnáč. Podľa založených listín v spise však 
všetky tieto veci nie je možné preskúmať pre chýbajúce alebo staré podklady, či 
vyjadrenia. Napríklad stavebník zmenil PD požiarnej ochrany a neaktualizoval na to 
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nadväzujúce potrebné dokumenty napr. vyjadrenie RUVZ (podrobnejšie vysvetlím 
nižšie). Taktiež nie je možné skúmať splnenie podmienok územného rozhodnutia, 
pretože nie je pripojený projekt stavby pre územné rozhodnutie a nedá sa porovnať 
projekt pre územné rozhodnutie voči aktuálnemu projektu stavby pre stavebné 
povolenia. 

55. K bodu 2: Stavebník v tomto bode žiadnym spôsobom a ani právnou či inou 
argumentáciou nevyvracia ohrozenie verejného záujmu. Namiesto toho obviňuje zo 
svojej impotencie a neschopnosti dodržať počas približne 15 rokov základné všeobecne 
záväzné ustanove1úa a normy týkajúce sa okrem iného aj ohrozenia verejného záujmu z 
dôvodu hustoty zastavanosti mňa ako účastníka konania. Preto naďalej trvám na tomto 
bode svojich námietok ohľadne ohrozenia verejného záujmu, keďže mám za to, že 
stavebník nevyvrátil túto námietku. 

56. K bodu 3: Trvám naďalej na svojej námietke, a to že v spise je založený dokument 
splnenie podmienok UR, vypracovaný splnomocnenou osobou investora p. Szaboovou, 
avšak z ďalej uvedených námietok vyplýva, že nie je postačujúci. Posúdenie súladu 
musí vykonať samotný stavebný úrad ako správny orgán a nepostačuje tento podklad 
založený v spise ako podklad o splnení podmienok v UR. Samotný správny orgán musí 
mať dostatok podkladov, aby vedel predmetnú otázku riadne a v celosti posúdiť, čo 
splnené nie je. 

57. K bodu 4: Trvám naďalej na svojej pripomienke„ že projektová dokumentácie pre 
stavebné povolenie k stavbe rieši inú stavbu ako bola povolená v UR. Dokonca 
odkúpením nových pozemkov pod balkónmi a arkiermi došlo k väčšej zastavanosti 
stavby ako povoľuje UR. V zmysle UPN zastavanosť plochy je najviac 500 m2. 

Zastavanou plochou nadzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená 
ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných 
podlaží do 2 vodorovnej roviny. Do zastavanej plochy sa započítavajú aj plochy lodžií 
a arkierov. Spolu s touto plochou je zastavaná plocha v PD v súčasnosti k aktuálnej 
stavbe minimálne 550 m2

, čím je podstatne prekročená zastavanosť plochy, ktorú 
povoľuje UR. Taktiež ÚR napríklad povolilo bytový dom s počtom bytových jednotiek 
22, na aktuálny projekt pre stavebné povolenie (ďalej aj len „PD SP") hovorí o 15 
bytoch. Zmenou počtu bytových jednotiek je jednoznačne preukázaná aj zmena celého 
projektu nielen po dispozičnej stránke, ale ako som už vyššie tohto bodu preukázala aj 
po objemovej stránke stavby. Okrem toho stavebník má aj v súčasnosti neúčinnú 
nájomnú zmluvu, čo podrobnejšie vysvetlím v ďalšom bode tohto vyjadrenia. Z 
uvedeného vyplýva, že stavebník nemá do dnešného dňa vysporiadané ani základné 
právo stavby v zmysle § 58 ods. 2 stavebného zákona podľa ktorého stavebník 
preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 
ods. 1 stavebného zákona pred vydaním stavebného povolenia. Stavebný úrad v tomto 
prípade musí pristúpiť ku zmene UR. Ďalej stavebník vo svojom stanovisku v tomto 
bode žiadnym spôsobom nerozporuje ani nevysvetľuje moje námietky, že stavba 
obsahuje aj stavebné objekty - spevnené plochy SO 06, ploty (najmä plot stabilizujúci 
pozemok p. č. 2332/ 1-2), retenčnú nádrž, požiarnu nádrž, ktoré vôbec neboli predmetom 
UR. 

58. K bodu 5. a 6.: Stavebník vo svojom stanovisku k mojim námietkam k týmto bodom 
doplnil geometrický plán, kúpnu zmluvu a návrh na vklad vlastníckeho práva. Dávam 
do pozornosti stavebnému úradu kúpnu zmluvu, podľa ktorej v zmysle čl. V. ods. 4 
písm. b) zmluvy zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva nadobúda platnosť 
dňom podpisu tejto zmluvy a účinnosť dňom kumulatívneho splnenia nasledovných 
podmienok: b) zverejnenia tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým 
sa dopÍňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a 
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ktorým sa dopÍňajú niektoré zákony, s čím kupujúci podpisom tejto zmluvy výslovne 
súhlasí. Predmetná kúpna zmluva nie je v súčasnosti zverejnená v zmysle zákona č. 
546/201 O Z. z. a nasledovne ani v Centrálnom registri zmlúv a ani na stránke spoločnosti 
Správy služieb diplomatického zboru a. s .. Z vyššie uvedených dôvodov je predmetná 
kúpna zmluva v súčasnosti právne neúčinná bez ohľadu na to či je alebo nie je vklad 
vlastníckeho práva zapísaný v katastri nehnuteľností a z tohto dôvodu naďalej trvám na 
svojich pripomienkach uvedených v bodoch 5. a 6. námietok. Pokiaľ stavebník 
nepredloží doklady aj na preukázanie práv stavebníka k pozemkom podľa § 58 
Stavebného zákona, tak v súlade s § 60 ods. 2 písm. b) Stavebného zákona je stavebný 
úrad povinný bez ďalšieho stavebné konanie zastaviť, a preto žiadame stavebné konanie 
zastaviť. 

59. K bodu 7.: V stanovisku stavebníka nie je preukázané, prečo nie je koordinačná situácia 
PD SP stavebníkom aktualizovaná, a zákres prípojok v nej je v rozpore s priloženou 
situáciou k ÚR. Preto naďalej trvám na tejto námietke. 

60. K bodu 8.: Stavebník vo svojom stanovisku uvádza, že požiadal špeciálny stavebný úrad 
MC- BA-Staré Mesto o vydanie stavebného povolenia na objekt SO 06 komunikácia na 
spevnené plochy. Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa neboli umiestnené najprv v 
územnom rozhodnutí o SO 06 komunikácia a spevnené plochy naďalej trvám na svojej 
námietke. Predložený PD PS, konkrétne časť spevnené plochy datovaný k 5/2006 počíta 
s touto komunikáciou. Spevnené plochy a najmä komunikácie musia byt' povolené 
špeciálny stavebným úradom, pričom vydanie tohto povolenia je podmienkou na 
vydanie stavebného povolenia. Zo spisu nie je zrejmé, či naozaj vôbec stavebník 
požiadal o vydanie stavebného povolenia k pozemnej komunikácii špeciálny stavebný 
úrad. A však pred tým ako bude takéto povolenie vydané je potrebné spevnené plochy a 
komunikácie najskôr umiestniť v územnom konaní a to územným rozhodnutím. 

61. K bodu 9.: To či je alebo nie je retenčná a požiarna nádrž uvedená v projekte 
vodovodnou stavbou je oprávnený rozhodovať jedine špeciálny orgán (Okresný úrad, 
odbor životného prostredia) a stavebný úrad je vecne nepríslušný pri ich povoľovaní. 
Taktiež aj komunikácie musia byt' povoľované špecializovaným stavebným úradom. 
Tieto stavby sa v čase umiestnenia UR nenachádzali v projekte a musia byť najprv 
posúdené a následne umiestnené do UR. Taktiež si dovoľujem dať do pozornosti, že na 
požiarnej nádrži nesmie byt' žiadna stavba a ani parkovacie miesto, čím opätovne klesne 
stavebníkovi počet parkovacích miest, ktorý už aj v súčasnosti je pod normami. V PD a 
ani v stanovisku stavebníka nie sú zohľadnené závery projektu PR požiarnej ochrany z 
dôvodu že na požiarnej nádrži nesmie byt' žiadna stavba a ani parkovacie miesto. 

62. K bodu 10.: Stavebník do svojho stanoviska doplnil PD požiarnej ochrany a uskutočnil 
zmeny v tom, že požadovaná časť okenných výplní na fasádach bytového domu sú 
riešené s požadovanou požiarnou odolnosťou. Projektant navrhuje protipožiarne sklo s 
plným zasklením bez možnosti otvárania. Z tohto dôvodu nemôžu byt' obytné miestnosti 
priamo vetrané. V zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky č. 32/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov „Obytná miestnosť musí mať 
zabezpečené dostatočné denné osvetlenie, priame vetranie a má byť dostatočne 
vykurovaná s možnosťou regulácie tepla.". Vzhľadom k tomu, že miestnosti v ktorých 
nie je priame vetranie nie sú obytnými miestnosťami je potrebné prepracovať celú 
projektovú dokumentáciu a vyžiadať na to potrebné povolenia(napr. RUVZ a pod.). 
Taktiež je tu aj zrejmý rozpor PD a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

63. K bodu 11. a 12.: Stavebník žiadnym spôsobom a ani žiadnou právnou a ani inou 
argumentáciou nevyvrátil vo svojom stanovisku neplatnosť nájomnej zmluvy a taktiež 
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rozpor PD s UR a územným plánom zóny. Len konštatuje neopodstatnenosť námietky 
ku nájomnej zmluve, čo je nepostačujúce, keďže vo svojich námietkach som jasne 
uviedla konkrétne zákmmé ustanovenia podľa ktorých je predmetná nájomná zmluva 
neúči1má. Stručne uvediem len že nájomná zmluva v zmysle čl. VIII bod 7 nájomnej 
zmluvy nadobúda účinnosť až dňom jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. V 
Centrálnom registri zmlúv však zmluva nie je zverejnená, je tam len oznam ojej 
uzatvorení. Preto táto zmluva nie je do dnešného dňa účinná a nezaväzuje nikoho a 
nedáva žiadne práva stavebníkovi. Dané platí bez ohľadu na to, či zverejnenie je 
povi1mé v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. alebo nie, pretože odloženie účinnosti si 
zmluvné strany výslovne v zmluve dohodli. Taktiež som vo svojich námietkach jasne 
uviedla účelovosť nájomnej zmluvy a že súčasná stavba a PD je v rozpore s UR a 
úzenmým plánom zóny. Z tohto dôvodu trváme naďalej na našich námietkach k tomuto 
bodu. 

64. K bodu 13.: Naďalej trvám na svojich námietkach nakoľko vo svojom stanovisku 
konštatuje stavebník bez právnej alebo inej argumentácie len, že predmetné námietky 
sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami a že pokladajú námietku za 
neopodstatnenú. Ja som uviedla presné výpočty podľa noriem podľa, ktorých je 
potrebné postupovať. Rozpory s normami - podľa stavebníkom predloženej PD SP boli 
zistené nasledovné: 

a) Parkovacie miesta nespÍňajú STN, vonkajšie majú mať šírku 2,4 m a dÍžku 4,8 - 5,0 m. 
Podľa PD SP navrhované parkovacie státia majú šírku len 2,3 m a dÍžku 4,5 m a 
vnútorné parkovacie státia napr. parkovacie miesto č. 1 má na šírku len 2, 1 m a dÍžku 
majú všetky interiérové parkovacie miesta len 4,6 m v II. PP. 

b) Rampy nespÍňajú povolený sklon, ktorý je väčší ako normou stanovený. Predpokladám, 
že je to tak z dôvodu, že ak by rampa dodržala normy, stavba by nemala dostatok 
parkovacích miest. 

c) Podľa noriem na 27 parkovacích miest pripadajú 2 miesta pre telesne postihnutých (0,04 
x 27 = 1,08 čo sú po zaokrúhlení v zmysle normy 2 parkovacie miesta pre telesne 
postihnutých), v PD SP je len jedno miesto, a to miesto č. 24, pričom toto miesto je s 
nepostačujúcou šírkou pre invalidov - 2,3 m, ktorá má byt' aspoň 3,5 m. 

d) Ľahký parkovací systém je stavba pevne spojená so základom. Jej umiestnenie nad 
retenčnou a požiarnou nádržou je v rozpore s STN, pretože nad nimi nemôžu byť 
umiestené trvalé stavby. Tento navrhovaný systém nie je vhodný pre exteriér. 

65. K bodu 14.: Naďalej trvám na svojich námietkach nakoľko: Neboli predložené podklady 
vyžadované UR, najmä: 
a) Tepelnotechnické posúdenie navrhovanej stavby je vyhotovené autorizovaným 

architektom. A však autorizovaný architekt nie je oprávnený vyhotovovať 

tepelnotechnické posúdenie posúdenie budov. Upozorňujem, že na predmetnú 
činnosť je presne stanovený zoznam osôb oprávnených vykonávať túto činnosť a 
vydávať tepelnotechnické posúdenie budov (zjednodušene povedané nemôže ho 
vykonávať architekt ale stavebný fyzik) a je potrebné mať oprávnenie tepelná 
ochrana stavebných konštrukcií a budov. Z vyššie uvedeného je teda 
tepelnotechnický posudok neúčinný a žiadame o vyhotovenie nového posudku. 

b) Stavebník doteraz nedoložil odborný posudok vo veci emisno-technologického 
posúdenia stacionárnych zariadení na spaľovanie palív v rámci objektu a ani sa k 
tejto námietke nijako nevyjadril preto naďalej trvám na predmetnej pripomienke. 

c) V čase nášho vyjadrenia nám nebol predložený odborný posudok podľa § 22 ods. 1 
písm. a) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopÍňa zákon č. 
40111998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovaní ovzdušia v znení neskorších predpisov. 
Zároveň dávam na vedomie stavebnému úradu, že posúdenie správnosti resp. 
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nesprávnosti tohto posudku môže vykonávať iba orgán, ktorý je na to oprávnený 
(Okresný úrad, odbor životného prostredia) a nie p. RNDr. Ferdinand Hesek CSc. 

d) Naďalej chýba posúdenie výpočtom platnosti legislatívnych a hygienických 
predpisov, či bude výmena vzduchu dostatočná prirodzeným vetraním v 
navrhovaných podzemných priestoroch bytového domu. Bližšie viďte bod 17 tohto 
vyjadrenia. 

e) Stavebnému úradu namietam, že stavebníkom citovaný dokument Vyjadrenie 
Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, odb. ochrany prírody a krajiny 
k vydaniu stavebného povolenia č. ZP0/20110/7429-2/TOJ-BAL zo dňa 6. 12. 2010 
bol vydaný pre úplne iný projekt ako je v súčasnosti posudzovaný, keďže došlo k 
podstatnej zmene objemu stavby a celého projektu. 

f) Stavebník s nijakým relevantným spôsobom nevyjadril k tejto námietke a preto 
naďalej na to, že PD SP nespÍňa požiadavku - umiestniť kontajnery resp. zberné 
nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za dodržania hygienických, 
estetických a protipožiarnych podmienok a umiestnenie riešiť tak, aby obsluha 
zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom a pri manipulácii 
dodržiavať zákony NRSR č. 315/1996 o premávke (str. 6 bod 5. ÚR). 

g) Stavebník vo svojom stanovisku uvádza, že dňa 22.6.2018 bol SU doplnený 
aktualizovaný Svetloteclmický posudok vypracovaný Zsoltom Straňákom zo dňa 
18.6.2018, ktorý posudzuje preslnenie a denné osvetlenie navrhovaných obytných 
miestností v súlade s hygienickými predpismi a platnou legislatívou. Vzhľadom k 
tomu, že po zmenách v PD požiarnej ochrany predmetné miestnosti nemajú 
charakter obytných miestností (podrobnejšie vysvetlenie viď v bode 10. tohto 
vyjadrenia) je potrebné okrem nového svetlotechnického posudku, ktorý bude 
posudzovať preslnenie a denné osvetlenie novonavrhovaných neobytných miestností 
v súlade s hygienickými predpismi a platnou legislatívou vypracovať aj nové 
stanovisko orgánu na ochranu zdravia RUVZ z hľadiska § 17 ods. 2 vyhlášky č. 
32/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších 

·predpisov. Stavebný úrad upozorňujem na tento rozpor neobytnej miestnosti a ktorá 
nie je spôsobila na trvalé bývanie a predloženou PD. 

h) Stavebník, ktorý od roku 2010 do dnešného dňa nebol schopný vypracovať PD v 
súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi, z čoho nepriamo 
obviňuje mňa sa nijakým relevantným spôsobom nevyjadril k tejto námietke a preto 
naďalej trvám na tom, že projekt sadových úprav nebol predložený na posúdenie, 
predložený projekt nerieši záväznú plochu pre lPP pre bytové budovy cca 55% z 
2000 m2 podľa UPN-Z Machnáč. Predložený projekt sadových úprav nerieši celú 
plochu aj s parcelou č. 2326/1 vo vlastníctve SSDZ. Vzhľadom k položenej otázke v 
stanovisku stavebníka k tomuto bodu podám odpoveď stavebníkovi. Zdržanie 
stavebníka v pokračovaní projektovej prípravy si spôsobil sám stavebník, ktorý od 
roku 2004 resp. od roku 2010 nebol schopný sa dohodnúť so správou služieb 
Diplomatických služieb a to svojou impotenciou a nekompetentnosťou. 

i) Na objektívne rozhodnutie v predmetnej veci vzhľadom ku zmenám, ktoré stavebník 
vykonal v projekte je potrebné vyžiadať stanovisko Hl. mesta Bratislava či stavebník 
splnil podmienky UR a územného plánu zóny Machnáč. Uvedené stanovisko by malo 
byt' hlavným podkladom k objektívnemu posúdeniu súladu navrhovanej stavby a UR 
a územného plánu zóny Machnáč. Očakávam, že stavebný úrad bude v predmetnej 
veci rozhodovať aj ex offo podľa najlepšieho vedomia a svedomia nie len počúvať 
všetky návrhy stavebníka a konať v súlade s § 32 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o 
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„ 

správnom konaní (správny poriadok) podľa ktorého, Správny orgán je povinný zistiť 
presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre 
rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Naďalej trvám 
na svojej pripomienke, že vzhľadom na zmeny k povoľovanej stavbe oproti ÚR je 
nutné vyžiadať aj záväzné stanovisko hl. mesta SR Bratislavy k aktuálne povoľovanej 
stavbe. 

66. K bodu 15.: Nakoľko stavebník len konštatuje neopodstatnenosť námietky bez právnej 
či inej argumentácie, naďalej trvám na svojej pripomienke, že dotknuté orgány štátnej 
správy, či iné dotknuté orgány sa vyjadrovali k inej PD SP ako je predložená ako 
posledne aktuálna na stavebný úrad k dnešnému dňu (napr. RÚVZ z roku 2004 je k 26 
bytom, iný počet bytov, parkovacích miest, dispozičných zmien a pod.), čím chýbajú 
vyjadrenia dotknutých orgánov k povoľovanej stavbe. 

67. K bodu 16.: Naďalej trvám na tom, že PD SP nie je kompletná a v súlade so Stavebným 
zákonom. Neobsahuje všetky časti v zmysle §9 vyhl. 453/2000 Z .z. v platnom znení, 
napr. naďalej nie je predložený výkres priestorového umiestnenia upraveného terénu k 
susedným parcelám. Do dnešného dňa sme nenašli v spise dokument týkajúci sa 
podrobnej správy o splnení ÚR. 

68. K bodu 17.: Stavebník vo svojom stanovisku sa odvoláva vyjadrenia p. Heseka. Takéto 
vyjadrenia sú právne irelevantné. O tom či sú splnené všeobecne záväznými právnymi 
normami vyžadované náležitosti musí rozhodovať oprávnený orgán životného 
prostredia (Okresný úrad). Spracovateľ odborného posudku môže maximálne slúžiť iba 
ako podklad k vyjadreniu špeciálneho orgánu na to určeného. Stavebný úrad žiadam o 
dodržanie zákonnosti a predmetný zákonný posudok považoval iba ako za podklad a 
nie za záväzný dokument na úseku ochrany životného prostredia. Ďalej dávam do 
pozornosti, že zmena výšky kotolne z 1. PP na 2. PP je zmenou projektu stavby čo má 
za následok iný výpočet pri posudzovaní súladu so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Zmenou výšky dochádza aj k z mene výšky odvádzania spalín pričom 

stavebník vo svojom stanovisku zavádza, že odvádzanie spalín je riešené do komína s 
nezmenenou výškou. 
Ďalej stavebník vo svojom stanovisku uvádza, že z Doc RNDr. Hesek odporúča 
považovať odboi:ný posudok č. 14/62/623-2004-6. 1 za platný a na jeho základe vydať 
stavebné povolenie pre Bytový dom Jančova ul. Bratislava-Staré Mesto. O tom či stavba 
spÍňa všeobecne záväznými právnymi predpismi potrebné kritéria v tomto bode je 
oprávnený rozhodovať príslušný orgán (Okresný úrad odbor životného prostredia). A 
hlavne ak došlo od roku 2004 k tak významným zmenám v PD. 

69. K bodu 18.: Statický výpočet vypracovaný Ing. Magdalénou Pečenou je z marca roku 
2006. V tomto roku bol statikovi predložený úplne iný projekt s iným počtom bytových 
jednotiek a s inou zastavanosťou stavby pre to je úplne neaktuálny a nie je v súlade s 
predloženou PD. Z tohto dôvodu trvám na svojej námietke, že predmetný statický 
posudok je neaktuálny a tým pádom nepoužiteľný v tomto konaní. 

70. Záver: Keďže stavebník vo svojom závere venoval mne a mojej dcére záverečný oddiel 
časti A) stanoviska dovoľujem si tiež touto cestou reagovať na obvinenia, že za zdržanie 
stavby môžem ja a moja dcéra, ktoré mi pripomínajú obvinenia môjho niekoľko ročného 
pravnuka, ktorý keď taktiež niečo vyvedie obviňuje najprv hocikoho iného len nie seba. 
Celý projekt stavebníka je v absolútnom rozpore s územným plánom zóny Machnáč a s 
územným rozhodnutím, pričom stavebník respektíve stavebníkovi projektanti nevedia 
a zrejme ani nechcú dodržať základné princípy týchto vyššie uvedených všeobecne 
záväzných dokumentov, ale taktiež ani ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov a noriem. Od roku 2004 do nedávna stavebník nebol ani len schopný sa 
dohodnúť so Správou služieb diplomatického zboru a. s., čoho dôkazom sú len nedávno 
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uzatvárané kúpne zmluvy. Preto stavebníkove obvinenia zo zdržiavania tohto procesu 
sú úplne scestné. Taktiež praktiky stavebníka sú na hranici trestnoprávnej 
zodpovednosti jednotlivých splnomocnených fyzických osôb, napríklad pani Ing. Oľga 
Szaboová, ktorá uviedla vedome do omylu stavebný úrad predložením falošného 
tepelno-technického posudku, ktorý sama vypracovala a ktorý bol následne po námietke 
vymenený, keďže ona ani nemala oprávnenie podobný posudok vyhotovovať. Takže 
touto cestou by som chcela odporučiť stavebníkovi, aby si pred tým ako si dovolí 
obviňovať mňa alebo moju dcéru z prieťahov najprv upratal pred vlastným prahom. A 
na záver by som stavebníkovi chcela len odkázať, že určite za tie dlhé roky ja ako takmer 
90 ročná osoba mám podstatne väčšiu psychickú ujmu na domáhaní sa svojich práv ako 
má stavebník, ktorý sa veľmi zvláštnou cestou dopracoval k celému stavebnému 
konaniu. 
Ďalej si dovoľujem dodať, že plne súhlasím s námietkami a vyjadrením účastníka 
konania splnomocneného zástupcu AK MALICH zo dňa 30.1.2019. 

71. Žiadam stavebný úrad, aby postupoval v tomto konaní v zmysle § 4 zákona 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) podľa ktorého „Všetci účastníci majú v konaní 
rovnaké procesné práva a povinnosti.". Stavebník od roku 2010, kedy bolo vydané UR 
nie je schopný doložiť PD, ktorá by bola v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
normami a opätovne žiada stavebníka, aby mohol doplňovať projektovú dokumentáciu, 
ktorú do dnešného dňa dostatočne nedoplnil. Stavebník má povinnosť postupovať v 
zmysle § 58 ods. 1 prvá veta stavebného zákona podľa ktorého ,Žiadosť o stavebné 
povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou 
osobou podáva stavebník stavebnému úradu.". Mám za to, že neustálym umožňovaním 
dopÍňania dokumentov a vyjadrení je stavebník zvýhodnený a je teda narušený princíp 
rovnosti pred zákonom. 

72. S prihliadnutím na vyššie uvedené námietky, ktoré naďalej neboli stavebníkom 
odstránené nie je možné aktuálne stavbu povoliť, pretože v prípade povolenia by to 
viedlo k poškodeniu mojich práv ako vlastnícky susedného pozemku. Dokonca aktuálne 
je stavebný úrad povinný stavebné konanie zastaviť, o čo aj opätovne žiadam. 

Stavebnj úrad niektorým uvedeným námietkam vyhovel v celom rozsahu, niektorým 
čiastočne. Casť vznesených námietok stavebný úrad nezohľadnil alebo zamietol. 
Podrobne sa uvedenými námietkami stavebný úrad zaoberá v dôvodovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Odôvodnenie 

Stavebník/navrhovateľ MILLENIUM Develoment, a. s„ so sídlom na ul. Podjavorinskej 
4A, 811 03 Bratislava, IČO: 35 863 269 v konaní na základe splnomocnenia zastúpený do 28. 
11. 2016 spoločnosťou PETRING s. r. o. , so sídlom na ul. Nám. Hraničiarov 6/B, 851 03 
Bratislava, IČO: 35 914 173 (späťvzatie splnomocnenia sa nachádza v spisovom materiáli) a od 
28. 11. 2016 zastúpený spoločnosťou ARTPLAN spol. s r. o. - Ing. Oľga Szabóová, so sídlom 
na ul. Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, IČO: 35 830 395 podal dňa 23. 09. 2010 na stavebný 
úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia, z ktorej obsahu vyplýva návrh na zmenu 
územného rozhodnutia na stavbu „Bytový dom Jančova ul. Bratislava", na pozemkoch registra 
„C" pare. č. 2326/ 15, 2326/16, 2326/17, 2326/18, 2326/24, 2326/33, 2326/34, 2326/35, 
2326/36, 2326/1, 2326/23, 2326/37, v katastrálnom území Staré Mesto, s prípojkami 
inžinierskych sietí aj na pozemkoch registra „C" pare. č . 2276/15, 2310/50, 2310/60, /1, /3 7, 
/41 , /49, 2303, 2310/61, 2310/63 a registra „E" pare. č. 2306, 2309, 2310/1, 2325/2, 2326, 
21509, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v 03/2006, doplnenej O 1/2017, 02/2018, 
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05/2018 spoločnosťou RN - ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR s. r. o., IČO: 35 877 588, so 
sídlom Stará vinárska 1247/5, 811 04 Bratislava, Mgr. Akad. arch. Ing. Rudolfom Netíkom, 
autorizovaným architektom, reg. č.1299 AA 1004, členenej na stavebné objekty uvedené 
vyššie. 

Stavebník preukázal vlastnícke právo k pozemkom pare. č. 2326, 15, 16, 17, 18, 24, 33, 
34, 35, 36 k. ú. Staré Mesto zapísané na liste vlastníctva č. 10138. K pozemkom pare. č. 

2310/50, 60, 63 (zapísané na LV č. 10085) a 2326/1, 23, 37 (zapísané na LV č . 939), ako aj 
2306, 2309, 2310/1, 2, 2326, 21509 (zapísané na LV č. 8925) k. ú. Staré Mesto preukázal tzv. 
„iné právo k pozemkom a stavbám" podľa ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona. 

Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby 0838 č. SU-
2004/19492/93707/UR-Pt zo dňa 03 . 12. 2004 s právoplatnosťou diia 27. 07. 2010, ktoré bolo 
potvrdené rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Bratislave č. j . A-2010/0061-H O M,D LD 
zo dňa 06. 07. 2010, právoplatným dňa 27. 07. 2010. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § § 36, 61 stavebného zákona oznámil listom č. 

9307/1465/2011/URS/Bud zo dňa 12. 01. 2011 začatie stavebného konania účastníkom konania 
a dotknutým orgánom a súčasne nariadil na prerokovanie predloženého návrhu ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 01. 02. 2011. O jeho 
výsledkoch bol spísaný záznam. Z jeho záverov vyplýva, že Správa služieb diplomatickému 
zboru (SSDZ) ako vlastník pozemku pod stavbou odstúpila od zmluvy so stavebníkom, čo 
vyplynulo aj z oznámenia "relevantných skutočností" , ktoré boli stavebnému úradu doručené 
dňa 13. O 1. 2011 pod číslom podania 1835/2011. 

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

Na základe uvedeného stavebný úrad pod č. 9307/841112011/URS/Bud/L-61 zo dňa 12. 
02. 2011 vyzval stavebníka, aby v stanovenej lehote preukázal vlastnícke alebo iné právo k 
pozemkom na ktorých má byť povolená stavba v predmete veci a konanie prerušil. Tým bolo 
námietke č. 1 vyhovené. 

Námietku č. 2 stavebný úrad zamieta, pretože nie je ničím podložená. 
Námietku č . 3 stavebný úrad zamieta z toho dôvodu, že ide o grafickú prílohu, v ktorej 

je zakreslený predmet územného rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy, čo je ustanovené 
v § 4 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v platnom znení. 

V súvislosti s podanou námietkou č. 1 stavebník pod číslom podania 23135/2011 zo dňa 
19. 04. 2011 uviedol, že podal na Okresnom súde Bratislava 1 voči SSDZ žalobu o určenie 
platnosti právnych úkonov, vrátane vecného bremena, ktorá bola na súde vedená pod sp. Zn. 
26Cb/62/2011. 

Pod číslom podania 52700/2016 zo dňa 29. 11. 2016 stavebník v zastúpení spoločnosťou 
ARTPLAN spol. s r. o. požiadal stavebný úrad o pokračovanie v konaní s tým, že priloženým 
výpisom z listu vlastníctva č. 939 preukázal požadované "iné právo k pozemkom" - zapísané 
vecné bremeno na pozemky pare. č. 2326/15, 16, 17, 18 k. ú. Staré Mesto, čo potvrdila pod 
číslom podania 55297/2017 dňa 27. 12. 2017 aj SSDZ. Žiadosť bola postupne dopÍňaná, 
naposledy dňa 22. 06. 2018 . 

Pod číslom 3190/28992/2018/STA/Gal zo dňa 27. 06. 2018 stavebný úrad oznámil 
pokračovanie konania v predmete veci dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a 
súčasne nariadil na opätovné prerokovanie predloženého upraveného návrhu ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. 07. 2018, o jeho 
výsledkoch bola spísaná zápisnica. Súčasťou Zápisnice sú námietky účastníkov konania, ktoré 
tvoria samostatnú prílohu a podrobne sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

K predloženému návrhu boli v konaní uplatnené námietky, na základe ktorých 
vyplynula potreba doplnenia žiadosti. Z toho dôvodu stavebný úrad pod číslom 
3190/403 16/2018/ST A/Gal/L-76 zo dňa 18. 09. 2018 vyzval stavebníka k doplneniu 
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požadovaných dokladov v stanovenej lehote a konanie prerušil. Pred uplynutím lehoty 
stavebník požiadal stavebný úrad o predÍženie lehoty o 60 dní, s čím stavebný úrad súhlasil. O 
úmysle uzatvoriť požadovanú zmluvu informovala SSDZ stavebný úrad pod číslom 
48244/2018 dňa 09. 11. 2018. 

Pod číslom podania 53626/2018 zo dl1a 12. 12. 2018 sa k uplatneným námietkam 
vyjadril stavebník. 

Pod číslom 2488/2661/2019/STA/Gal zo dňa 16. 01. 2019 dal stavebný úrad možnosť 
účastníkom konania a dotknutým orgánom, aby sa v stanovenej lehote vyjadrili k doplneným 
podkladom pred vydaním rozhodnutia. Túto možnosť využili účastníci konania podrobne 
uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Dňa 26. 06. 2018 stavebný úrad doručil Ministerstvu životného prostredia SR žiadosť o 
vydanie záväzného stanoviska ku konaniu v predmete veci. K žiadosti bola priložená žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia, oznámenie o začatí konania (doposlané e-mailom) projektová 
dokumentácia a písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v 
rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. MŽP SR č. 2281104-1.6/tč zo dňa 06. 08. 2004, 
právoplatnom dňa 06. 08. 2004. 

Z uvedeného vyplýva, že zisťovacie konanie bolo ukončené, žiadosť na vydanie 
stavebného povolenia je v súlade so zákonom č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s 
rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní MŽP SR č. 2281/04-1.6/tč zo dňa 06. 08. 2004, čo 
je uvedené v záväznom stanovisku MŽP SR č. 8079/2018-1.7/ak zo dňa 27. 06. 2018 

Umiestnením stavby boli splnené územnotechnické požiadavky na výstavbu tak, ako je 
uložené v ustanoveniach § 4 a § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z. z„ ktorou sa ustanovujú všeobecné 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Umiestnenie stavby zodpovedá požiadavkám 
na denné osvetlenie a preslnenie a zachovanie pohody bývania aj susedných nehnuteľností, 

umožňuje údržbu navrhovanej stavby i susedných stavieb a užívanie priestorov medzi nimi, 
trvalo neobmedzuje užívanie susedných pozemkov na určený účel, čo bolo prerokované v 
územnom konaní výsledkom ktorého je právoplatné územné rozhodnutie potvrdené 
druhostupňovým orgánom, ako je uvedené vyššie. 

Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo 
mohli byt' uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa 
neprihliada. Ide o zásadu koncentrácie konania a stanovenie určitých limitov stavebného 
konania. Jej cieľom je zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by v 
konečnom dôsledku bránili akejkoľvek stavebnej činnosti. Z toho dôvodu námietky týkajúce sa 
posúdenia súladu stavby s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ku ktorej účastníci 
konania predložili vlastnú interpretáciu územného plánu zóny a nárokov na statickú dopravu, v 
časti podloženú vlastnými výpočtami, námietky týkajúce sa osadenia stavby vrátane jej 
výškového a pôdorysného usporiadania, ako aj prípadného zatienenia susedných nehnuteľností, 
stavebný úrad zamieta. Podkladom k vydaniu územného rozhodnutia bol svetlotechnický 
posudok z 02/2004 a dodatok č. 2 k svetlotechnickému posudku zo dňa 21.11.2004 (Ing. Štefan 
Rakovský), ktoré preukázali že objemové riešenie novostavby Bytového domu na Jančovej ul„ 
v Bratislave, je v súlade so znením čl.4.4 STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov, časť 1 -
Základné požiadavky, Zmena 2. Svetlotechnické posudky preukázali že v žiadnom vnútornom 
priestore s trvalým pobytom ľudí v okolitých objektoch nedôjde k prekročeniu povoleného 
ekvivalentného uhla vonkajšieho zatienenia 30°. 

Ďalej stavebný úrad zamieta všetky námietky, ktoré smerujú k nedostatočnému 
preukázaniu vlastníckeho práva stavebníka k pozemkom, na ktorých sa navrhuje predmetná 
stavba, resp. ho spochybňujú. Úprava § 139 ods. 1 stavebného zákona vysvetľuje pojem "iné 
práva k pozemkom a stavbám" tak, aby bol jeho význam jednoznačný. Inými právami k 
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pozemku oprávňujúcimi stavebníka uskutočniť stavbu na i1om sú práva vzniknuté z nájomných 
zmlúv, ktoré stavebník preukazuje zmluvou o nájme pozemku. Oprávnenie uskutočniť stavbu 
na prenajatom pozemku vzniká nájomcovi, ak to bolo v zmluve výslovne dohodnuté aj s 
určením konkrétnej stavby, jej účelu a druhu. Inými právami môžu byť tiež práva 
zodpovedajúce vecným bremenám. Vecné bremená sú vecnoprávne obmedzenia vlastníckeho 
práva k nehnuteľnej veci v prospech iného subjektu a upravuje ich§ 151n až§ 151p Občiansky 
zákonník v platnom znení. Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech 
iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Zriadenia vecného 
bremena k pozemku za účelom umožnenia stavby, ako aj podmienky musia byt' dohodnuté v 
zmluve, ktorou sa vecné bremeno realizuje a ktorou sa toto oprávnenie v stavebnom konaní 
preukazuje. Stavebník je súčasne povinný výpisom z katastra nehnuteľností preukázať, že 
oprávnenie mu vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností. V priebehu konania došlo k zmenám 
vo vlastníckych vzťahoch, avšak stavebník preukázal, že je vlastníkom pozemku alebo že má k 
pozemku iné právo, ako je uvedené vyššie. 

Nájomná zmluva medzi stavebníkom a SSDZ je uzavretá na dobu neurčitú, čo vyplýva 
z článku III. bod 1. Nájomná zmluva obsahuje všetky náležitosti v zmysle § 663 a nasl. 
Občianskeho zákonníka a ide o platný a (s poukazom na vyššie uvedené) i účinný právny úkon. 

„ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (notifikácie) v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky za predpokladu jej schválenia orgánmi prenajímateľa". 

V súlade s vyššie citovaným článkom nájomnej zmluvy nadobudla zmluva účinnosť 
zverejnením formou notifikácie v Centrálnom registri zmlúv. Uvedené j e v súlade s§ 5a ods. 3 
zákona č . 211/2000 Z.z. podľa ktorého „Namiesto zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom 
styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v 
inej úradnej evidencii povinnej osoby podľa odseku 2 a namiesto zmluvy podľa § 5a ods. 5 
písm. c), d), i), j), r) a s) sa zverejňuje informácia o uzatvorení takejto zmluvy; to neplatí, ak sa 
zmluva uzavrela s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom. Na zverejňovanie informácie 
podľa prvej vety sa použijú odseky 6, 7, 9 a 14 rovnako". 

Základným predmetom činnosti spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 
(ako prenajímateľa) je práve prenájom nehnuteľného majetku, ktorý vlastní. Uvedený predmet 
podnikania má zapísaný v obchodnom registri: 
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=33267&SID=2&P=O. Z uvedeného dôvodu bol na mieste 
postup podľa § Sa ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
zverejnila sa len inforinácia (notifikácia, oznámenie) o uzatvorení nájomnej zmluvy. 

Informácia o uzavretí nájomnej zmluvy bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 
dňa 21. 12. 2017 a nájomná zmluva nadobudla účinnosť dňa 22. 12. 2017. Dôkazom 
preukazujúcim uvedené tvrdenie je samotný zápis v Centrálnom registri zmlúv: 
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3262965&l=sk. Námietka účastníka konania, že 
nájomná zmluva nenadobudla účinnosť je nedôvodná a nemá oporu v právnom ani skutkovom 
stave. 

Nájomná zmluva je teda legitímnym právnym titulom, ktorým stavebník môže 
preukázať vzťah k pozemku. Stavebný zákon bližšie nešpecifikuje, na akú dobu má byt' 
nájomná zmluva uzavretá, aké majú (resp. nemajú) byt' podmienky jej ukončenia, ani aká má 
byt' výška nájomného. Dohodu o uvedených skutočnostiach ponechal zákonodarca na 
prenajímateľovi a stavebníkovi ako nájomcovi. Akékoľvek požiadavky účastníka konania nad 
rámec zákonnej úpravy sú nelegitímne a nemajú oporu v zákone. 

Nájomná zmluva medzi stavebníkom a SSDZ je uzavretá na dobu neurčitú, čo vyplýva 
z článku III. bod 1. Nájomná zmluva obsahuje všetky náležitosti v zmysle § 663 a nasl. 
Občianskeho zákonníka a ide o platný a (s poukazom na vyššie uvedené) i účinný právny úkon. 
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Podľa § 582 Občianskeho zákonníka: Ak je dojednaná zmluva na dobu neurčitú, ktorej 
predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej 
činnosti alebo strpieť určitú činnosť a ak zo zákona alebo zo zmluvy nevyplýva spôsob jej 
výpovede, možno zmluvu vypovedať v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka. 

Stavebnému úradu dáva stavebník do pozornosti tiež ustanovenie § 582a Občianskeho 
zákonníka, podľa ktorého „Ustanovenia zmluvy podľa § 47a (pozn.: povinne zverejňovaná 
zmluva) dojednanej na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo 
opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, ktoré 
vylučujú možnosť vypovedať zmluvu, sú neplatné. Rovnako sú neplatné ustanovenia zmluvy 
podľa prvej vety, ktoré umožňujú zmluvu vypovedať v lehote dlhšej, ako je uvedená v§ 582 
ods. 1. 

Podľa § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Zrušiť nájomnú zmluvu dojednanú na 
neurčitú dobu možno, ak nedôjde k dohode prenajímateľa s nájomcom, iba výpoveďou. 

Z vyššie uvedených ustanovení Občianskeho zákonníka vyplýva, že nie je možné 
uzavrieť „nevypovedateľnú zmluvu" na dobu neurčitú tak, ako si to asi predstavuje účastník 
konania. Každá zmluva na dobu neurčitú musí byt' vypovedateľná, pričom zmluva medzi 
stavebníkom a SSDZ prísnejšie oproti právnej úprave stanovuje možnosti zmluvných strán pre 
uplatnenie výpovede. Námietky účastníka konania o účelovosti nájomnej zmluvy pre získanie 
stavebného povolenia sú fikciami a špekuláciami, najmä ak zvážime, že právo výpovede 
nájomnej zmluvy je obligatórnym právom, ktoré zmluva musí obsahovať. V opačnom prípade 
by bola zmluva v časti, ktorá by výpoveď zakazovala, absolútne neplatná pre rozpor s 
ustanovením § 582a Občianskeho zákonníka. 

Stavebný úrad sa nestotožňuje s námietkami, ktorými účastníci konania namietajú 
chýbajúce vyhodnotenie splnenie podmienok územného rozhodnutia, nakoľko Technická 
správa - v rozsahu sprievodnej a súhrnnej správy, obsahuje podrobný popis, ako sú splnené 
a dodržané podmienky v PD pre vydanie stavebného povolenia, ktoré sú stanovené 
v právoplatnom rozhodnutí o umiestnení stavby. 

Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia rieši stavbu v celom 
rozsahu v súlade s právoplatným územným rozhodnutím, preto nie je potrebné nové záväzné 
stanovisko k investičnej činnosti, čo je na posúdení výlučne správneho orgánu. Stavebný úrad 
zamieta všetky námietky, ktoré smerujú k tomu, že projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie rieši inú stavbu. Došlo k zmene počtu bytových jednotiek z 22 na 15. V rozhodnutí 
o umiestnení stavby sú umiestnené aj komunikácia a spevnené plochy, len im projektant nedal 
číslo objektu, čo bolo doplnené v projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia. 
Ďalej bol doplnený aj návrh oplotenia pozemku (v zmysle požiadavky uvedenej v územnom 
rozhodnutí bod 6 na str. 6), z dôvodu zmien technických noriem na požiarnu bezpečnosť stavieb 
v zmysle vyjadrenia Hasičského a záchranného útvaru Hlavného mesta SR Bratislavy bola 
doplnená aj podzemná požiarna nádrž a tiež podľa najnovších požiadaviek BVS a. s č. 

15352/20 17/PD zo dňa 02. 05. 2017 z dôvodu redukovania povoleného odvádzania dažďových 
vôd do verejnej kanalizácie bola doplnená aj retenčná podzemná nádrž tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona SNR č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov -vodný zákon, § 52, 
retenčná nádrž a požiarna nádrž nie sú vodné stavby. Poklop požiarnej nádrže pre sacie potrubie 
je umiestnený mimo spevnenej plochy parkovacieho miesta a je kedykoľvek prístupný v 
prípade potreby vzniku požiaru. Koordinačná situácia bola taktiež aktualizovaná, ale zákres 
prípojok v nej je v rozpore s priloženou situáciou k územnému rozhodnutiu. V grafických 
prílohách a aj v koordinačnej situácii sú zrozumiteľne uvedené výšky upravených terénov k 
susedným parcelám. Prípojky inžinierskych sietí v aktualizovanej koordinačnej situácii pre 
vydanie stavebného povolenia sú trasované v dotknutom území rovnako ako v projektovej 
dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia. Prípojka plynu bola v územnom rozhodnutí 
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riešená napojením na pôvodne NTL verejný plynovod trasovaný v území. V priebehu konania 
sa technické podmienky v dotknutom území zmenili a SPP Distribúcia a. s. vybudoval v území 
STL verejné plynové rozvody. Aktualizovaná prípojka STL plynu je vedená na tom istom 
pozemku ako v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, ale z dôvodu, aby stavebník 
priečne nerozkopával komunikáciu na niekoľkých miestach, prípojky IS sú sústredené tak, aby 
boli v jednom výkope. 

Námietke týkajúcej sa zásahu odstupovej vzdialenosti od stavby z požiarneho hľadiska 
do susedného pozemku bolo vyhovené tým, že stavebník doplnil „Riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti", spracovateľ Mgr. Ľuboš Vyrúbal, 05/2018, ktorá preukazuje zmenu luanice 
požiarne bezpečného priestoru, ktorý neobmedzuje vlastnícke práva susedných nehnuteľností. 
Súčasťou doplnenia je aj aktualizované stanovisko Hasičského a zácluanného útvaru Hlavného 
mesta SR Bratislavy, č. HZUBA3-2018/002159-002, zo dňa 03. 09. 2018. Táto požiadavka 
mala vplyv aj na výplne bytového domu, ktoré sú riešené s požadovanou požiarnou odolnosťou. 

Požiadavke na podrobný hydrogeologický prieskum v zmysle územného rozhodnutia 
(str. 6 bod 6 ÚR) bolo vyhovené. Stavebník doložil Hydrogeologický posudok č. 620562018, 
vypracovaný spoločnosťou AG audit, s.r.o. zodpovedný riešiteľ Peter Dobrovoda, č. 

oprávnenia 420/1993, odborne spôsobilý na hydrogeologické prieskumy. Všetky dažďové vody 
z novostavby Bytového domu na Jančovej ulici v Bratislave, budú odvádzané do verejnej 
kanalizácie v súlade s vyjadrením BVS a. s. č. 15352/2017/PD, zo dňa 02. 05. 2017 a preto 
účastníčka konania nemá mať prečo obavy, že bude jej nehnuteľnosť navrhovanou novostavbou 
oluozená. Tým bolo vyhovené aj námietke, ktorou účastníci konania upozornili na existenciu 
spodnej vody v hÍbke 0,4 - 0,6 m pod terénom. 

Požiadavke doplniť tepelnotechnické posúdenie navrhovanej stavby bolo vyhovené. 
Stavebník doložil Tepelnotechnický posudok, 01/2018, overený v súlade s § 4 ods. g) zákona 
SNR o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch č. 138/ J 992 Zb. 
v znení zmien a doplnkov, Ing. arch. Ľubomírom Kolesárom, autorizovaný architekt, *0361 
AA*. 

Požiadavke o doplnenie aktuálnej hlukovej štúdie bolo vyhovené. Stavebník doplnil dňa 
01.08.2018 aktualizovanú Akustickú štúdiu - posúdenie hlukovej záťaže dotknutého 
vonkajšieho prostredia, vypracovanú spoločnosťou AKUSTIKA s.r.o„ zo dňa 26. 07. 2018. 

Požiadavka o doloženie odborného posudku vo veci emisno-technologického posúdenia 
stacionárnych zariadení na spaľovanie palív v rámci objektu, odborného posudku podľa § 22 
ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 o ocluane ovzdušia a ktorým sa dopÍňa zákon č. 401/ 1998 
Z. z. o poplatkoch za znečisťovaní ovzdušia v znení neskorších predpisov nie je opodstatnená. 
Odborný posudok pod Ev.č. 14/62/623/2004-6.112006 vypracovaný Doc. RNDr. Ferdinandom 
Hesekom, CSc., zo dňa 11.05.2006, podľa §22, ods.l, písm. a) zákona č.478/2002 Z.z. o 
ocluane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, stavebník v zastúpení splnomocnenej osoby, 
doplnil dňa 30.05.2018 a potvrdenie platnosti Odborného posudku Ev.č. 14/62/623/2004-
6.112006 aj podľa súčasne platného zákona č. 137/2010 o ovzduší, Doc. RNDr. Ferdinand 
Hesek, CSc. potvrdil dňa 18.06.2018 a SÚ bolo potvrdenie zaslané dňa 22.06.2018. 

Za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie zodpovedá projektant, čo je ukotvené 
v § 45 ods. 2 stavebného zákona. Projektant vypracovaného projektu zodpovedá aj za jeho 
realizovateľnosť 

Za neopodstatnenú považuje stavebný úrad aj námietku, že chýba posúdenie výpočtom 
platnosti legislatívnych a hygienických predpisov, či bude výmena vzduchu dostatočná 
prirodzeným vetraním v navrhovaných podzemných priestoroch bytového domu z toho dôvodu, 
že vetranie podzemných priestorov je riešené vzduchotechnikou v súlade s hygienickými 
predpismi a platnou legislatívou, čo posúdili aj dotknuté orgány ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 
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Ďalej nie je opodstatnená námietka, že chýba doklad o splnení požiadavky ÚR -
Predloženie okresnému úradu odboru starostlivosti o životné prostredie (v čase schvaľovania 
ÚR obvodnému úradu životného prostredia) ďalší stupeň projektovej dokumentácie (str. 6 bod 
1. Zarážka 1 ÚR) z toho dôvodu, že vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v 
Bratislave, odb. ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia č. ZP0/201017429-
2/TOJ-BAL zo dňa 06.12.2010 bolo súčasťou spisového materiálu. 

Kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad sú umiestnené na vlastnom 
pozemku za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok tak, aby 
obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom a pri manipulácii dodržiavať 
zákony NRSR č. 315/1996 o premávke (str. 6 bod 5. ÚR), preto je táto námietka 
neopodstatnená. 

Príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody 
súhlasil s výrubom konkrétne uvedených drevín tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. Preto námietky smerujúce proti predloženému návrhu sadových úprav stavebný 
úrad zamieta. 

V rámci navrhovaného projektu oplotenia Ge riešené podľa požiadavky UR, bod 6/ na 
str.6) je, okrem iného, riešený statický posudok oporného múru na východnej strane pozemku 
vypracovaný Ing. Miloslavom Kloknerom 06/2018 a tiež statický posudok - Paženie výkopu 
na západnom okraji pozemku, vypracoval Ing. Martin Seyfert, 06.2018. Z toho dôvodu 
námietky, že projektová dokumentácia v časti statika je nepreskúmateľná, stavebný úrad 
zamieta. 

Stavebný úrad vyhovuje všetkým námietkam, ktoré smerujú k tomu, že stavebný objekt 
SO 06 Komunikácia a spevnené plochy má byt' umiestnený ako samostatný objekt, čo 
potvrdzuje výrok tohto rozhodnutia. Následne stavebný úrad poskytne stanovisko k žiadosti o 
vydanie stanoviska v zmysle§ 120 ods. 2 a§ 140b stavebného zákona, pre povoľovanie stavby 
špeciálnym stavebným úradom. 

Požiadavke o doplnenie súhlasných stanovísk k stavbe od ďalších vlastníkov 
susediacich pozemkov, príp. susediacich stavieb, ktorí budú realizáciou stavby priamo dotknutí 
stavebný úrad nevyhovuje z toho dôvodu, že nemá oporu v žiadnom právnom predpise. 
Rovnako nemá oporu v žiadnom právnom predpise zohľadniť, resp. nezohľadniť v 
povoľovacom procese stavby v predmete veci prípadnú petíciu občanov. 

Stavebný úrad zamieta námietku o neplatnosti územného rozhodnutia. Na str. 7 
územného rozhodnutia v predmete veci je uvedené, že: "Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1, 2 
stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však 
platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. Územné rozhodnutie 
v predmete veci nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 07. 2010. O vydanie stavebného povolenia 
požiadal stavebník dňa 23. 09. 2010. Posúdenie predloženého návrhu v predmete veci prináleží 
výlučne správnemu orgánu, ktorý vydáva toto rozhodnutie na podklade stanovísk, vyjadrení, 
súhlasov alebo iných správnych úkonov dotknutých orgánov, uplatňujúcich záujmy chránené 
osobitnými predpismi. Obsah takéhoto stanoviska je pre správny orgán viazaný a bez 
zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. 

Žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach § § 41, 60 a 62 
stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby (ani budúcim užívaním) nie sú 
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov 
konania. 

Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

Dotknuté orgány sa k žiadosti vyjadrili kladne, resp. s pripomienkami, ktoré sú 
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 
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Navrhovanú stavbu posúdili tieto dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté organizácie: 
• BVS, a. s., vyjadrenie č. 15352/2017/PD zo dňa 02. 05. 2017; 
• SPP distribúcia, a. s„ vyjadrenie č. TD/KS/0167/2017/An, zo dňa 4. 4. 2017; 
• Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie odpadové hospodárstvo č.OU-BA
OSZP3-2017/19027/HEL/91727/HEL/I, zo dňa 18. 01. 2017; 

• Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odb. ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie 
č. ZP0/2010/7429-2/TOJ-BAI, zo dňa 06.12.2010; 

• Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, rozhodnutie - súhlas na výrub drevín, č. 

5814/16218/2018/DŽV/Bäe, zo dňa 11.04.2018, s právoplatnosťou dňa 23.5.2018; 
• Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového 

hospodárstva, odb. posudzovania vplyvov na žp, záväzné stanovisko č. 8079/2018-1. 7./ak, 
zo dňa 27.06.2018, podľa §38 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR, rozhodnutie -
posudok č. RÚVZ/21-5226/2004 zo dňa 19.05.2004, s právoplatnosťou 21.05.2004; 

• Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 
stanovisko č. KRPZ-BA-KDI-35-001/2017 zo dňa 10. 1. 2017; 

• Hlavné mesto SR Bratislava, rozhodnutie - povolenie zriadenia vjazdu - č. MAGS OD 
35770/2018-99471, zo dňa 19.4.2018, s právoplatnosťou dňa 23.4.2018,; 

• Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy IV. Sekcia- dopravy a cestného hospodárstva, 
vyjadrenie č. MAG-2006-17844-35908-1/Bá-205, zo dňa 27.7.2006; 

• Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko č. MAGS OD 36188/2018-5589, OSK/Ba28-18, 
k napojeniu stavby na el. energiu; 

• Dopravný podnik Bratislava, a. s„ vyjadrenie zn. 2610-0914/2000/2004, zo dňa 19.04.2004; 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č . KPUBA-2017/4951-

2/7318/BAX, zo dňa 30.1.2017; 
• Okresný úrad Bratislava, odb. krízového riadenia, odd. civilnej ochrany a krízového 

plánovania, záväzné stanovisko č. OU-BA-OKRI-2017/019503, zo dňa 14.02.2017; 
• Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3- 2018/002159-

002, zo dňa 03.09.2018; 
• Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie zn. 154/2006, zo dňa 16.05.2006; 
• Hlavné mesto SR Bratislava, súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia, č. MAG/2006/l 5158/29626Ma, zo dňa 11 . 05. 2006; 
• Dopravný úrad, vyjadrenie č. 5141, zo dňa 16. 01. 2017; 
• Západoslovenská distribučná a. s. vyjadrenie k aktualizácii zmluvy o spolupráci, zo dňa 19. 

01.2017; 
• Západoslovenská distribučná, a. s„ vyjadrenie- rozvod NN zo dňa 03.2. 2017; 
• Západoslovenská distribučná, a. s„ vyjadrenie - prípojka NN zo dňa 03.2. 2017; 
• Technická inšpekcia, a. s„ SR, odborné stanovisko k PD č.898/1/2017, zo dňa 04.04.2017; 
• Technická inšpekcia, a. s„ SR, odborné stanovisko č.806/1/2017 zo dňa 20. 03. 2017; 
• Slovak Telekom, a. s„ vyjadrenie č. 6611702918, zo dňa 02.02.2017; 
• Vyjadrenie Orange Slovensko a. s„ BA-0085/2017, zo dňa 10.01.2017. 

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli predložené tieto ďalšie doklady: 
• Kópia KM registra „C'' a registra „E" 
• Listy vlastníctva č. 10138, 939, 10085, 1656; 
• Výpis z obchodného registra; 
• Splnomocnenie; 
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• Rozhodnutie MČ BA Staré Mesto o umiestnení stavby 0838, č. SU-2004/ 19492/93707/UR
Pt, zo dňa 3.12.2004, s právoplatnosťou dňa 27.07.2010; 

• Rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Bratislave, č. A-2010/0061 -HOM, DLD, zo 
dňa 06.07.2010, s právoplatnosťou dňa 27.07.2010; 

• Posúdenie súladu projektu stavby pre vydanie SP s právoplatným Rozhodnutím MŽP SR č. 
2281104-1.6/tč, zo dňa 6.8.2004, s právoplatnosťou dňa 6.8.2004; 

• Podrobný inžinierskogeologický prieskum; 
• Hydrogeologický posudok; 
• Hodnotenie základových pôd z hľadiska rizika vnikania Rn-222 do budov; 
• Hl uková štúdia - posúdenie hlukovej záťaže dotknutého vonkajšieho prostredia; 
• Odborný posudok podľa §22, ods.l., písm. a)zákona č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia 

pred znečisťujúcimi látkami, Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc, 11.05.2006, + potvrdenie 
platnosti Odborného posudku podľa súčasne platného zákona č. 137/201 OZ.z. o ovzduší, 
Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc, 18.06.2018; 

• Teplotechnický posudok; 
• Svetelnotechnický posudok vypracovaný Ing. Zsoltom Straňákom, autorizovaným 

stavebným inžinierom, reg. č . 4716*Z*Il v jún 2018; 
• Technická dokumentácia osobného výťahu; 
• Zmluva o nájme pozemku, 21.12.2017; 
• Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku ev. č. budúceho 

oprávneného: 170331-15300-ZBZ VB; 
• Dodatok č. l k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku 

ev. č. budúceho oprávneného: 170331-15300-ZBZ VB; 
• Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 

286504761700/0099; 
• Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504771700/0099 ; 

• Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.170332- 15300-

ZBZ VB; 
• Dodatok č . l k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku 

ev. č. budúceho oprávneného: 170332-15300-ZBZ VB; 
• Súhlas Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. k zbúraniu časti murovaného oplotenia 

na pare. č. 2326/23 k. ú. Staré Mesto, z 15.06.2018, a 23.3.2018; 
• Projektová dokumentácia - 2 x koordinačná situácia, 2x architektonicko-stavebná časť + 

doplnenie pôdorysov l.NP, 2.NP. 3.NP, 4.NP o požiarne okná EI45Dl, statika + statický 
výpočet, zdravotechnika, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, elektroinštalácia 
a bleskozvod, dopravné riešenie, protipožiarna bezpečnosť stavby potvrdená 3.9.2018, 
projekt organizácie výstavby a BOZP, rozvod plynu a prípojka STL plynu, rozvod NN, 
prípojka NN, vodovodná prípojka a prípojka zmiešanej splaškovej a dažďovej kanalizácie. 
Projektová dokumentácia - 2 x Oplotenie stavebno-architektonická časť Ing. Sven 
Szokolay 06/2018, statika oporných múrov Ing. Jančovič, Ing. Klokner, 06/2018, statický 
posudok- paženie výkopu na západnom okraji pozemku - Oplotenie, Ing. Martin Seyfert, 
25.6.2018. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 
správneho poriadku). 
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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. 

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 byť uložená pokuta do výšky 
165 970 €. 

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona NR SR č. 
127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. 
Ministerstvom životného prostredia bolo vydané právoplatné rozhodnutie č. MŽP SR 
č.2281 /04-1.6/tč, zo dňa 06. 08. 2004, s právoplatnosťou dňa 06. 8. 2004, v ktorom rozhodol, 
že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č.127/1994 Z. z. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia 
na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j . Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava. 

Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol 
účastníkom konania, ale len v rozsahu v akom sa namieta nesúlad rozhodnutia s obsahom 
rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania je 15 pracovných dní a 
začne plynúť odo dňa zverejnenia povolenia. 

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 

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

Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov vo výške 200,00-€, bol uhradený v hotovosti do pokladne MiÚ. 

Príloha: situácia a overená PO 

Doručí sa PO: 
1. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., Palisády 31 , 811 06 Bratislava, 
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. l, 814 99 Bratislava, 
3. I.V.O. Invest s.r.o„ Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava 
4. RN - ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR s.r.o., Mgr. Akad. arch. Ing. Rudolf Netík, Stará 

vinárska 1247/5, 811 04 Bratislava, (projektant) 
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···r:! 
5. ARTPLAN spol. s r. o„ Karadžičova 27, 811 08 Bratislava 
6. MALICH advokátska kancelária, s. r. o„ Dunajská 25, 811 08 Bratislava 

Doručí sa FO: 
7. Jozefína Šestáková, Martinská 44, 821 05 Bratislava 
8. Ľubica Černáková, Jančova 6, 811 02 Bratislava 
9. PharmDr. Jana Hrušková, Kozia 22, 811 03 Bratislava 

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

Originál: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/finančné odd„ po nadobudnutí právoplatnosti 

52 



1831/4 

1831/2 

-e-
1831/1 

Q 

2276/7 

1831/3 

Dllo 

180~/. ~ .... 
• 1247 

1800 

Q 

1801/ T 

Okresný úrod 
Brat islava 

kotostró lny odbor 

23.05.2019 

Okres Obec 

Bratislava 1 BA-m.č. STARt: MESTO 

Crslo zókozk~ l - 0orYl1q Vektorovó mapa 

KÓPIA KATASTRÁLN EJ MAPY 
no parce lu: --

Vyhotovi l 

Meno 

Silvester Široký 

Spoplatnené v zmysle 
z~ona č. 14S/ 19u5 Z.z. 

Pečiatka 

Kat. územie 
Staré Mesto 

Mierka 1 : 1 OOO 



1831/4 

1831/2 

e-
1831/1 

2276/8 

Q 

2276/7 

1831/3 

Dl\a 

1.1 180t9/. • ~"'~ t:J 1800 ) ! 
Q Q 

1802/3 

Q Ľl 
1799 

Okresný úrod 
Bratislava 

katost rólny odbor 

23.05.2019 

Okres Obec 
Bratislava 1 BA-m.č. STARt: MESTO 

Č fs lo zókozky / - r-I 11 Vektarovó mapa 
K1 - (90~ 1 1 f 

KÓP IA KATASTRÁLNEJ MAPY 
na parcelu: --

Vyhotovil 

Meno 
Silvester Široký 

Spopb tnené v zmysle 
z~ona č. ·1,fS/ 1 '.)3S Z.z. 

Kat. územie 
Storé Mesto 

Mierka 1 : 1 OOO 

Pečiotka a 


	Rozhodnutie - 2488 - 1.cast
	Rozhodnutie - 2488 - 2.cast
	Rozhodnutie - 2488 - 3.cast
	Rozhodnutie - 2488 - 4.cast
	Rozhodnutie - 2488 - 5.cast

