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

č . 3891/34390/2019/STA/Škr Bratislava 02.08.20 19 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa 
§ 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, podľa § 46, § 47 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), na podklade 
vykonaného konania podľa § 35 - § 36 stavebného zákona, rozhodujúc podľa § 37, § 39, 
§ 39a stavebného zákona v súčinnosti s § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona vy dá v a 

stavby 

navrhovateľ 

miesto stavby 

územné rozhodnutie o umiestnení 

Polyfunkčný bytový dom-Rezidencia medzi hviezdami, 
Námestie 1. mája v Bratislave v členení na stavebné objekty 

SO 100 pozemný stavebný objekt 
SO 200 komunikácie, dopravné napojenie, spevnené plochy, terénne 

a sadové úpravy (súčasťou je aj rekonštrukcia jestvujúcej 
autobusovej zastávky Nám. 1. mája) 

SO 300 vonkajšie inžinierske siete-prekládky a zrušenia 
SO 400 vonkajšie inžinierske siete-navrhovaný stav (prípojky, 

trafostanica) 

Rezidencia medzi hviezdami a.s., Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č . : 6445/B, IČO: 35 700 459 v zastúpení IC.SK, s.r.o., 
Žilinská 16, 811 05 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 32789/B, IČO: 35 896 671 

Námestie 1. mája, Bratislava, 
pozemky registra „C"-KN parcelné č. 7742, 7743 v katastrálnom území 
Staré Mesto , Bratislava vedené Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5300 vo vlastníctve 
navrhovateľa 

pozemky registra „C''-KN parcelné č. 7745/3, 7745/5 v katastrálnom 
území Staré Mesto, Bratislava vedené Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č . 7665 vo vlastníctve 
navrhovateľa 
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druh stavby 

účel stavby 

pozemok registra „C''-KN parcelné č.7745/4 vedený Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 6356 vo 
vlastníctve navrhovateľa 
pozemok registra „C''-KN parcelné č. 21742/2 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava vedený Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1656 vo vlastníctve Hlavné 
mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 
Bratislava 

novostavba 

pozemná stavba - nebytová budova - ubytovacie zariadenia na 
krátkodobé pobyty (77 ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty), 
bývanie ( 44 bytov), administratíva, kaviareň, reštaurácia, garáž 

účastníci územného konania: 

- Rezidencia medzi hviezdami, a. s., Mlynské Nivy 42, 821 09 
Bratislava 

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 
814 99 Bratislava - obec 

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 
814 99 Bratislava- vlastník pozemku registra „C''-KN parcelné č. 

21724/2 katastrálne územie Staré Mesto, Bratislava 
- Cyklokoalícia, Karadžižova 6, 821 08 Bratislava 
- Vlastníci nehnuteľností (pozemkov a stavieb na nich) pozemky 

registra „C"-KN parcelné č 7746/1, 2, 3, 9, 11 , 7748, 7749, 7750, 
775 1, 7741/3, 7738 a 21714/2 katastrálne územie Staré Mesto, 
Bratislava 

Podmienky na umiestnenie stavby a požiadavky na obsah projektovej dokumentácie 
podľa § 39a ods. (1) a (2) stavebného zákona 

1. Urbanistické a architektonické 
- pfocha pozemku 3 250 m2 

- zastavaná plocha objektom 1 842 m2 

- plocha zelene 470,48 m2 

- index zastavanej plochy (IZP) 0,57 
- index plochy zelene (IZ) O, 14 
- index podlažných plôch (IPP) 3 ,94 
- výškové umiestnenie ± 0,000 = 1. NP =152,85 mn. m. Bpv 
- výška stavby max. + 27,930 mod ± 0,000 
- počet podlaží 5, 6, 7, 8 nadzemných podlaží a 2podzemné podlažia 
- tvar strechy plochá 
umiestnenie stavby voči susedným nehnuteľnostiam 
- od stavby na pozemku parcelné č. 7746/1 na hranici 
- od stavby na pozemku parcelné č. 7742 na hranici 
- od hranice pozemku parcelné č. 21724/2 na hranici 
- od hranice pozemku parcelné č. 7743, 7745/4 na hranici 
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II. Pripojenie na technickú infraštruktúru 

Vodovod 
Pre zásobovanie navrhovaného objektu vodou sa využije jestvujúca vodovodná 

prípojka cez vodomernú šachtu umiestnenú na pozemku stavby. 

Kanalizácia 
Splaškové a dažďové vody z nového objektu budú odvedené cez kanalizačnú šachtu 

umiestnenú na pozemku stavby a cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku DN 250 do verejnej 
kanalizácie DN 300/400 vedenej v ulici Námestie l .mája. Na kanalizačnej prípojke je osadená 
revízna šachta. 

Elektrina 
Navrhovaný nový objekt napojený na el. energiu VN prípojkou do ·novej 

vnútroobjektovej trafostanice predÍžením jestvujúcej káblovej slučky na existujúcom VN 
kábli vedenom v telese chodníka Námestie l .mája. 

Plyn 
Nový objekt bude pripojený na odber plynu cez jestvujúci pripojovací plynovod 

(prípojku) DN 200 vedený v ul. Námestie 1.mája s bodom napojenia pred parcelou 7742 a 
7745/3 k.ú. Staré Mesto. 

Zásobovanie teplom 
Kotolňa na zemný plyn umiestnená v samostatnej miestnosti na 1. NP. 

III. Komunikačné napojenie a statická doprava 
Vjazd - výjazd a hlavné vstupy do objektu sú navrhované z Námestia 1.mája, vstupy do 
bytových častí a odbytových zariadení sú z átria. 

V podzemných podlažiach je navrhnutých 155 parkovacích miest. 

IV. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko č . MAGS OUIC 3669111 7-28506, zo 

dňa O 1.12.2017, citácia: 

z hľadiska urbanisticko-arcltitektonickélw riešenia: 
1.1 Objekt bude skolaudovaný v zmysle predloženého funkčného využitia. 
1.2 V rámci dispozičného riešenia jednotlivých podlaží je potrebné prevádzkovo oddeliť 

apartmány od bytov. 
1.3 V prípade riešenia apartmánov (navrhované krátkodobé ubytovanie) je potrebné 

postupovať v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č.277 z 26.6.2008, ktorou 
sa ustanovujú klasifika.čné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do 
kategórií a tried ako aj klasifika.čné znaky apartmánových domov. 

1.4 Finálne (farebné, materiálové) riešenie repliky časti historizujúcej fasády bude plne 
rešpektovať požiadavky KPÚ v Bratislave. 

1.5 Vizuálne eliminovať hlavné vstupy do technických priestorov v úrovni 1.NP (označené 
ako 102 a 122) - neorientovať ich do Námestia 1.mája, ale do zasunutého podlubia 
(vstup z pasáže). 

1.6 Vjazd do garáže riešiť na úrovni chodníka s minimálnou nájazdovou rampou, chodník 
neprerušovať a na situáciu vjazdu upozorniť zmenou dlažby v chodníku na ploche 
vjazdu. 

1. 7 V ďalších stupňoch projektovej prípravy je potrebné dodrža( v projektovej 
dokumentácii deklarovanú, výmeru zelene s prislúchajúcimi hrúbkami pôdneho 
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substrátu, realizovať zeleň na rastlom teréne min. v rozsahu 318 m2
• Pre zeleň vytvoriť 

také podmienky, ktoré jej umožnia rast a želateľný rozvoj aj v budúcnosti. 
1.8 V ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť projekt sadových úprav (vyváženou 

kombináciou nízkej a vysokej zelene) a ku kolaudácii preukázať realizáciu 
navrhnutých sadových úprav. 

z hľadiska riešenia dopravného vybavenia: 
1.9 Žiadame redukovať navrhovaný počet parkovacích miest (PM) na normovú potrebu 

t.j. max. 155 parkovacích miest -- vzhľadom na polohu vjazdu do garáže 
v dopravnom uzle, ktorý kapacitne už teraz nevyhovuje a blízkosť zastávky MHD, kde 
je zvýšený pohyb chodcov. 

1.1 O Parkovacie miesta požadujeme pre vozidlá skupiny 02. 
1.11 V prípade zmeny funkčného využitia objektu musí byť statická doprava 

prehodnotená. 
1.12 Žiadame zabezpečiť odvoz odpadu (OLO) v čase, ktorý nenaruší plynulosť prevádzky 

zastávky MHD a plynulosť dopravy na verejnej komunikácii. 
1.13 Cestný správny orgán žiada, riešiť zásobovanie navrhovaných prevádzok 

(komerčných priestorov, administratívy) a státie vozidiel pre potreby obyvateľov 
objektu (dodanie tovarov, sťahovanie atd'.) z vlastného pozemku - cez podzemnú 
garáž. 

1.14 Žiadame aby návrhové parametre: šírka a výška vjazdu, svetlá výška garáže atd'. boli 
v súlade s platnými STN pre navrhované vozidlá zásobovania kategórie Nl, skupiny 
Hl do výšky vozidla 2300 mm. 

1.15 Požadujeme, aby autobusová zastávka bola vybudovaná v súlade s „ Koncepciou 
rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 - 2025 (november 
2016) ". 

1.16 Žiadame zastávku „ MHD Kollárovo námestie", ktorá je súčasťou „ SO 200 
Komunikácie, dopravné napojenie, spevnené plochy, terénne a sadové úpravy" 
vybudovať v súlade s „ Koncepciou rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave 
na roky 2013 - 2025 (november 2016) " a odsúhlasiť s Dopravným podnikom 
Bratislava, a.s. 

1 .17 V prípade dočasného odstránenia prístrešku, žiadame jeho dočasné uskladnenie 
a opätovné osadenie spolu s technickými špecifikáciami potrebnými pre jeho 
osadenie (prerokovať s vlastníkom prístrešku - spoločnosťou JC. Decaux Slovakia 
s.r.o.). 

z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia Hlavné 
mesto SR Bratislava odporúča: 
1.18 Z dôvodu zaberania v súčasnosti zelených plôch riešiť aj zelené fasády, v kontakte 

terénu s budovou navrhnúť v maximálnej možnej miere prírodné plochy, ktoré 
zlepšujú energetickú bilanciu budov. V ďalšom stupni dokumentácie predložiť na 
stavebný úrad projekt sadových úprav, ktorý bude zohľadňovať uvedené požiadavky. 

1.19 Zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním alebo 
retenciou s ohľadom na inžiniersko - geologické pomery v území. 

Odporúčania z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: 
1.20 Pri riešení vnútorného nádvoria zabezpečiť optimálnu mikroklímu mestského 

priestoru. Nádvorie s parkovou úpravou riešiť ako verejne prístupný priestor, dôraz 
klásť na urbanistický detail a prvky drobnej architektúry (použiť kvalitné materiály 
mestského mobiliáru). 
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2. Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko vlastníka pozemkov a komunikácií č. MAGS 

OSK 52531/2018-41 6716-2, zo dňa 11.9.2018. citácia: 

2.1 Pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí stavebník stavby podľa § 19 Zákona 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č.13511961 Zb. úplné znenie "Dohodu", 
v ktorej budú vyšpecifikované podmienky navrhovanej realizácie stavebných úprav. 

3. Hlavné mesto SR Bratislava, odd. doprayy, záväzné stanovisko k zriadeniu v jazdu č. 

MAGS OD 36842/2018-1 6256, zo dňa 16.7.2018, citácia: 

3.1 Navrhované pripojenie (technické riešenie), nesmie ohroziť dotknutú miestnu 
komunikáciu, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na nej. 

3.2 Dotknutú miestnu komunikáciu nesmie ohroziť odtelwnie povrchových vôd zo 
susednej nehnutel'nosti. 

3.3 Vjazd žiadame napojiť na niveletu komunikácie tak, aby bol zabezpečený dobrý odtok 
povrchových vôd, t.j. aby v mieste napojenia a jeho okolí nestála voda. 

3. 4 Odvod povrchových vôd zo stavby a areálu pozemku investora žiadame riešiť na 
pozemku investora tak, aby nevytekali na verejný komunikačný priestor - na chodník 
a vozovku Námestie 1.mája. 

3. 5 Napojenie objektu - vjazd a výjazd do podzemnej garáže je navrhnutý z Námestia 
1.mája pravo-pravým pripojením. Vjazd a výjazd je do vyhradeného jazdného pruhu 
pre hromadnú osobnú dopravu. 

3. 6 V mieste vjazdu/výjazdu na prekonanie výškového rozdielu nivelety vozovky 
a chodníka (1 O cm) súhlasíme len s uložením sklopených (zapustených ) cestných 
obrubníkov (prípadne betónovej dlažby 5015011 O cm) tak, že spodná hrana bude 
prečnievať 1,5 cm nad niveletu priľahlej vozovky, žiadame dodržať líniu obrubníkov 
bez zásahu do profilu vozovky - pre dobrý odvod povrchových vôd do uličných 

vpustov (nesmie tam byť žiadna prekážka). 
3. 7 Vlastník vjazdu bude zodpovedať za technický stav po celú dobu užívania a potrebné 

udržiavacie práce zabezpečí vždy na svoje náklady. 

4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA - 2017/8683-

4/21496/HOR, zo dňa 22.03.2017, citácia: 

4.1 Celoplošná asanácia uličného krídla objektu situovaného na Nám.1 .mája 13 
v Bratislave je vylúčená. Objekt podrobne zdokumentovať (fotodokumentácia) 
a zameraťfasády s detailmi profilácie a výzdoby v mierke minimálne 1:10. Následne 
rozobrať súdržné časti stavby pod dohľadom statika. Zachovať charakteristické 
vzorky demontovaných výtvarných prvkov uličnej fasády. 

4.1 Francúzske okná v časti nadstavby na úrovni 4.a 5. nadzemného podlažia budú 
riešené ako klasické okenné otvory s parapetom. 

4.2 Vlastník, resp. jeho splnomocnený zástupca zabezpečí spracovanie projektovej 
dokumentácie pre potreby stavebného konania (ďalej len „projekt stavby"), 
spracovaný fyzickou osobou oprávnenou na projektovú činnost'. Kompletný projekt 
stavby bude v zmysle § 32 ods.9 pamiatkového zákona v rozpracovanosti 
prerokovaný, následne predložený na schválenie KPÚ BA a bude k nemu vydané 
samostatné záväzné stanovisko. 

4. 3 V projektovej dokumentácii alternatívne riešiť umiestnenie centrálneho atikového 
štítu buď v pôvodnej pozícii alebo v osi hlavného vstupu nad novou korunnou 
rímsou. 

4. 4 Na objekte Nám.1. mája 13 bude použitá tvrdá strešná krytina typu, ktorý je 
charakteristický pre objekty z rovnakého obdobia výstavby. 

Strana 5 z 19 



4.5 Návrh riešenia farebnosti fasád a vzorky farebnosti prerokovať a predložiť na 
schválenie na KPÚ BA pred dopracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie. 

4. 6 Konkrétny spôsob ochrany potenciálnych dosiaľ neznámych archeologických nálezov 
na mieste stavby určí KPÚ BA v samostatnom rozhodnutí o druhu, rozsahu, spôsobe 
vykonávania výskumu a nakladanie s nálezmi podľa príslušných ustanovení 
pamiatkového zákona. 

4. 7 Každú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii a zmenu oproti alebo nad 
rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť správnym 
orgánom. 

5. Krajský pamiatkoyý úrad Bratislava, spresnenie yyjadrenia č. KPU BA-20 17/8683-

6/98810/HOR, zo dňa 12.1 2.20 17, citácia: 

5.1 K.PU BA vylučuje jednorázovú celoplošnú asanáciu realizovanú búracími 
mechanizmami. K.PU BA požaduje, aby vzhľadom na stavebno-technický stav 
vyhodnotený statikom bolo odstraňovanie stavby realizované postupne, po súdržné 
časti stavby. Postupné odstraňovanie stavby musí byť vykonávané pod dohľadom 
zodpovedného statika, aby bola vyhodnocovaná súdržnosť a stabilita stavebných 
konštrukcií z hľadiska rozsahu ich zachovania a uplatnenia v rámci obnovy časti 
stavby. 

6. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a yybraných zložiek životného prostredia č . OU-BA-OSZP3-2017/104729/TRK/I, zo dňa 

13.11.2017, citácia: 

6.1 Predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia musí spÍňať podmienky zabezpečenia 
rozptylu emisií znečisťujúcich látok podľa vyhlášky č. 41012012 Z.z. 

6. 2 V stupni stavebného projektu je potrebné predložiť výkresy - rezy a pohľady odvodu 
spalín v súlade s bodom č. l. 

6. 3 K povoleniu stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné požiadať tunajší 
úrad o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 1371201 O Z.z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov. 

7. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a yybraných zložiek životného prostredia, yyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-

2017 /104358/BEP/-yyj„ zo dňa 14.11.2017, citácia: 

Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov možné 
za nasledovných podmienok: 
7.1 Navrhovaná stavba „ Rezidencia medzi hviezdami", nie je vodná stavba podľa § 52 

vodného zákona a na jej povolenie nie je potrebné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej 
správy podľa§ 26 tohto zákona. 

7. 2 Na stavbu prípojok môže vydať stavebné povolenie stavebný úrad Staré Mesto. 
7. 3 Jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčene. 

7. 4 V mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať 
zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma. 

7. 5 Inžinierske siete určené na asanáciu odstrániť až po súhlase príslušného správcu 
siete. 

7. 6 Možnosti vsakovania nekontaminovaných dažďových vôd do podzemia je potrebné 
hydrogeologicky posúdi( Vsakovacie objekty je možné dimenzovať na základe 
vyhodnotenia hydrogeologických pomerov v predmetnom území. 

7. 7 K žiadosti o stavebné povolenie treba doložiť: Stanovisko BVS a.s., že dažďové vody 
môžu byť vypúšťané cez škrtený odtok do ich kanalizácie. 
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8. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-20 17/ 103256/TOA, zo dňa 

7.11.2017, citácia: 

Držiteľ odpadov je povinný: 
8.1 zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred 

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

jeho 
8.2.1 Prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti. Takto nevyužitý 

ponúkrzuť na prípravu na opätovné použitie inému, 
8.2.2 Recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 

jeho prípravu na opätovné použitie. Odpad takto nevyužitý ponúkrzuť na 
recykláciu inému, 

8.2.3 Zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 
jeho recykláciu. Odpad takto nevyužitý ponúkrzuť na zhodnotenie inému, 

8.2.4 Zneškodnením , ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo 
iné zhodnotenie, 

8. 3 Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 
odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

8.4 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.36612015 Z.z. o 
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti., 

8.5 Ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa§ 3 vyhlášky MŽP SR č.36612015 
Z.z„ na tlačive uvedenom v prílohe č.2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne 
s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných 
odpadov. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie 
kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva, do 28jebruára nasledujúceho kalendárneho roka a 
uchovávať ohlásené údaje. 

8. 6 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 
veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému 
odberateľovi. 

8. 7 Pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania 
s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

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

8.9 Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko tunajšieho úradu 
podľa § 99 ods.1 písm.b bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie 
stanoviska je potrebné doložiť doklad, preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi zo 
stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy 
odpadov podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť 
taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný 
za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov. 
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9. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-2017/083009/VSM, zo dňa 

10.11.2017, citácia: 

9.1 Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona OP K 
9.2 Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona OPKK v území 

zakázanú. 
9. 3 Stavba je umiestnená mimo prvkov Regionálneho systému ekologickej stability 

mesta Bratislavy (SAŽP, 1994). 
9.4 Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona č.2412006 Z.z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kapitoly č. 9 Infraštruktúra, položky č.16 
Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), 
ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy (s podlahovou plochou od 1 O OOO 
m2 v zastavanom území obce) a tej istej položky b) statickej dopravy (od 100 do 500 
stojísk), podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti 
na životné prostredie podľa § 18 ods.2 písm. b) zákona o posudzovaní, ktoré 
príslušný orgán vykonal podľa § 29 tohoto zákona. Podľa rozhodnutia Okresného 
úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OÚ-BA-OSZP3-
201 7/050335/DUMllI-EIA-r zo dňa 20.10.201 7 sa navrhovaná činnosť 
„ Polyfunkčný bytový dom REZIDENCIA MEDZI HVIEZDAMI" nebude posudzovať 
podľa zákona č.2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V procese konania o 
povolení činnosti podľa osobitných predpisov však bude potrebné zohľadniť viaceré 
konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk 
doručených k zámeru a sú uvedené v tomto rozhodnutí. 

9. 5 Dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť opatreniami podľa STN 83701 O. 
V prípade , že pri realizácii predmetnej stavby dôjde k výrubu drevín, pre ktorý sa 
vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu na výrub, osobitným rozhodnutím 
orgánu prírody podľa § 47 ods. 3 zákona, je týmto orgánom Mestská časť Bratislava 
- Staré Mesto. 

9. 6 V súvislosti so záujmami druhovej ochrany upozorňujeme na možný výskyt 
chránených živočíchov, napr. rôznych druhov netopierov alebo vtákov, ktoré 
osídľujú vetracie šachty, rôzne štrbiny a podkrovné priestory najmä v starších 
budovách. 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, so sídlom 

v Bratislave, záväzné stanovisko č. HŽP14379/2018, zo dňa 28.11.2018, citácia: 

10.1 V stavebnom konaní na tunajší úrad predložiť písomný súhlas vlastníka objektu 
materskej škôlky na Jozefskej ulici na p. č. 7750 s navrhnutými úpravami okenných 
otvorov, v zmysle predloženého svetlotechnického posudku vypracovaného 
spoločnosťou 3S projekt s.r.o. , - Ing. Zsoltom Straňákom , zo dňa 20.03.2018. 

10.2 Rešpektovať závery hlukovej štúdie vypracovanej fy Valeron enviro consulting s.r.o. 
- Ing. Jaroslavom Hruškovičom, zo dňa 30.03.201 7, t.j. technické vyhotovenie 
navrhovaného objektu (nepriezvučnosť obvodového plášťa , zasklenie) riešiť podľa 
požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 54912007 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

1O.3 V obytných miestnostiach (podľa hlukovej štúdie) zabezpečiť výmenu vzduchu bez 
nutnosti otvárania okien (25m 3/osoba/hod.) v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR 
č. 25912008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov 
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a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 
zariadenia, v znení neskorších predpisov. 

1O.4 Zabezpečiť vetraný priestor pre upratovačku s výlevkou a prívodom studenej 
a teplej vody. 

10.5 Pri realizácii stavby počas stavebnej činnosti dodržiavať požiadavky vyhl. MZ SR č. 
54912007 Z.z. 

1O.6 Ku kolaudačnému konaniu predložiť: 
1O.6.1 výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, kt01ý preukáže jej súlad 

s požiadavkami Vyhl. MZ SR č.24712017 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania 
a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení neskorších predpisov. 

10.6.2 výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z vonkajších 
zdrojov (doprava, VZT) a z vnútorných zdrojov (TZB) nebude negatívne vplývať 
na okolité a vlastné chránené vnútorné prostredie podľa vyhlášky MZ SR č. 

54912007 Z.z. 
1O.6. 3 Protokol z merania zvukoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi 

bytovými a nebytovými priestormi podľa STN 73 0532. 

11. Dopravný podnik Bratislava, a.s., vyjadrenie č. 7093/10705/2000/2017, zo dňa 

29.05.2017, citácia: 
11.1 Parkovanie dopravných prostriedkov obyvateľov, zamestnancov, návštevníkov, 

zásobovania a servisu musí byť riešené a trvale zabezpečované tak, aby ani 
sekundárne nedochádzalo k obmedzovaniu plynulosti premávky trolejbusov 
a autobusov na verejnej komunikácii Námestie 1.mája. 

11.2 Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania 
povrchov komunikácií nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky 
a bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe a taktiež v autobusovej MIID , 
nesmú obmedzovať plynulosť premávky, trolejbusov a autobusov nad rámec 
riadne schváleného a zástupcom DPB, a.s. potvrdeného projektu dočasnej 

organizácie dopravy a dopravného značenia (operatívna komisia odd. 
prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy), ako aj v žiadnom 
prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na trolejbusovej dráhe, t.zn. že 
stavba nesmie spôsobiť napäťovú a dopravnú výluku na ňou dotknutých 
trolejbusových tratiach. 

11. 3 Vplyv projektovanej stavby na organizáciu a zabezpečovanie prevádzky dopravy, 
najmä technologických a organizačných postupov výstavby v úsekoch a miestach 
vzájomnej kolízie požadujeme súhrne zhodnotiť a rozpracovať v dopravných 
opatreniach, ktoré budú súčasťou projektovej dokumentácie predmetnej stavby 
pre stavebné povolenie a podkladom pre následné vyhotovenie projektov 
dopravného značenia. 

11.4 Stavebnú činnosť na komunikácii Námestie 1.mája požadujeme navrhnú( riešiť 
a zabezpečovať tak, aby bol trvale zabezpečený dosah zberačov trolejbusov na 
trolejové vedenie. 

11.5 Stavba nesmie poškodiť ňou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a.s., 
(zastávka a jej vybavenosť). Stavbou dotknutá zastávka musí zostať počas celej 
doby výstavby v prevádzke a stavebník musí zabezpečiť k nej bezpečné prístupov 
pešie trasy. 

11. 6 Súhlasíme s presunutím zastávky do novej polohy. Zástavku MHD je potrebné 
vybudovať s potrebnými parametrami (dÍžka nástupnej hrany 40,0 m) 
a vybavenosťou a to na náklady stavby. 
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11. 7 Premiestnenie zastávkového prístrešku JC Decaux do novej polohy musí 
stavebník prerokovať s jeho vlastníkom JC. Decaux Slovakia, s Magistrátom hl. 
m. SR Bratislavy (oddelenie verejnej dopravy) a zároveň s DPB, a.s. Záväzný 
termín akejkoľvek manipulácie či zmeny prístrešku musí bezpodmienečne 
oznámiť DPB, a.s. písomne, a to zakaždým najneskôr IO dní vopred. 

11.8 Nástupište zastávky realizovať so zvýšenou nástupnou hranou 200 mm nad 
úrovňou priľahlej vozovky a s použitím zaoblenej hrany obrubníka voči 

pneumatikám dopravných prostriedkov, tzv. Kasselský obrubník. 
11.9 Vozovku v priestore zastávok MHD projektovať a budovať na povrchu 

s cementobetónovým krytom, uzatváracím náterom a metličkovou úpravou, 
s použitím sieťovej výstuže, v priečnych dilatačných škárach vkladať klzné trny 
028mm a spodné vrstvy štandardné, pre ťažkú vozovku. Nábehové hrany 
betónovej vozovky realizovať v pôdorysnom tvare lichobežníka pod uhlom 60°, 
ktorého základňa je pri chodníku (nástupišti), resp. zastávkové pruhy riešiť 
v celku betónové so sieťovou výstužou. Pre zníženie časovej náročnosti pri 
výstavbe zastávky, môže byť alternatívne zhotovená aj zo špeciálnych 
prefabrikátov. 

11.IOZákladnú infraštruktúru každej zastávky MHD tvorí označník a akustické 
zariadenie pre nevidiacich a slabozrakých, elektronická informačná tabuľa so 
zobrazovaním odchodov spojov v reálnom čase, automat na predaj cestovných 
lístkov, zastávkový prístrešok. Tieto zariadenia musia mať spoločnú elektrickú 
prípojku na samostatný meraný odber. NN prípojky pre túto vybavenosť musia 
byť samostatným stavebným objektom. 

11.11 Zastávkovú elektronickú informačnú tabuľu, ako objekt riešenej stavby 
požadujeme obojstrannú, 6-riadkovú. 

11.12 Oplotenie staveniska počas výstavby a dočasné stavebné zariadenia (lešenie, 
stavebný výťah, žeriav, konštrukcia prekrytia chodníka a pod.) nesmú zasahovať 
do prejazdného profilu komunikácie na Námestí l.mája. Pritom chodci nesmú 
byť presmerovaní do priestoru vozovky. 

Jl .13Priestor vozovky na komunikácii Námestie l.mája nesmie byť používaný pre 
účely skládky stavebného materiálu a ani pre odstavovanie vozidiel 
staveniskovej dopravy, stavebných strojov, mechanizmov, apod. 

11.14 V prípade, že dôjde ku stavebným úpravám na majetku mesta, ktorého 
prevádzkovateľomje DPB, a.s. , je nutné, aby medzi investorom a DPB, a.s. bola 
uzatvorená zmluva o podnájme dlhodobého hmotného majetku a prevode 
novovybudovaných zariadení. Táto musí byť uzatvorená ešte pred vydaním 
stavebného povolenia! Samostatné objekty úprav pevných trakčných zariadení 
vyvolaných stavbou, naprojektované oprávneným projektantom , musia byť 
odovzdané v dvoch vyhotoveniach správcovi sietí DP B, a.s. taktiež je nutné, aby 
tieto úpravy boli pri realizácii vykonávané v súlade s technologickými postupmi 
a podmienkami pre jednotlivé druhy Pevných trakčných zariadení (PTZ). 

11.15 Práce na trakčných zariadeniach smie vykonávať iba organizácia s príslušným 
oprávnením. 

Jl.16Začiatok výkopových a stavebných prác musí byť nahlásený správcovi (if.5950 
1491), prípadne na elektrodispečing DPB, a.s. (if.5950 6666). 

11.1 7 Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč 
poškodiť pevné trakčné zariadenia. 

11.18 Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 
34 3112, najmä články 112, 117 a 120. 
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l l.19Verejne prístupné miesta (okná, balkóny, lešenia, .. .) musia byť vzdialené od 
živých častí trakčného vedenia minimálne 3 m ! 

l l.20Plnenie vyššie uvedených podmienok žiadame zdokumentovať v projekte stavby 
pre stavebné povolenie a kompletnú projektovú dokumentáciu bezpodmienečne 
predložiť DP B, a.s. na vyjadrenie. V prípade preukázania potreby si 
vyhradzujeme právo stanoviť i ďalšie podmienky. 

12. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave č. KRPZ-BA-KDI3-1 909-001/2017, 

zo dňa 27.12.20 17, citácia: 

12.1 Zabezpečením počtu 155 parkovacích miest pre polyfunkčný bytový dom KDI 
považuje potreby statickej dopravy v zmysle STN 736110/Z2 za dostatočne 
uspokojené. 

12.2 KDI požaduje v ďalšom stupni projektovej dokumentácie predložiť na schválenie 
detailne vypracovaný projekt dopravného napojenia vjazdu/výjazdu z garáže na 
nadradený komunikačný systém. 

13. Západoslovenská distribučná, a.s . zo dňa 19.12.2017, citácia: 

13.1 Odber elektrickej energie pre „ Polyfunkčný dom Rezidencia medzi hviezdami, 
Nám.l.mája, par.č. 7742, 7743, 774513, 774514, 774515 k.ú. Bratislava-Staré 
Mesto " s inštalovaným výkonom 2 160 kW (čo predstavuje maximálny 
požadovaný príkon 880 kW) bude zabezpečený pripojením na novovybudovanú 
distribučnú trafostanicu, ktorá bude umiestnená v polyfunkčnom objekte 
Rezidencia medzi Hviezdami. 

13. 2 Distribučná trafostanica osadená transformátorom o výkone 1 OOO k VA bude 
vybudovaná až na základe podpísanej zmluvy o spolupráci. Podpísanú zmluvu 
o spolupráci je potrebné uzavrieť pred vyjadrením sa k stavebnému povoleniu. 

13. 3 Stavebnú časť distribučnej trafostanice, priestupy, prielezy, montážne otvory, 
záchytný priestor na traja olej, koľajnice odhlučnené pre transformátor, 
chladenie transformátora, otvory pre VN/NN distribučné rozvody (prestupy) 
vybuduje investor na vlastné náklady, pričom musí prihliadať na také technické 
riešenie, ktoré bude konzultované so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, 
a.s. 

13.4 Trafostanica bude umiestnená na l.n.p. , vstup do distribučnej trafostanice bude 
zabezpečený z ulice Námestie l.mája, z verejne prístupnej komunikácie. 

13.5 Elektromerová miestnosť bude umiestnená v samostatnom vstupe, z ulice Nám. 
l .mája, Bratislava, z verejne prístupnej komunikácie. 

13.6 Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenskej 
distribučnej a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 
43 zákona 25112012 Z.z. o energetike ajeho noviel. Zakresľovanie sietíje 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. 

14. SPP - distribúcia, a.s. č . TD/KS/0144/2017/Pe, zo dňa 13.4.2017, citácia: 

Všeobecné podmienky: 
14.1 Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike. 
14.2 Stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 

navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými 
a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 7 3 6005 a STN 7 3 
3050. 
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14. 3 Stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov 
presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení. 

14. 4 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností 
je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich 
plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné 
zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s„ Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 
11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídle SPP-D (.www.spp-distribucia.sk). 

14. 5 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 1 OOm, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. 

Technické podmienky: 
14. 6 Zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom 

odbere 75,4 m3/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho 
NTL plynovodu DN 200, PN 2,1 kPa, vedeného v ul. Námestie 1.mája s bodom 
napojenia pred parcelou č. 7742, 774513 k. ú. Staré Mesto. 

14. 7 Stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely 
stavebného konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania 
zverejnených na webovom sídle SPP-D (.www.sp_p-distribucia.sk). 

14.8 Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely 

stavebného konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa 
technických podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle 
pokynov pre pripájanie. 

14.9 Stavebník je povinný zabezpečil: aby trasa navrhovaných plynárenských 
zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri 
výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dujsť k vzájomnému 
ovplyvňovaniu , prípadnému poškodeniu. 

14.1 O Stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného 
konania bolo uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade 
s vyhláškou č. 50812009 Z.z. 

14.11 V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania , alebo pre konanie 
podľa inýéh predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

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

14.11. 2 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01, 

14.11. 3 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby 
vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

14.11. 4 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslenfm všetkých 
súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami, 

14.11. 5 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení s navrhovanou stavbou. 

14.12 Stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania 
predložiť na posúdenie SPP-D. 
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Osobitné podmienky: 
14.13 V prípade potreby preložky, resp. skrátenia existujúceho NTL pripojovacieho 

plynovodu DN 50 pozemku parc.č. 774513 k.ú. Staré Mesto je stavebník 
povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 
zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p.Peter Jung, tel.č. +421 
02 2040 2147, e-mail:peter.jung@spp-distribucia.sk. 

15. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 44/UR/2017/Ko, zo dňa 9.5.2017, citácia: 

15.1 Žiadame pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
dodržať požiadavky vyhlášok č.53212002 Z.z. a č.912009 Z.z.z hľadiska osôb 
so zrakovým postihnutím. 

15.2 súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a žiadame predložiť proje,ktovú 
dokumentáciu pre stavebné povolenie na posúdenie ÚNSS. 

16. BYS.a.s. č. 14655/2017/PD, zo dňa 27.04.2017, citácia: 
16.1 Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, 

požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane 
všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č.44212002 Z.z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Pásma ochrany určené 
podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 42212002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

16. 2 K umiestneniu stavby: Polyfunkčný bytový dom „ Rezidencia medzi 
hviezdami" nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace 
nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane 
ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany. 

16. 3 S navrhovaným technickým riešením zásobovania pitnou vodou a odvádzania 
odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti budeme súhlasí( ak navrhované 
riešenie pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu 
bude vypracované v súlade s technickými podmienkami pripojenia na verejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu v podmienkach BVS, a.s., platnými normami a 
zákonmi. 

16. 4 S navrhovaným technickým riešením odvádzania vôd z povrchového odtoku 
z predmetných nehnuteľností do verejnej kanalizácie budeme súhlasiť len 
v prípade dodržania v súčasnosti zazmluvnených plôch. Navýšené množstvo 
vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo 
splaškovú kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym 
hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo 
kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. 

16. 5 V ďalšom stupni projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu je potrebné 
zdokladovať využitie všetkých vodovodných a kanalizačných prípojok 
vyvedených k predmetným nehnuteľnostiam. 

16. 6 Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 
navrhovanú stavbu požadujeme vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, 
verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 

44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame 
objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete 
na webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 

16. 7 Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky 
musí byť v súlade so zákonom č.42212002 Z.z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania 
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STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými 
„ Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a 
odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach BVS a.s. 
V zmysle „ technických podmienok" je potrebné navrhnúť a realizovať 

vodomernú šachtu a zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 
5401, STN 75 5403 a STN 73 6005 príp. ďalšie súvisiace normy a zákony, 
vrátane ich zmien a dodatkov. 

16.8 Platné: „ TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti 
na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania 
a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach BVS, 
a.s. " sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle 
www.bvsas.sk. 

16. 9 Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania 
musia byť v koordinácii a v súlade s platnými STN 

16.1 O Kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie predmetnej stavby 
spolu s dokladom o vlastníctve nehnuteľnosti, katastrálnou mapou, ďalšími 
dokladmi, ktoré vyplynú z riešenia napojenia stavieb na verejný vodovod, 
verejnú kanalizáciu a požadovanými dokladmi v hore uvedenom texte 
žiadame predložiť na vyjadrenie na aktuálnom formulári BVS nachádzajúcom 
sa v kontaktných centrách BVS, príp. na našej webovej stránke www.bvsas.sk. 

17. Siemens,s.r.o. č. PD/BA/065/17 z 3.4.2017, citácia: 
17.1 pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 
17.2 všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou 

požadujeme uložiť do chráničiek, 
17. 3 pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, 

s.r.o.: p. Kubišta - teľ: 0903 555 028, 
17.4 v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného 

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

17. 5 v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred 
vykonaním prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť 
spôsob realizácie, 

17. 6 k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme 
predvolať stavebný dozor Siemens, s. r. o„ 

17. 7 prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO 
počas stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturova( 

17.8 práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia 
prevádzky VO, 

17.9 v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na 
teľ číslo: 0216381 0151. 

18. Bratislavský samosprávny kraj, odbor doprayy č. 03080/2019/CDD- 18 zo dňa 

07.06.2019, citácia: 
18.1 Na námestí 1. mája je trolejbusová dráha, ktorú prevádzkuje Dopravný 

podnik Bratislava, a.s„ Olejkárska 1, Bratislava, ktorým je potrebné 

prerokovať postup pri napÍňaní investičných zámerov stavebníka. 
18.2 Na všetky prípadné zásahy do súčastí trolejbusovej dráhy (trakčné stÍpy, 

trolejové vedenie, prístrešok MHD, vybavenie zastávky) vypracuje oprávnená 
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osoba samostatný projekt. Na ich povolenie je príslušný Bratislavský 

samosprávny kraj, ako príslušný špeciálny stavebný úrad. 

V zákonom stanovenej lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť; 
nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. 

Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predÍžiť na žiadosť 
navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty avšak o žiadosti na predÍženie jeho platnosti 
musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím trojročnej zákonnej lehoty vrátane 
odvolacieho konania. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno predÍžiť, ak bol na to isté 
územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia. 

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa 
a ostatných účastníkov územného konania. 

Stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné rozhodnutie, 
ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje územnoplánovacia 
dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území. 

Podľa Položky 59 písm. a) bod 2. zákona č . 145/ 1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov navrhovateľ zaplatil dňa 24.11 .2017 v pokladni Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto správny poplatok vo výške 100 EUR 
(slovom: jedensto eur) . 

Odôvodnenie 

Navrhovateľ Rezidencia medzi hviezdami a.s., Mlynské nivy 42, 82 1 09 Bratislava 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. : 6445/B, 
IČO: 35 700 459 v zastúpení IC.SK, s.r.o., Žilinská 16, 811 05 Bratislava zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. : 32789/B, IČO : 
35 896 671 podal dňa 24.11.2017 na stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby „Polyfunkčný bytový dom-Rezidencia medzi hviezdami, 
Námestie 1. mája v Bratislave v členení na stavebné objekty uvedené vo výroku 
rozhodnutia (ďalej len „návrh"). Miesto stavby Námestie 1. mája, Bratislava, pozemky 
registra „C''-KN parcelné č. 7742, 7743 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava vedené 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5300 vo 
vlastníctve navrhovateľa; pozemky registra „C''-KN parcelné č. 7745/3, 7745/5 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava vedené Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 7665 vo vlastníctve navrhovateľa; pozemok 
registra „C"-KN parcelné č.7745/4 vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 6356 vo vlastníctve navrhovateľa; pozemok registra „C"-KN 
parcelné č. 21742/2 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava vedený Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č . 1656 vo vlastníctve Hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava. 

Návrh obsahoval aj stavebný objekt SO 500 príprava územia, ten však nie je stavbou 
v zmysle definície stavebného zákona a teda jeho umiestnenie nepodlieha konaniu 
o umiestnení stavby a z toho dôvodu nie je uvedený vo výroku rozhodnutia. 
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K navrhovanej činnosti vydal v zisťovacom konaní rozhodnutie Okresný úrad 
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia č. OÚ-BA-OSZP3-2017/050335/DUM/II-EIA-r zo dňa 
20.10.2017, právoplatné dňa 01.12.2017. 

Stavebný úrad zverejnil na úradnej tabuli a internetovej stránke Mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto informáciu v zmysle § 35 stavebného zákona s prílohou kópie žiadosti 
na vydanie územného rozhodnutia bez príloh a údajom o sprístupnení rozhodnutia 
k navrhovanej činnosti zo zisťovacieho konania. 

Stavebný úrad listom č. 5008/52494/2018/STNKam zo dňa 05.12.2018 oznámil 
začatie konania dotknutým orgánom a jeho účastníkom a nariadil za účelom prerokovania 
návrhu ústne pojednávanie na deň 08 .01.2019, z ktorého bola vyhotovená zápisnica. 

Stavebný úrad si listom č.5008/52498/2018/Kam zo dňa 05.12.2018 vyžiadal 
od Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
záväzné stanovisko k územnému konaniu podľa§ 38 ods. (4) písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení. 

Stavebný úrad listom č. 3891/2472112019/STNŠkr zo dňa 16.05.2019 oznámil začatie 
konania opomenutým účastníkom konania Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava, 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava-obec, Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava-vlastník pozemku registra „C''-KN parcelné č. 21724/2 katastrálne územie Staré 
Mesto, Bratislava. 

Dňa 24.06.2019 stavebný úrad prijal „Námietky k oznámeniu o začatí územného 
konania" od „Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nám. 1. mája č. 15, 811 
06 Bratislava". 

Vzhľadom k tomu, že vlastníkom bytov a nebytových priestorov bolo už oznámenie 
o začatí konania doručené, list č. 5008/52494/2018/STNKam zo dňa 05.12.2018, námietky 
„Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Nám. 1. mája č. 15, 811 06 
Bratislava" neboli podané v lehote a teda stavebný úrad konštatuje, že v zákonom stanovenej 
lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

K návrhu sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány. Ich podmienky sú zahrnuté 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

K návrhu sa bez pripomienok vyjadrili: 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-
2019/021019/SENI-EIA-zs.uk zo dňa 05.02.2019, ktorý vyjadril súlad so zákonom 
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení a s rozhodnutím č. OÚ-BA-OSZP3-
2017/050335/DUM/II-EIA-r zo dňa 20.10.2017, právoplatné dňa 01.12.2017. 
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-
1139/2017-001 zo dňa 07.04.2017 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku č. ASM-30-
723/2017 zo dňa 04.04.2017 
Slovenský zväz telesne postihnutých č . 098/2017 zo dňa 10.04.2017 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č . 44/UR/2017/Ko zo dňa 09.05.2017 
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Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti 
o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, posúdil, 
či návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne 
technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, 
či vyhovuje predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné 
podmienky a podmienky ochrany prírody. 

Stavebný úrad v územnom konruú preskúmal návrh a jeho súlad s Územným plánom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho zmien a doplnkov. Stavebný 
úrad v územnom konaní zabezpečil prostredníctvom navrhovateľa stanoviská dotknutých 
orgánov a ich vzájomný súlad. 

Stavebný úrad v územnom rozhodnutí určil podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy 
spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania a iných opatrení 
v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie. Ďalej v podmienkach 
na umiestnenie stavby určil požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie 
starostlivosti o životné prostredie a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. 

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh na začatie konania spolu 
s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ho s príslušnými 
hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom 
konaní, stavebným zákonom a vyhláškou, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, 
dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Podľa § 53 a§ 54 správneho poriadku proti rozhodnutiu má právo podať odvolanie 
účastník konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) tohto rozhodnutia. Dňom 
doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia. 

Podľa § 140c stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie 
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, má právo podať odvolanie aj ten, 
kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa nan1ieta nesúlad povolenia 
s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v lehote 
15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podarúm odvolania sa ten, kto ho 
podal, stáva účastníkom konania. 

Odvolanie sa podáva na Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 
814 21 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Účastník konania môže 
odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vezme odvolanie späť, 
nemôže sa znova odvolať. 

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

Ing. a11ch. 

sta~ 
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Príloha: overený obojstranný situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia 
na podklade katastrálnej mapy, mapový podklad s vymedzením hraníc územia, 
ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu a pre navrhovateľa 
overená projektová dokumentácia, prevzatá navrhovateľom osobne 

Doručí sa: 
- účastníkom konania verejnou vvhláškou: 

- Rezidencia medzi hviezdami, a. s„ Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava 
- IC.SK, s.r.o„ Žilinská 16, 811 05 Bratislava 
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava -

obec 
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava -

vlastník pozemku registra „C''-KN parcelné č. 21724/2 katastrálne územie Staré Mesto, 
Bratislava 

- Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava 
Vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a stavieb na nich) pozemky registra „C"-KN 
parcelné č 774611, 2, 3, 9, 11, 7748, 7749, 7750, 7751, 774113, 7738 a 21714/2 katastrálne 
územie Staré Mesto, Bratislava 

- na vedomie: 

1. Rezidencia medzi hviezdami, a. s„ Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava 
2. IC.SK, s.r.o„ Žilinská 16, 811 05 Bratislava 
3. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 

Bratislava - obec 
4. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 

Bratislava - vlastník pozemku registra „C"-KN parcelné č. 21724/2 katastrálne územie 
Staré Mesto, Bratislava 

5. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava 

Žiadosť o yyyesenie verejnej vyhlášky: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu yyyesenia a zvesenia verejnej yyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Odtlačok pečiatky a podpis: 

Deň doručenia: 

Dátum zvesenia: Odtlačok pečiatky a podpis: 
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Žiadosť o zverejnenie podľa § 26 ods. (2) správneho poriadku a § 69 ods. (3) stavebného 
zákona: 
- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava až 

do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na: 
úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu zverejnenia: 

Zverejnené od: Zverejnené do: 

Odtlačok pečiatky a podpis: Odtlačok pečiatky a podpis: 

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

--------------· 
OBRYS NADZEMNEJ ČASTI STAVBY 

OBRYS PASÁŽEjVJAZDU A VÝJAZDU 

NAVRHOVANÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
V RÁMCI PlÁNOVANEJ VÝSTAVBY 
PODZEMNÉHO PARKOVACIEHO DOMU 

NÁDVORIE -SPEVNENÉ PLOCHY 

ZElfŇ NA RASTlOM TERÉNE 

- • - . - · - PODZEMNÝ KÁBEL VN 

PODZEMNÝ KÁBEL NN 

VEREJNÝ VODOVOD DN 150 

- - - - - - - - - - - VEREJNÁ KANALIZÁCIA DN300/450 

_ _ - - - - - - VEREJNÝ PLYNOVOD Nll100 OC. 

- VEREJNÝ PLYNOVOD NTLSOO OC. 
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