
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 2 1 Bratislava 

č. 3884/37135/2019/STA/Ivs/ÚR Bratislava dňa 05.08.2019 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad určený podľa § 119 ods. 1 
zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon) listom č. OU-BA-OVBP2-2017/7336/FIC zo dňa 
04.01.2017 vydaným Okresným úradom Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Tomášikova 46, Bratislava, podľa § 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 37711 990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa čl. 67 Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky, podľa § 46 a § 4 7 zákona č. 7111967 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 
§ 39, § 39a stavebného zákona s použitím § 4 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona (ďalej len „vyhláška 453/2000 Z.z.) vydáva 

stavby 
navrhovateľ 

miesto stavby 

druh stavby 
účel stavby 

účastníci konania 

územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1479 

Nadstavba a prestavba polyfunkčného domu 
Primex, spol. s r.o. , Jurová 77, 930 04 Baka zapísaný v Obchodnom 
registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 446/T, IČO 
17 640 695 v zastúpení Ing. arch. Martin Šarafín, Púpavová 45, 841 04 
Bratislava 
Mickiewiczova ulica č. 2 v Bratislave, stavba so súpisným číslom 2248 
na pozemku registra „C'' - KN parcelné číslo 8258 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 2893 
vo vlastníctve navrhovateľa 
zmena dokončenej stavby 
pozemná stavba - nebytová budova - polyfunkčná budova -
administratíva, obchod a služby 
Primex, spol. s r.o., Jurová 77, 930 04 Baka 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 
P. O .Box 192, 814 99 Bratislava 
Slovenská republika v zastúpení správcom Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 81 3 31 Bratislava 
Mgr. Iveta Camila Rusňák, Ulica 29. augusta 4, 811 07 Bratislava 
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Predmet konania: 

PTD, spol. s r.o„ Zámocká 6954/5, 811 O l Bratislava 
JUDr. Ing. Ingrid Šillová, Hroznová 5 3 54/21, 902 O l Pezinok 
Vlastníci bytov a nebytových priestorov Bytového domu - Ul. 29. 
augusta 2A,2B so súpisným číslom 7870 podľa výpisu z listu vlastníctva 
číslo 4311 
Vlastníci pozemkoch registra „C" - KN parcelné čísla 8256/ l, 8256/2, 
8256/3, 8256/ 11 podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 431 J 

Nadstavba existujúceho polyfunkčného objektu. Riešenú časť objektu tvorí severné uličné 
krídlo, ktoré je súčasťou celkovej trojkrídlovej zástavby (východné/2NP a západné/3NP). 
V súčasnosti má rišené krídlo dve nadzemné podlažia a podkrovie, prekryté pultovou 
strechou. V rámci navrhovanej nadstavby a prestavby bude pultová strecha odstránená, budú 
nadstavané dve nadzemné podlažia s novou pultovou strechou. Objekt je napojený na všetky 
inžinierske siete a nadstavba a prestavba nevyžaduje rekonštrukciu prípojok inžinierskych 
sietí. 

Základné údaje o stavbe 

celková zastavaná pôvodná: 299,04 m2 

celková zastavaná plocha po nadstavbe a prestavbe 299,04 m2 

podlažná plocha (pôvodný stav): 454,86 m2 

podlažná plocha (navrhovaný stav): 745,70 m2 

Výškové umiestnenie +0,000 = 140,4 m.n.m. 
Najvyšší bod strechy (pôvodný stav) 10,745 mod+ 0,000 
Najvyšší bod strechy (navrhovaný stav) 16,770 mod+ 0,000 

Týmto rozhodnutím sa pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu podľa § 39a 
ods. (2) stavebného zákona a§ 4 ods. (1) písm. d) vyhlášky č. 453/2000 Z. z„ predpisujú tieto 
podmienky: 

Navrhovateľ je povinný splniť osobitné podmienky, ktoré sú uvedené 
v stanoviskách dotknutých orgánov: 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava - pod č. MAGS OUIC 39013/18-

75049 zo dňa 21.06.2018: 
Z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: 
1.1 Celkový architektonický výraz, materiálové a farebné riešenie objektu v úrovni strešnej 

krajiny ako aj celkové riešenie fasády (podľa „Navrhovaného stavu A 1 ") budú plne 
rešpektovať pripomienky a požiadavky KPÚ v Bratislave. 

Z hľadiska riešenia dopravného vybavenia: 
1.2 Parkovacie miesta žiadame riešiť v rozsahu normovej potreby dlhodobých parkovacích 

miest t.j. 2 parkovacie miesta (PM) v dostupnej vzdialenosti cca do 300 m. 
1.3 V OSP žiadame predložiť v súlade s platnými právnymi predpismi, platnú nájomnú 

zmluvu podľa vyššie uvedených podmienok. Podmienkou kolaudácie je platná 
nájomná/resp. kúpna zmluva v súlade s platnými právnymi predpismi v rozsahu 
minimálne 2 parkovacie miesta. 
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1.4 Žiadame prípadné stavebné úpravy chodníka/komunikácie Mickiewiczovej ulice, ako 
aj prípadné dopravné značenie, riešiť ako súčasť stavby a odsúhlasiť s príslušným 
správcom komunikácie. 

1.5 Žiadame nezužovať profil chodníka osadzovaním elektromerných skríň resp. iných 
meracích zariadení a umiestňovaním nádob na komunálny odpad. 

Z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia Hlavné 
mesto SR Bratislava odporúča: 
1.6 Z dôvodu absencie zelených plôch riešiť aj zelené fasády; v kontakte terénu s budovou 

navrhnúť v maximálnej možnej miere prírodné plochy, ktoré zlepšujú energetickú 
bilanciu budov. 

2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového hospodárstva -
pod č. OU-BA-OSZP3-2018/016308/HEL/I zo dňa 22.01.2018: 
3.1 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 ST 
č. 366/2015 Z.z. na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, 
ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac 
ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s 
ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho 
kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje. 

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

3 .3 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, 
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faktúry). V dokladoch musí byt' označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak 
doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený 
originál uvedených dokladov. 

3. Západoslovenská distribučná, a.s., - zo d1'ía 16.01.2019: 
3.1 Objekt Mickiewiczova 2, Bratislava s max. požadovaným príkonom 66kW bude 

napojený z odberateľskej trafostanice Ts 0177-000 zjej sekundárnej časti, 

distribučným rozvodom miestneho charakteru. Deliacim miestom medzi 
spoločnosťou ZSD, a.s. a vlastníkom trafostanice sú 22kV koncovky vo VN 
rozvádzači objektu trafostanice TS 0177-000. V ďalšom stupni pred vyjadrením sa 
k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie je potrebné uzavrieť medzi 
spoločnosťou ZSD, a.s„ žiadateľom a vlastníkom trafostanice dohodu o distribúcii 
spolu so zmluvou o pripojení s hodnotou maximálnej rezervovanej kapacity (nie 
hodnota ističa v Ampéroch). 

3.2 Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia 
distribučného rozvodu vo vlastníctve ZSD. Žiadame rešpektovať ochranné pásma 
elektroenergetických zariadení v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike 
č. 25112012 Z.z. 

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

3 .4 V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN káblového 
vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce 
súvisiace so stavebnými prácami, je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) 
zodpovednou osobou všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa 
na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

3.5 Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská 
distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 
zákona 251/2012 Z.z. o energetike ajeho 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 zariadenie VVN a zariadenia oznamovacie 
na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3 

4. Dopravný podnik Bratislava - pod č. 23939-2017/1643/2000/2018 zo dňa 19.01.2017: 
4.1 Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania povrchov 

komunikácií nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť 
prevádzky na trolejbusovej dráhe Mickiewiczova, nesmú obmedzovať plynulosť 
premávky trolejbusov 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 spôsobí zastavenie prevádzky na trolejbusovej 
dráhe, tzn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a dopravnú výluku na ňou dotknutej 
trolejbusovej trati. 

4.2. Stavebnú činnosť na komunikácii Mickiewiczova požadujeme navrhnúť, riešiť 
a zabezpečpovať tak,aby bol trvale zabezpečený dosah zberačov trolejbusov 
na trolejové vedenie. 

4.3 Oplotenie staveniska počas výstavby a dočasné stavebné zariadenia (lešenie, stavebný 
výťah, zenav, konštrukcia prekrytia chodníka a pod.) nesmú zasahovať 

do prejazdného profilu komunikácie Mickiewiczova. Pritom chodci nesmú byť 
presmerovaní do priestoru vozovky. 

Strana 4 z 9 



4.4 Priestor vozovky na komunikácii Mickiewiczova nesmie byť používaný pre účely 
skládky stavebného materiálu a ani pre odstavenie vozidiel staveniskovej dopravy, 
stavebných strojov, mechanizmov, a pod. 

4.5 Káblové siete DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané 
a vytýčené. 

4.6 Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a.s. musia byť vykonávané ručne. 
4.7 Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi (5950 1491) prípadne 

na elektrodispečing (5950 6666) 
4.8 Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť 

pevné trakčné zariadenia. 
4.9 Kríženie a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005. 
4.1 O Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétne miesto so správcom (5950 

1491). 
4.11 Odkryté káble DPB, a.s. musia byt' pred zasypaním skontrolované správcom (5950 

1491). Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba nesmie 
byť nez neho skolaudovaná. 

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

4.13 Verejne prístupné miesta (okná, balkóny, lešenia, ... ) musia byt' vzdialené od živých 
častí trakčného vedenia minimálne 3m! 

5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava - pod č. KPUBA-2017/25767-2/100720/MAL 
zo dňa 19.12.2017 

5.1 V ďalšom stupni bude rozpracovaný „Navrhovaný stav Al" 
5.2 Projektovú dokumentáciu v rozpracovanosti prerokovať a následne predložiť na KPÚ 

BA so žiadosťou o vydanie záväzého stanoviska. 
5.3 Začiatok a ukončenie stavebných prác oznámi stavebnák bezodkladne na KPÚ, ktorý 

bude počas relizácie stavebných prác vyonávať štátny dohľad z hľadiska ochrany 
pamiatkového fondu. 

5.4 Každú závažnú zmenu oprti alebo nad rámec tohoto rozhodnutia je nutné prerokovať 
a schváliť správnym orgánom. 

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby je podľa§ 40 ods. (1) stavebného zákona platné 
tri roky, odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. 

PredÍžiť platnosť tohto rozhodnutia podľa § 40 ods. (3) stavebného zákona, môže 
stavebný úrad na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti 
územného rozhodnutia nemožno predÍžiť, ak bol na to isté územie schválený územný plán 
zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia. 

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

Podľa § 41 ods. ( 1) stavebného zákona môže stavebný úrad 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. 

V zákonnom stanovenej lehote neboli voči územnému konaniu o umiestnení stavby 
uplatnené námietky účastníkov konania ani oznámené nesúhlasné stanoviská dotknutých 
orgánov. 

Podľa položky č. 59 písm. a) zákona č . 145/1 995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, sa navrhovateľovi predpisuje správny poplatok vo výške 100,00 eur 
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(slovom jednosto eur), ktorý zaplatil dií.a 18.05.2018 vkladom na účet Miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

ODÔVODNENIE 

Stavebný úrad prijal dňa 03.05.2018 návrh navrhovateľa Primex, spol. s r. o„ Jurová 
77, 930 04 Baka zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 
číslo 446/T, IČO 17 640 695 v zastúpení Ing. arch. Ma1tin Šarafín, Púpavová 45, 841 04 
Bratislava, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby uvedenej vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o umiestnení stavby. 
Navrhovateľ preukázal vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti výpisom z listu 

vlastníctva číslo 2893. 
Vzhľadom k tomu, že predložený návrh spolu s prílohami neposkytoval dostatočný 

podklad pre posúdenie, stavebný úrad predmetné konanie prerušil rozhodnutím 
č. 7103/20739/2018/STA/Kam/L-45 zo dňa 09.05.2018 a súčasne vyzval navrhovateľa 
na doplnenie návrhu v stanovenej lehote. 

Dňa 28.09.2018 stavebný úrad prijal žiadosť o predÍženie lehoty na doplnenie 
chýbajúcich dokladov. Stavebný úrad listom č. 7103/4221012018/ST A/Kam zo dňa 

02.10.2018 predÍžil lehotu na doplnenie chýbajúcich dokladov. 
Dňa 10.10.2018 stavebný úrad prijal záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy k investičnej činnosti. 
Dňa 14.11 .2018 stavebný úrad prijal čiastočné doplnenie chýbajúcich dokladov. 
Stavebný úrad listom č. 3884118654/2019/STA/lvs-12/L zo dňa 15.04.2019 konanie 

opakovane prerušil a navrhovateľa vyzval na doplnenie zvyšných chýbajúcich dokladov. 
Navrhovateľ dňa 29.05.2019 doplnil chýbjúce doklady v zmysle výzvy stavebného 

úradu. 
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania listom 

pod č. 3884/2834 1/2019/STA/Ivs zo dňa 05.06.2019 všetkým účastníkom konania verejnou 
vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo a zároveň upustil od ústneho pojednávania a 
miestneho zisťovania a stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, 
v ktorej mohli účastníci konania a dotknuté orgány podať k návrhu námietky a stanoviská, 
pričom dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania verejnou vyhláškou bol 
15. deň odo dňa vyvesenia. 

V zákonnom stanovenej lehote neboli voči územnému konaniu o umiestnení stavby 
uplatnené námietky účastníkov konania ani oznámené nesúhlasné stanoviská dotknutých 
orgánov. 

K umiestneniu stavby sa kladne vyjadrili dotknuté orgány, ich prípadné podmienky sú 
zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia a navrhovateľ je povinný ich zohľadniť pri uskutočnení 
stavby: 
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava - pod č . MAGS OUIC 39013118-75049 

zo dňa 21.06.2018 
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia - pod č. OU-BA-OSZP3-2018/016308/HEL/I 
zo dňa 22.01.2018 

- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., - pod č. 54869/2017/PD zo dňa 18.12.201 7 
- Západoslovenská distribučná, a.s., - zo dňa 16.01.2019 
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- Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát -
pod č. KRPZ-BA-KDIJ-2764-001 /2018 zo dií.a 20.08.2018 

- SPP - distribúcia, a.s„ - pod č. TD/EX/0452/2017 /Gá zo dií.a 14.12.2017 
- Dopravný podnik Bratislava - pod č. 23939-201711643/2000/2018 zo dňa 19.01.2017 
- Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy - pod č . HZUBA3-

4323/20l7-001 zo dňa 05.12.2017 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto - pod č . HŽP/1904/2018 

zo dňa 05.01.2018 
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava-pod č. KPUBA-2017/25767-21100720/MAL zo dňa 

19.12.2017. 

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa 
príslušných ustanovení stavebného zákona a podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z. 

Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, chránené 
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s platným Územným plánom hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. Pre územie, ktorého súčasťou je 
záujmový pozemok parc.č. 8258 (vrátane pozemkov parc.č. 825911, 10, 11) stanovuje 
územný plán reguláciu funkčného využitia plôch zmiešané územia, zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti, kód funkcie 501. Územie slúžiace predovšetkým pre umiestnenie 
polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti v zónach celomestského 
a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na vytváranie mestského 
prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia 
centier a mestských tried. Záujmová parcela je súčasťou územia kompaktného mesta -
územie zóny A zahŕňajúcej PZ CMO - stred. Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované 
ako rozvojové územie, kód J. Navrhovaná zmena dokončenej stavby splňa reguláciu 
funkčného využitia plôch - navrhovaná je nová podlažná plocha administratívnych 
priestorov- cca 342 m 2 

- zariadenia administratívy, správy a riadenia patria medzi 
prevládajúce spôsoby využitia funkčných plôch s kódom funkcie 501. Index zastavaných 
plôch ani koeficient zelene sa nemenia. Index podlažných plôch vzrastá z hodnoty 1,65 na 
1,90 a z hľadiska intenzity využitia územia je dodržaný prípustný ukazovateľ IPP stanovený 
pre funkčné využitie územia: zmiešané územia, zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti, kód funkcie 501, rozvojové územie, regulačný kód J .Dosahovaná výška hrebeňa 
strechy+ 16,77 m je v intenciách jestvujúcej prevládajúcej výšky susedných objektov, čím je 
zachovaná charakteristická historická zástavba ulice, resp. mestského bloku a jestvujúcej 
urbanistickej štruktúry. 

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

Vzhľadom k vyššie uvedenému po preskúmaní predmetného návrhu, ktorý bol postupne 
doložený predpísanými dokladmi, rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výroku 
rozhodnutia. 
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POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho 
poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Deň doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou 
je 15 deň odo dňa vyvesenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 

Príloha: Koordinačná situácia 
Príloha pre navrhovateľa : projektová dokumentácia stavb overená stavebným úradom, ktorú 

si navrhovateľ prevezme osobne 

Doručuje sa: 
účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
- Primex, spol. s r.o., Jurová 77, 930 04 Baka v zastúpení Ing. arch. Martin Šarafín, 

Púpavová 45, 841 04 Bratislava 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 
Bratislava 
Slovenská republika v zastúpení správcom Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 
Nám. SNP 33, 813 3 1 Bratislava 
Mgr. Iveta Camila Rusňák, Ulica 29. augusta 4, 811 07 Bratislava 
PTD, spol. s r.o. , Zámocká 6954/5, 811 O 1 Bratislava 
JUDr. Ing. Ingrid Šillová, Hroznová 5354/21, 902 O 1 Pezinok 
Vlastníci bytov a nebytových priestorov Bytového domu - Ul. 29. augusta 2A,2B so 
súpisným číslom 7870 podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 4311 
Vlastníci pozemkoch regi stra „C'' - KN parcelné čísla 825611, 8256/2, 8256/3, 8256/ 11 
podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 4311 

ďalej sa doručuje: 

1. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a so žiadosťou o zvesenie a doručenie verejnej vyhlášky 

2. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 2 1 Bratislava 
so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na webovom sídle (na 
internetovej stránke) Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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na vedomie 
3. Primex, spol. s r.o„ Jurová 77, 930 04 Baka v zastúpení Ing. arch. Martin Šarafín, 

Púpavová 45, 841 04 Bratislava 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Pečiatka a podpis: 

Deň doručenia: 

Dátum zvesenia: Pečiatka a podpis: 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto I spis - 2 x 

Strana 9 z 9 



....-

~ 
'v',.-' // 

/ o /_ - ,/\ ť \ ,.„ / 823612 ... „. / , / 
\ \ .·· - / ,.., 
\ \..... , ,/ 

/....-__.) 
/ 

\ .. -\ _.r ,,/ 

v \ - -;':.· , . , ,/ - s \ 823613 . / ' / ,/ .,,. 
\;;~·/ ,/ / ~ 

·. :o· ,· ,,/ ~-
.- ,/ / .·· .,:t"' ' . 

. / - //. jŕ / -~ a2ss '\'_,\ -„ ,,,-- ' \ Rš .. - / ,/ , ~ ,, /,/ ., ~ l ~ ,>/ ~\'" ' \, 
, / ' ~ '\ '\ 

/ \ ' ' \ 

d 

L_ 
8256 

, 
ô2~312 

„// 

··'· 
_,/ 

/' 
/ 

·) 
827311 

'', 

// 
< 
''·\, 

',,, 
\. 

~>', \.:"' '\~ ~ ~ 
'\\ ~' -~ "'>; <l" ~ . \ ,...., '% \. ~ . 

~· • r. ' '/.so 
\ ' ·. / 'A ~ ' / ',>. 
„ \ \ ~ (-_,,'~ ~/' 

/ \ "' ' ~ / '- '&/-·., 
„/ \ ', '\ ,r ', ".s>\ . ~ 

/ \ '-.: ' 7 \ '-/ ~ . . . ' ' ' . c""' , ? ,p 
'\ ·,, ~"' ',, .:,.. ,, r- , „> 'O');·/ 

\ „~ '\ . 7 " / ~ \ •, - "Ó ,...7 ,'\ "" \ / 
\ '· / ' ' . "' y . 

\ < ', „ ·, ..,.. ' / . „ , . .,:Oo \ "/' 7 ,, y' ·:;.;> ' 
,, '.-: ~--7·', V-- ·,,/ .·""' ', ,,.,, 
'\ . ·' . .s. . ' / . -::? .,... o ~",':"6' „ / . '• / . .9')· ' 

\ / '" / . ..... f', ' " 
/ ,,,,.,· „/ \ '\. ,,.. ó>i.l •/ 

(1' 

Legenda 

6 Dopravný pristup z ulice cez podjazd 

6 Hlavný vstup do riešenej časti objektu 

1 1 Riešenä fasf objektu 

~ 

VEREJNY PL YNOVOO STL 1-225-PE 

VEREJNÝ VODOVOD ON 300 

VEREJNÁ KANALIZÁCIA ON 400 

PL YN - PRÍPOJKA NTL ON 40 

VODOVODNÁ PRIPOJKA ON 63 

KANALIZAČNÁ PR!POJKA ON 200 

ELEKTRICK ~ PRIPOJKA 

HRANICA PC cEMKU 

Odstupy : Od p.č. 8256 = O,OOOm 
Od p.č. 8259/1 = 0,000m 
Od p.č. 827312 = O,OOOm 
Od p.č. 827311 = O,OOOm 

n.ooo = 140,4 m.n.m. B.P.V - - -
ZODP. PROJEKTANT: ING. AR~ ~RDOŇ 
AUTOR: ING. ARCH. J.lVROOŇ ·---------j-
KRESLILA:ING. ARCH. T.KOŽENÁ ---j 
MESTO-OBEC: MICKIEWICZOVA 3. BRATISLAVA 1. 

. • ··~\r··\ . J:·1 ';·.. . 
:~(\ . : ,_,„/.;·.~ .. Arch1tectural and Building 

·-- ·--·------ - · _,,(~ ~f :} ::n:,::::~~r::n:k 
INVESTOR: PRIMEx spol. s r.o„ ~~~~~~~ 1 · .. • · ... ~. -~· .: www.arcMectservices.eu 

Polyfunkč ný dom - nadstavba a · '.:·
1.A:r:-„...- F~RM~~-+-'~'-'--

prestavba M ickiewiczova 2 Bratislava .Q.~T~~: 712017 
• STUPEN PO: DUR 

i;_ís.ZÁK~ZKY~7/2~·· 
ČÍS.KÓPIE: ·---

parc.č. 8258, k.ú. Bratislava 1. 

-- . ---------;-
Koordinačná situácia M IERKA: 

1 :500 


