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

v Bratislave dňa 08.01.2020 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa § 7a ods. 2 
písm. i) zákona č. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, podľa čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa 
§ 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok"), rozhodujúc podľa§ 37, § 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 vydáva (ďalej len „vyhlášky č. 

453/2000 Z. z.") v y d á v a 

stavby 

územné rozhodnutie o umiestnení 

„Čulenova-New City Centre, IV. obytná veža" 
v členení na stavebné objekty: 
SO I 100 areálové spevnené plochy a komunikácie 
SO I 210 kanalizačná prípojka 
SO K 100 úprava Bottovej ulice 

rozhodujúc podľa § 37, § 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 vydáva § 66 stavebného zákona v spojení s § 1 O vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z„ ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona v y d á v a 

stavebné povolenie v spojenom územnom konaní o umiestnení 
stavby so stavebným konaním 

stavby „Čulenova-New City Centre, IV. obytná veža" 
v členení na stavebné objekty: 

SO 1 001 * bytový dom 
SO 1 001 bytový dom - nadzemná časť 
SO 1 002 podzemná časť 

SO 1 200 vodovodná prípojka 
SO I 300 prípojka horúcovodu 
SO I 400 NN distribučné rozvody 
SO I 401 vonkajšie osvetlenie areálu 
SO J 400 oclu·ana elektro rozvodov drobná architektúra Bottova 
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stavebník 

miesto stavby 

Prevádzkové súbory 
PS G 1 čerpacia stanica pitnej vody 
PS G 2 čerpacia stanica požiarnej vody 
PS G 3 výmenníková stanica 
PS G 4 čerpacia stanica závlahovej vody 
PS G 5 vertikálne komunikácie-výťahy a zdvihová plošina 
PS G 6 čerpacia stanica dažďovej vody 

SKY PARK RESIDENCES s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 
851 O 1 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel: Sro, vložka č.: 127033/B, IČO: 51 467 674 v zastúpení KT.Plus, s.r.o., 
Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 37871/B, IČO: 35 958 766 

Továrenská ulica, Bratislava v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava 

pozemok registra „C" - KN parcelné číslo 911 1/1 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava, vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 8551 vo vlastníctve SKY PARK 
RESIDENCES s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 
IČO: 51 467 674 

pozemok registra „C" - KN parcelné číslo 9104/4 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava, vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 8551 vo vlastníctve SKY PARK 
RESIDENCES s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 O 1 Bratislava, 
IČO: 51 467 674 

pozemok registra „C" - KN parcelné číslo 21791/1 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava, vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 8551 vo vlastníctve SKY PARK 
RESIDENCES s.r.o. , Digital Park II, Einsteinova 25, 851 O l Bratislava, 
IČO: 51 467 674 

pozemok registra „C" - KN parcelné číslo 9104/1 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava, vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 8551 vo vlastníctve SKY PARK 
RESIDENCES s.r.o. , Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 
IČO: 51 467 674 

pozemok registra „C" - KN parcelné číslo 9111112 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava, vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 1O168 vo vlastníctve SKY 
PARK OFFICES s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 
IČO: 50 746 529 

pozemok registra „C'' - KN parcelné číslo 9098/6 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava, vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 1O168 vo vlastníctve SKY 
PARK OFFICES s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 O 1 Bratislava, 
IČO: 50 746 529 

pozemok registra „C" - KN parcelné číslo 21788/ 10 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava, vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 8551 vo vlastníctve SKY PARK 
RESIDENCES s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 O l Bratislava, 
IČO: 51 467 674 
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druh stavby 

účel stavby 

účastníkom konania 

novostavba 

pozemná stavba - bytová budova - bývanie, ubytovacie zariadenia 
na krátkodobé pobyty, obchod, služby, garáž 

1. SKY PARK RESIDENCES, s.r.o„ Digital Park II, Einsteinova 25, 851 
01 Bratislava v zastúpení K.T. Plus, s.r.o„ Kopčianska 15, 851 01 
Bratislava 

2. Ing.arch. Ján Šoltés - IDO Hutný Projekt a.s„ Lakeside park 01, 
Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 

3. Ing.arch.Pavol Franko - GFI, a.s„ Brnianska 49, 811 04 Bratislava 
4. SKY PARK OFFICES, s.r.o„ Digital Park II, Einsteinova 25, 851 O 1 

Bratislava 
5. Západoslovenská energetika, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
6. Development 5, s.r.o., Eurovea Central 2, Pribinova 6, 811 09 

Bratislava 
7. Twin City VIII s.r.o„ Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
8. SR - Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 811 03 Bratislava 
9. Twin City Infrastructure s.r.o„ Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
1 O. Smart City Parking s.r.o„ Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
11. Smart City Office VII s.r.o„ Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
12. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 

99 Bratislava-obec 
účastníkom konania v zmysle EIA 

13. SKY PARK RESIDENCES, s.r.o„ Digital Park II, Einsteinova 25, 851 
O 1 Bratislava 

14. Ing. Juraj Juritko, Košická 1780/49, 821 08 Bratislava 
15. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava 
16. Development 5, s.r.o„ Eurovea Centra! 2, Pribinova 6, 811 09 

Bratislava 
17. Katarína Lendbergh, Zámocká 32, 811 O 1 Bratislava 
18. Západoslovenská energetika, a.s„ Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
19. Twin City VIII s.r.o„ Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
stavebník zaplatil správny poplatok podľa položky č. 60 písm. g) vo výške 400,- € 
(slovom: štyristo eur) dňa 06.02.2019 potvrdenkou č . 3027. 

Podmienky pre umiestnenie stavby: 
a) Stavba bude umiestnená podľa koordinačnej situácie z 12/2018. 
b) Riešený objekt „Čulenova-New City Centre, IV. obytná veža" je bytový dom Veža 

IV. (stavebný objekt SO 1 001) a je riešený ako vežová výšková stavba ktorá pozostáva 
z 31 nadzemných podlaží a 2 podzemných podlaží. Hmota vežovej stavby je tvorená 
dvojitým zakrivením s rozmerom najväčšieho podlažia (15 .NP) vrátane exoskeletu 
stavby s rozmermi cca 48,0 x 28,0 m. 
Funkčné členenie: l .NP: nebytové priestory občianskej vybavenosti (obchody, služby), 
hlavný vstup s recepciou. 2.NP: nebytové priestory občianskej vybavenosti (obchody, 
služby, kancelárie). 3 .NP až 30.NP : 196 bytových jednotiek a 68 apartmánov z pohľadu 
svetlotechniky. 31.NP: TZB podlažie, strojovňa bytového vetrania, strojovňa chladenia, 
vonkajšie chladiace jednotky. l .PP a 2.PP: parkovanie osobných vozidiel, pivničné 
kobky pre bytové jednotky, technické vybavenie stavby (AST-požiarna voda, AST
pitná voda, OST-vykurovanie, NN-rozvod11a, požiarna rozvodňa, strojovňa VZT, diesel, 
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priestory pre uskladnenie odpadu. Napojenie na inžinierske siete: vodovodná prípojka -
DN150 bude napojená na spoločnú prípojku DN 150 z prepojovacieho vodovodu DN 
200 Bottova - Továrenská v šachte pre Administratívnu budovu č. 2. Stavebný objekt 
kanalizačná prípojka bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd zo stavby 
a dažďových vôd v povolenom škrtenom množstve ako výtok z retenčnej nádrže. 
Horúcovodná prípojka nadväzuje na horúcovodný rozvod vedený v suteréne 
administratívnej budovy CO 1 a parkovacieho domu a pokračuje do navrhovanej OST 
v rámci podzemnej garáže veže 4. Prípojka NN pre bytový dom bude riešená priamo 
z NN rozvádzača v trafostanici (veža 3, 2.etapa) do hlavného rozvádzača v samostatnej 
miestnosti na 1.PP. Hlavné komunikačné napojenie je riešenie vjazdom/výjazdom do/z 
podzemnej garáže z Bottovej ulice. Statická doprava je riešená v podzemnej garáži 
o celkovom počte 372 PM. Návrh sanácie znečisteného územia spočíva v odťažení 
zemín a vybudovaní stavebných bariér (základové dosky a steny podzemných častí 

stavieb na pozemku) tak, aby nedochádzalo ku prestupu znečisťujúcich látok zo 
susedných pozemkov do predmetného priestoru. Po realizácii stavby bude zrealizovaný 
jeden monitorovací objekt zasahujúci do neogénneho podložia, a to z dôvodu 
sledovania potencionálneho šírenia kontaminantov podzemnou vodou - geologický vrt. 
Zastavaná plocha, počet nadzemných podlaží, funkčné využitie objektu rešpektuje 
záväzné regulatívy právoplatnej ÚPD Územného plánu zóny Chalúpkova. 

c) bilancia plôch: celková plocha pozemku 6 93 7 m2 

podlažná nadzemná plocha 29 939 m2 

zastavaná plocha 1 04 7 m2 

plocha zelene z toho 2 157 m2 

d) yýškové umiestnenie: Úroveň ± 0,000 = 139,830 m n.m. Obytná veža č. 4 maximálna 
výška objektu+ 243,800m n.m. (+ 103,970 mod úrovne± 0,000). 

e) Počet nadzemných podlaží: 31 
t) Počet bytov: 196 
g) Počet apartmánových bytov 68 
h) Počet parkovacích miest 372 
i) tvar strechy: plochá strecha 
j) . miestny poplatok za rozvoj: 22 143,19 m2 (údaj od zodpovedného projektanta) 

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby: 

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí 
stavebný úrad. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa 
so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. 

2. Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 
a doplnení ~ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom právoplatnosti 
stavebného povolenia vzniká poplatková povinnosť (miestny poplatok za rozvoj). 

3. Na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad predÍžiť platnosť stavebného povolenia, avšak 
žiadosť na predÍženie jeho platnosti musí byt' podaná pred uplynutím platnosti tohto 
rozhodnutia. 

4. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť o stavebných prácach stavebný denník 
od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. 

5. Stavebník uskutočňovanej stavby (ďalej len „stavebník") v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) 
stavebného zákona ešte pred začatím stavebných prác oznámi listom stavebnému úradu 
termín ich začatia. 

6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby 
písomne stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania. 

7. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Ján Šoltés 
autorizovaný architekt *0694AA * z 12/2018. Projektová dokumentácia overená stavebným 
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úradom je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia - stavebník si projektovú dokumentáciu 
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia prevezme osobne. 

8. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej 
dokumentácie. 

9. Na stavenisku musí byť po celý čas uskutočňovania stavebných prác stavebný denník, 
právoplatné stavebné povolenie a projekt stavby overený stavebným úradom, potrebný 
na jej uskutočňovanie a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

10. Stavebník je povi1rný dodržiavať pokyny projektanta, bezpečnostné, hygienické a požiarne 
predpisy a všeobecno-technické požiadavky na výstavbu. 

11. Stavba musí byť úplne ukončená do 24 mesiacov odo dňa s jej začatím. 

12. Stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená 
na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného 
zákonníka) a vedenie uskutočňovania vykonáva stavbyvedúci. 

13. Vedenie uskutočňovania stavby môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá získala oprávnenie 
na výkon týchto činností („oprávnená osoba") podľa osobitných predpisov. Oprávnená osoba 
je povinná pri tejto činnosti clu·ániť verejné záujmy. 

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

15. Stavebník je poviMý v zmysle § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona na viditeľnom mieste 
pri vstupe na stavenisko označiť štítkom „Stavba povolená" s týmito údajmi: 
a) označenie stavby, 
b) označenie stavebníka, 
c) označenie zhotoviteľa, 
d) kto a kedy povolil stavbu (dátum a číslo tohto rozhodnutia), 
e) termín začatia a ukončenia stavby, 
f) meno oprávnenej osoby (stavbyvedúci) a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby. 

16. Pri uskutočňovaní stavebných prác nesmie byť ohrozená stabilita a tuhosť stavby a musí byť 
bezpečne zaistená ochrana verejného záujmu ohrozeného stavebnými prácami. 

17. Podľa § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavebných prác možno navrhnúť a použiť 
iba stavebný výrobok, ktorý je podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodný na použitie 
v stavbe na zamýšľaný účel. 

18. Stavebník je poviMý teclrnologickou disciplínou zabezpečiť počas uskutočňovania stavby 
zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie (zníženie prašnosti 
a hlučnosti-v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí). 

19. Stavebník je povinný kontajnery na odpad zo stavebných prác umiestniť prednostne 
na vlastnom pozemku alebo so súhlasom majiteľa pozemku len na čas nakladania s odpadom 
za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; v prípade zaujatia 
verejného priestranstva je stavebník povinný zabezpečiť povolenie príslušného 
samosprávneho orgánu - toto rozhodnutie nenahrádza takéto povolenie. Stavebník je povi1rný 
umiestnenie kontajnerov riešiť tak, aby zabezpečil bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej 
premávky. Verejné priestranstvá a pozemné komunikácie sa po skončení ich užívania musia 
uviesť do pôvodného stavu. 

20. Stavebník je povinný nakladať s odpadom v súlade so zákonom č . 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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21. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

22. Podľa § 135 ods. 2 stavebného zákona je stavebník povi1mý dbať na to, aby pri uskutočňovaní 
stavby čo najmenej rušil užívanie susedných bytov, stavieb alebo pozemkov nad prípustnú 
mieru a aby vykonávanými prácami nevznikli škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, 
ktorým možno zabrániť; po skončení prác je stavebník povinný uviesť stavebnými prácami 
stavby alebo pozemky do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, 
poskytnúť poškodeným vlastníkom náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 

23. Stavebník zodpovedá v plnej miere za škodu vzniknutú na susedných stavbách 
alebo pozemkoch, pokiaľ ich nevyvolal ich závadný stav. Stavebník ďalej zodpovedá 
za bezpečnosť zariadení, ich technickú spôsobilosť a estetickú kvalitu. 

24. V prípade, že počas výstavby príde k nakladaniu s nebezpečným odpadom, je potrebné 
zavolať oprávnenú osobu, ktorá má oprávnenie nakladať s takýmto odpadom. 

25. Stavebník je povinný splniť podmienky z rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov alebo 
iných opatrení dotknutých orgánov: 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava č. MAGS OUIC 42689/18-116754 zo 
dňa 25.10.2018: 

z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: 
Stavbu je potrebné koordinovať s etapami 1 a II, ktoré sú v procese výstavby, najmä vo väzbe 
na navrhovaný „mestský park" ahistorický objekt teplárne ako aj na prepojenie verejných 
priestorov širšieho územia. 

• Nad objektom podzemnej garáže uvažovať aj v ďalšom stupni projektovej prípravy s hrúbkou 
pôdneho substrátu, deklarovanou v predloženej dokumentácii pre úzenmé rozhodnutie, letora 
wnožní výsadbu plnohodnotnej zelene a pre rastliny vytvoriť podmienky, ktoré im umožnia rast a 
želateľný rozvoj aj v budúcnosti. 

• Nad úrov1fou garáže je navrhnutý verejný priestor - park, voči všetkým vstupom z priľahlých 
peších ťahov požadujeme riešiť bezbariérový prístup k parku a minimalizovať podiel 
spevnených plôch. 

• Pri tvorbe verejného priestoru je potrebné zabezpečiť optimálnu mikroklímu mestského 
priestoru. Dôraz klásť na -urbanistický--detail a prvky drobnej architektúry (použiť kvalitné 
materiály mestského mobiliára). 
Verejné priestory musia byt' bezbariérové s nešmykľavými povrchmi, dostatočne osvetlené, 
prehľadné a tým aj bezpečné. 

• Počas výstavby je potrebné rešpektovať všetky požiadavky obsiahnuté v Rozhodnutí o 
schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia vydanom Ministerstvom 
životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov dňa 08.06.2018 pod por. č. R
AR 3247/2018. 

z hľadiska riešenia dopravného yybavenia s ohľadom na predložené DKP: 
• Dopravno-kapacitné posúdenie je spracované v súlade s Metodikou dopravno-kapacitného 

posudzovania veľkých investičných celkov. 
K posúdeniu komunikačnej siete a k vybraným križovatkám uvádzame nasledovné: o Križovatka 
č. 201 Landererova - Košická - Prístavná - pozorovaním simulácie pri navrhnutom signálnom 
pláne prichádza ku kolízií smerov ľavého odbočenia z Košickej do Prístavnej a priameho smeru z 
Landererovej do Prístavnej ul., z dôvodu nedodržania dÍžky medzičasu medzi signálnymi 
skupinami č.2 a č. 7. 

• V ďalšom stupni P D žiadame prepracovať signálny plán tak, aby bola zohľadnená tabuľka 
medzičasov. 
o Križovatka č. 655 Landererova - Čulenova - v simulácii uvažovaná už s novou geometriou: 
posilnené vstupy z Čulenovej o 1 samostatný radiaci pruh (severný aj južný), s priamym 
prepojením Čulenovej len z juhu na sever, Čulenova ul. k Továrenskej je uvažovaná ako 
obojsmerná s prepojením na Továrenskú v obidvoch smeroch, Landererova rozšírená o 1 jazdný 

Strana 6 z 26 



pruh. Križovatka vyhovuje predpokladanému zaťaženiu. o Landererova ul. - v simulácii je 
uvažované s rozšírením na 3 pruhy v celej dÍžke od Košickej po Karadžicovu so zastávkami 
MHD v nikách. 
• Upozorňujeme, že v prípade nutnosti vyznačenia samostatného pruhu pre MHD a tým aj 

nutnosti zvýšenia priepustnosti križovatiek, môže táto zmena vyvolať úpravu smerovania v 
križovatkách na Landererovej ul. napr. znížením kolíznych bodov, t. z. zrušenie ľavých 

odbočení zo/do „ zóny Chalupkova". 
o Križovatka č. 2 l 2 Mlynské nivy - Košická - Prievozská - okrem východiskového iiešenia 
križovatky v rámci stavby TC B+C je navrlmutá aj optimalizácia signálneho plánu. o V ďalšom 
stupni P D žiadame doložiť popis zmien oproti aktuálnym signálnym plánom aj s preukázaním 
tabuľky medzičasov. · 

o Ostatné výsledky posudzovaných križovatiek, letore boli v DKP zhodnotené ako dostatočne 
kapacitne vyhovujúce s preukázaním funkčnosti nadradenej komunikačnej siete po uvedení 
zámeru do prevádzky, berieme na vedomie. 
o Pre samotný zámer okrem úprav resp. optimalizácie signálnych plánov, nie sú navrhnuté 
žiadne ďalšie opatrenia v organizácii dopravy. 

• Navrhnuté úpravy signálnych plánov v križovatkách žiadame predložiť v ďalšom stupni 
projektovej dokumentácie a doplniť popis zmien oproti aktuálnym signálnym plánom s 
preukázaním dodržania, tabuľky medzičasov. 
o Pozorovaním modelovej simulácie možno konštatovať, že objemy dynamickej dopravy pomaly 
dosahujú saturačné hodnoty kapacity predpokladanej komunikačnej siete. 

• V prípade akýchkoľvek kapacitných resp. priestorových problémov, je nutné uvažovať s 
úpravami smerovania vo vybraných križovatkách riešeného územia a tiež na Landererovej 
ul (napr. zrušenie ľavých odbočení zo/do zóny Chalupkova). 

Stanovisko je viazané na dodržanie predpokladaných východísk t. z. na navrhnuté dopravné 
opatrenia realizované ostatnými zámermi v riešenom území a existenciu diaľnice D4 a cesty R7. V 
prípade ich zmien, je potrebné spracovať nové DKP. 
• Pravo-pravé dopravné pripojenie stavby na Bottovu ulicu bude realizované ako súčasť stavby, 

vrátane bezbariérových úprav na vjazde, rozšírenia chodníkového telesa pozdÍž Bottovej ulice v 
celom rozsahu stavby a príslušného dopravného značenia. 

• Nároky statickej dopravy obytnej veže budú zabezpečené v podzemnej parkovacej garáži s 
kapacitou . 3 72 odstavných a parkovacích stojísk.· V ďalšom stupni žiadame preukázať 
vyhradenie a verejnú prístupnosť krátkodobých parkovacích stojísk pre návštevníkov objektu 
v súlade s výpočtom v objeme 35 stojísk. 

z hľadiska oclu·any životného prostredia: 
• Vykonávať investičnú či1mosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia 

č.811993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy 
z hl'adiska budúcich majetka - právnych vzt'ahov: 
• V prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a 

správy Hlavného mesta SR, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto 
stupňa. 

Z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia Hlavné mesto SR 
Bratislava odporúča: 

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. 

• Zachytávame dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním alebo retenciou s 
ohľadom na inžiniersko-geologické pomery v území. 
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Urbanisticko-architektonické pripomienky a požiadavky na základe posúdenia predloženého 
zámeru hlavnou architektkou: 
• Hrana prechodu okolia Skyparku musí byt' voči verejným priestorom v dotyku s riešeným 

územím riešená citlivo s oW'adom na plochy zelene a priľahlé komunikácie, ktoré o priestom 
(riešenie zelene, mobiliám, povrchov a pod.) okolo komwúkácie Bottova ako chrbtice celej 
zóny. 

• Pre Zónu Chalupkova žiadame vypracovať jednotný manuál verejných priestorov 
v konzultácii s Útvarom hlavnej architektky (k tejto téme prebehlo pracované stretnutie so 
zástupcami investora 1.10.2018). 

Upozornenie: 
• V prípade, že súčasťou stavby je zriadenie nového vjazdu (pripojenia), resp. úprava alebo 
zrušenie jestvujúceho vjazdu z dotknutej komunikácie na susednú nehnuteľnosť, je pre územné 
konanie potrebné doložiť záväzné stanovisko príslušného cestného správneho orgánu. 

Označenie bytových jednotiek ako apaitmán - apartmánový bytje iba z pohľadu svetlotechniky. 
Pre výpočet statickej dopravy riešeného objektu a vyhodnotenia podielu funkcií v rámci funkčnej 
plochy je započítaný ako byt. 

II. Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných 
zdrojov č. R-AR 3247/2018 zo dňa 08.06.2018: 

• Podmienky sanácie znečisteného územia pri kontakte s podzemnou vodou počas 

výstavby 

- odstrániť voľnú fázu ropných látok z hladiny podzemnej vody , 

- zabezpečiť, aby čerpaním a infiltráciou podzemnej vody nedošlo v oblasti k takým 
zmenám prúdenia podzemnej vody, v dôsledku ktorých by dochádzalo k ďalšiemu 

rozširovaniu znečistenia, resp. kontaminačného mraku, 

- kvalita podzemnej vody, ktorá bude infiltrovaná späť do horninového prostredia musí byt' 
vo všetkých sledovaných ukazovateľoch znečisťujúcich látok rovnaká, alebo lepšia, ako 
kvalita podzemnej vody do ktorej sa infiltruje, 

- najvyššia prípustná koncentrácia každej znečisťujúcej látky v infiltrovanej vode nesmie 
byť vyššia ako jej ID hodnota podľa Smernice Ministerstva životného prostredia SR č. 

112015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. 

• Podmienky monitorovania kvality podzemnej vody 

rozsah sledovaných ukazovateľov: NEL - IC, Cio - C40, PAU, terénne 

ukazovatele (teplota vody, vodivosť, kyslík, oxidačno-redukčný potenciál, pH, hladina 
podzemnej vody) 

frekvencia: 2 x ročne 

monitorované objekty: 1 monitorovací objekt zasahujúci do neogénneho 

podložia vybudovaný po realizácii výstavby 

III. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-
2018/015912/DUM/EIA-r zo dňa 11.09.2018 právoplatné dňa 19.10.2018: 

• Dodržať koeficient zelene, stanovený pre dané územie v zmysle platného územného 
plánu hl. mesta SR Bratislavy. 

• V rámci sanácie znečisteného územia počas výstavby: 
• odstrániť voľnú fázu ropných látok z hladiny podzemnej vody 
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• Zabezpečiť, aby čerpaním a infi ltráciou podzemnej vody nedošlo v oblasti k takým 
zmenám p1údenia podzemnej vody, v dôsledku ktorých by dochádzalo k ďalšiemu 
rozširovaniu znečistenia, resp. kontaminačného mraku, 

• kvalita podzemnej vody, ktorá bude infiltrovaná späť do horninového prostredia musí byť 
vo všetkých sledovaných ukazovateľoch znečisťujúcich látok rovnaká alebo lepšia, ako 
kvalita podzemnej vody, do ktorej sa infiltruje, 

• najvyššia prípustná koncentrácia každej znečisťujúcej látky v infiltrovanej vode nesmie 
byť vyššia ako jej ID hodnota podľa Smernice Ministerstva životného prostredia SR č. 
1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. 

• Po ukončení sanácie zabezpečiť monitoring kvality podzemnej vody. 
• Zabezpečiť oclu·anu prípadne zachovalých drevín pri stavebných prácach tak, aby nedošlo 

k ich poškodeniu alebo neskoršiemu úhynu, opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana 
prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

• Vytvoriť dostatočný priestor a životné podmienky pre výsadbu vzrastlých drevín stromov 
ako náhradnej výsadby za výrub s umiestnením v predmetnom areáli občianskej 
vybavenosti, t.j. zrealizovateľný návrh sadových úprav s ohľadom na plánované podzemné 
vedenia, ich oclu·anné pásma a podzemné a nadzemné konštrukcie. 

• Získať od Dopravného úradu udelenie výnimky z daných oclu·anných pásiem pre stavbu a 
použitie stavebných mechanizmov pri jej realizácii v rán1ci odsúhlasenia projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby. 

• Všetky dopravné parametre je potrebné navrlmúť v súlade s príslušnými normami STN a 
Teclu1ickými predpismi. 

• Predmetný zámer je potrebné odsúhlasiť Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a príslušnou 
mestskou časťou. 

• K dopravno-kapacitnému posúdeniu, ktoré je súčasťou predloženého zámeru, je potrebné v 
nadväzujúcich konaniach zabezpečiť metodické posúdenie a usmernenie zo Slovenskej 
správy ciest. 

• Rešpektovať plánovanú podzemnú železničnú stavbu ŽSR „Bratislava Predmestie -
Bratislava Filiálka - Bratislava - Petržalka", jej ochranné pásmo a súvisiace negatívne 
vplyvy a obmedzenia. 

• Zrealizovať potrebné opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej 

prevádzky a zabezpečiť, aby navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej prevádzky. 
• Posudzovanú stavbu zosúladiť v jej ďalšej príprave a realizácii koordinovať so stavbou 

ŽSR „Bratislava Predmestie -Bratislava Filiálka - Bratislava - Petržalka". 
• Predložiť jednotlivé stupne dokumentácie v rámci projektovej prípravy uvedenej 

navrhovanej stavby na posúdenie ŽSR. 
• V nadväzujúcich konaniach doplniť podrobnejší prepočet miery ozelenenia ( KZ) podľa 

tabuľky- zápočtov, uvedenej v Záväznej časti C. ÚPN hl. mesta aj s ohľadom na hrúbky 
substrátu nad podzemnými konštrukciami. 

• V záujme zabezpečenia dostatočného osvetlenia budúcej výstavby na parcele č. 9116/2, 
bude navrhovateľ znášať náklady na združené osvetlenie, tak aby bola splnená požiadavka 
na minimálne osvetlenie priestorov podľa platných predpisov. 

• V nadväzujúcich konaniach je potrebné upraviť styk so susednou parcelou 9116/2 tak, aby 
bolo zaručené zmysluplné využitie predmetnej parcely. Zároveň je potrebné upraviť 
dispozičné riešenie 1 PP tak, aby boli zrušené všetky východy smerujúce k parcele 9116/2, 
a teda všetky východy z objektu bolí smerované výlučne na pozemky vo vlastníctve 
navrhovateľa. 

• Všetky dopravné parametre musia byt' navrhnuté v súlade s príslušnými normami STN a 
technickými predpismi. Pri riešení dopravného napojenia novej výstavby je dôležitá 
postupná eliminácia kolíznych bodov pešej, cyklistickej a motorovej dopravy s návrhom 
primeranej segregácie. 
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• V nadväzujúcich konaniach, ako aj v procese realizácie zámeru je potrebné predmetný 
zámer prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých komunikácií 
ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu. 

• Z environmentálneho hľadiska je potrebné splniť všetky opatrenia uvedené v kapitole IV. 
10 zámeru. 

• Počas výstavby je potrebné minimalizovať znečistenie ovzdušia a ciest čistením kolies 
dopravných a stavebných mechanizmov pri výjazde z nespevnených na spevnené cesty, v 
prípade potreby bezodkladne vyčistiť znečistené komunikácie. Minimalizovať hluk a jeho 
vplyv na dotknuté územie. Vylúčiť používanie hlučných mechanizmov v zlom teclrnickom 
stave. Všetky dopravné parametre navrlrnúť v súlade s príslušnými STN a technickými 
predpismi. 

• Ako environmentálne prijateľnejší variant odporúčame realizovať variant č . 2 zámeru. 

IV. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany 
ovzdušia č. OU-BA-OSZP3-2019/053528ffRK/I zo dňa 02.05.2019: 
• Stavba predmetného zdroja musí byť realizovaná v súlade s predloženou projektovou 

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

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

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

• Súčasne v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 13 7 /20 i O Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov predložiť tunajšiemu úradu žiadosť o schválenie postupu zisťovania 

vypusteného množstva emisií z predmetných zdrojov. 

V. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy č. OU-BA
OSZP3-2019/0077398/GEE/I. vyj. zo dňa 19.06.2019: 

• Súčasťou objektu SO 1210 Kanalizačná prípojka je aj Čistiace zariadenie, preto objekt je 
podľa § 52 vodného zákona vodnou stavbou a na jej uskutočnenie je potrebné 
rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona. 

• Ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení č. OU-BA-OSZP3-2018/098524//GEE/I.vyj zo 
dňa 19. 11. 2018 zostávajú v platnosti. 

VI. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy č. OU
BA-OSZP-3-2018/098524//GEE/l.vyj. zo dňa 19.11.2018: 
• Vyššie uvedené objekty nie sú podľa § 52 vodného zákona vodnými stavbami a na ich 

uskutočnenie nie je potrebné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 
vodného zákona. 

• Na zabudovanie dieselagregátu je potrebný súhlas podľa § 27 vodného zákona. 
• Existujúce inžinierske siete musia byť pred začatím stavby zamerané a vytýčené. 
• V mieste križovania stavby s existujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať 

zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma. 

VII. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie civilnej 
ochrany a krízového plánovania č. OU-BA-OKRl-2019/039679 zo dňa 28.03.2019: 
• Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť: 
• naše záväzné stanovisko 
• dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť CO) 
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• podrobne dopracované dispozičné riešenie, technické riešenie a vetranie úkrytu v súlade s 
prílohou č. 1 časť tretia - jednoduché úkryty, odst. 1 pre kapacitu 50 ukrývaných osôb a 
viac k vyhláške č. 532/2006 

• vyplnené určovacie listy JÚBS v dvoch výtlačkoch v súlade s § 12 odst.4 vyhl.532/2006 s 
prideleným poradovým číslom úkrytu od Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

VIII. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy č. OU
BA-OSZP3-2019/077318/GEE/I.s zo dňa 18.06.2019: 

• Súhlas platí za predpokladu, že pri výstavbe nedôjde k zmenám v predloženej projektovej 
dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Peter Somorovský, IDO Hutný projekt, a. s„ 
Lakeside Park 01 , Tomášikova 64 Bratislava (december 2018). 

• Pri uskutoč11ovaní stavby a následnom užívaní zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných 
látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. 

IX. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru 
v Bratisla_ve, Krajský dopravný inšpektorát Bratislava č. KRPZ-BA-KD13-747-
001/2019 zo dňa 06.03.2019: 

• V prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami, 
alebo pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovať projekt 
organizácie dopravy (POD) dopravného značenia pre výstavbu a tento schváliť najskôr 
30 dní pred začatím prác v Operatívnej komisii oddelenia koordinácie dopravných 
systémov Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

• Trvalé dopravné značenie žiadame predložiť na definitívne odsúhlasenie KDI pre potreby 
určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) najskôr 30 dní pred kolaudačným konaním stavby. 

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

X. Dopravný úrad č. 11881/2019/ROP-004-P/36621 zo dňa 06.08.2019: 
• Najvyšší bod stavby, vrátane všetkých zariadení umiestnených na streche obytnej veže 

/komíny, vzduchotechnika, technické zariadenie, antény, prekážkové svetelné návestidlo 
(ďalej len „návestidlo") a pod./, ostatných objektov a zariadení umiestnených v riešenom 
území, nesmie prekročiť nadmorskú výšku 250,0 m n.m.Bpv, t. j. výšku cca 110,0 mod 
úrovne ±0,0. Ochrana pred bleskom môže prekročiť stanovenú nadmorskú výšku len v 
prípade, že jej rozmery sú maximálne -priemer tyče do O, 03 m a výška tyče do 3, O m. 

• Najvyšší bod stavebných mechanizmov (vrátane mobilného žeriava (ďalej len „MZ") 
použitého na montáž a demontáž vežového žeriava (ďalej len „VZ"), prípadne iné 
činnosti napr. pri vzduchotechnike a pod.) použitých pri realizácii stavby svojou 
najvyššou časťou (veža, tiahlo, maximálny zdvih), nesmie prekročiť nadmorskú výšku 
275,0 m n.m.Bpv, t. j. výšku cca 135,0 mod úrovne ±0,0. 

• Predložiť Dopravnému úradu k odsúhlaseniu: 
minimálne 60 dní pred wniestnením vežových žeriavov na stavenisko predložiť 
Dopravnému úradu k odsúhlaseniu podklady ich leteckého prekážkového značenia 
(ďalej Jen „LPZ") s presným riešením podmienok č. 2-8 ods. II. a spôsob zaistenia 
nepretržitej prevádzky osvetlenia svetelným LPZ v prípade výpadku elektrickej 
energie, resp. nefunkčnosti návestidla a prípadne možnosť synchronizácie návestidiel 
strednej svietivosti (postačí zaslať elektronicky na adresu Marek.harik@nsat.sk a v 
kópii na adresu ochranne.pasma@nsat.sk),-
minimálne 90 dní pred odstránením stavebných mechanizmov s LPZ zo staveniska 
podklady LPZ stavby s presným riešením podmienok č. 1, 3,4,6 - 8 ods. II. a spôsob 
zaistenia zapínania a synchronizácie návestidiel, nepretržitej prevádzky označenia 
svetelným LPZ v prípade výpadku elektrickej energie, resp. nefunkčnosti návestidla. 
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LPZ stavby môže byť v ďalšom stupni upravené/doplnené, preto LPZ - umiestnenie 
návestidiel odporúčame vopred konzultovať (postačí zaslať elektronicky na adresu 
Marek.Jzarik@nsat.sk a v kópii na adresu ochranne.pasma@nsat. sk). 

• Stavebné mechanizmy s nadmorskou výškou nad 250,0 m n.m.Bpv, budú umiestnené na 
stavenisku maximálne 3 roky od prekročenia tejto výšky. 

• Písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred začatie stavby, s termínom 
umiestnenia VZ a taktiež príp. použitia MŽ na stavenisku, harmonogram navyšovania VŽ 
s výškami, polohou a dobou ich použitia (túto informáciu oznámiť elektronicky aj na 
adresu ochranne.pasma@nsat.sk a v kópii na adresu Marek.lzarik@nsat.sk). 

• Ihneď po dosiahnutí výšky 100,0 m nad terénom VŽ, príp. MŽ predložiť Doprnvnému 
úradu písomne správu (zaslať elektronicky aj na adresy uvedené v podmienke č. 5 ods. L), 
ktorá bude obsahovať fotodokumentáciu zachytávajúcu VŽ, príp. MŽ spolu so záberom 
na realizovanú stavbu, resp. stavenisko a dokladujúcu splnenie podmienok č. 2 - 8 ods. II. 
a nasledujúce údaje jednotlivých VŽ, príp. MŽ, spracované a overené autorizovaným 
geodetom: 

rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (geometrický stred VŽ, príp. MŽ); 
zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy 
(geometrický stred VŽ, pr!_p. MŽ); v 

pätu, maximálnu výšku VZ, príp. MZ a polomer jeho ramena. 
Geodetické práce požadujeme vykonať podľa „Postupu Dopravného úradu pre 
vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve, číslo 11/2016", ktorý je zverejnený 
na internetovej stránke Dopravného úradu (viď link http://letectvo.nsat.sk/letiska-a
stavbvlgeodeticke-prace-2/) a použiť formulár údajov/metaúdajov: Formular _ OBST. 
Údaje podľa bodu c) žiadame ihneď doručiť po každom navýšení jednotlivých VŽ. Údaje 
podľa bodov a) až c) žiadame ihneď doručiť aj v prípade použitia MŽ, spolu s 
fotodokumentáciou dokladujúcou splnenie podmienok ods. II. (zaslaťelektronicky aj na 
adresy uvedené v podmienke č. 5 ods. L). 

• Písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred termín demontáže VŽ, 
príp. MŽ presahujúcich výšku 250,0 m n.m.Bpv zo staveniska (zaslať elektronicky aj na 
adresy uvedené v podmienke č. 5 ods. L). 

• Predložiť Dopravnému úradu najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia stavby 
písomnú správu,.ktorá bude obsahovať: 

dokumentáciu skutočného vyhotovenia LPZ stavby potvrdenú oprávnenou osobou, 
dokladujúcu splnenie podmienok č. 1, 3, 4, 6 - 8 ods. II.; 
fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na celú stavbu, strechu obytnej veže 
vrátane návestidiel, ochrany pred bleskom a širšie okolie tak, aby bolo možné 
pracovníkmi Dopravného úradu prekontrolovať splnenie podmienok 
{fotografiepostačia elektronicky): 
geodetický elaborát spracovaný a overený autorizovaným geodetom (v rozsahu 
podľa ustanovenia § 6 písm. d) až j) zákona č. 21511995 Z. z. o geodézii a 
kartografii), ktorý musí obsahovať nasledujúce údaje stavby (obytnej veže), 
dokladujúce splnenie podmienky č. 1 ods. L: 
i) rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (rohy a stred opísanej kružnice pôdorysu 
veže s jej polomerom); 
ii) zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy 
(rohy a stred opísanej kružnice pôdorysu veže s jej polomerom); 
iii) skutočne zamerané nadmorské výšky (Bpv) päty, atiky, najvyššieho bodu obytnej 
veže (vrátane všetkých zariadení umiestnených na jej streche), spodnej hrany 
návestidla a najvyššieho bodu ochrany pred bleskom vrátane popisu jeho parametrov. 
Geodetické práce požadujeme vykonať podľa „Postupu Dopravného úradu pre 
vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve, číslo: 11/2016", ktorý je 
zverejnený na internetovej stránke Dopravné úradu (viď link 
http://letectvo.nsat.sk/letiska-a-stavbvlgeodeticke-prace-2/) a použiť formulár 
údajov/metaúdajov: Formular_OBST. Podklady predložiť v listinnej, ale aj v 

Strana 12 z 26 



elektronickej podobe uložené na elektronickom médiu vo formáte *.paf vrátane rezu a 
situácie georeferencovanej v S-JTSK vo formáte *. dgnl *. dwg. 

• Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia stavby a 
stavebných mechanizmov musia byť s Dopravným úradom vopred prerokované. 

• Podľa ustanovenia § 29 ods. 4 leteckého zákona je stavebník povinný umiestniť a 
udržiavať LPZ na stavbe a stavebných mechanizmoch použitých pri jej realizácii v 
zmysle ustanovení nariadenia Komisie (EU) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým 
sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, konkrétne Easy Access Rules for 
Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014, vypublikované v januári 2018 (ďalej len 
„EASA ADR Rules for Aerodromes"), Hlava Q (Vizuálne prostriedky na značenie 
prekážok) a plniť nasledovné podmienky: 

• Zrealizovať označenie stavby na obytnej veží svetelným LPZ, a to 
nasledovne: 

v úrovni najvyššieho bodu veže vrátane všetkých zariadení umiestnených na jej 
streche (komíny, vzduchotechnika, technické zariadenie, antény a pod.), a to približne 
v mieste jej geometrického stredu umiestniť návestidlo malej svietivosti tvpu B 
(červené, stále) tak, aby bolo rozpoznateľné z každého azimutu a nebolo ničím 
tienené; 
v úrovni atiky veže (cca 103,8 m) budú umiestnené dve návestidla malej svietivosti 
tvpu B (červené, stále), a to na oboch vrcholov hlavnej osi elipsovitej strechy tak, aby 
vystihovali celkový obrys veže a boli viditeľné z daného azimutu i. daného smeru; 
v prípade zrealizovania susediacich stavieb, môže byt' počet návestidiel Dopravným 
úradom prehodnotený. 

• Zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy ešte pred dosiahnutím výšky 111,5 m 
od úrovne ±O.O. boli označené svetelným LPZ, a to nasledovne: 

a) najvyšší VŽ tak, aby na jeho veží bolo umiestnené jedno duálne návestidlo strednej 
svietivosti tvpu A (biele, zábleskové) a tvpu B (červené, zábleskové) a na konci dlhšej 
časti jeho ramena bolo umiestnené jedno návestidlo malej svietivosti tvpu B (červené, 
stále) a nižší VŽ tak, aby na konci dlhšej časti jeho ramena bolo umiestnené jedno 
návestidlo malej svietivosti tvpu B (červené, stále); 
MŽ v úrovni najvyššieho bodu jeho ramena umiestniť jedno duálne návestidlo 
strednej svietivosti; 
návestidla je nutné umiestniť tak, aby vystihovali celkový obrys I charakter prekážok 
a prekážky boli rozpoznateľné z každého azimutu a zostal zachovaný celkový 
charakter označovaných prekážok. 

• Zabezpečiť zapínanie návestidiel stanovených v podmienke č . 1 ods. II. 
prostredníctvom 
súmrakového spínača nastaveného tak, aby boli návestidla zapnuté ihneď, ako klesne 
hodnota 
osv~tlenia pod 1000 cd/m2. Na splnenie tejto povinnosti je možné ponechať návestidla 
v nepretržitej prevádzke. 
Prívod elektrickej energie k návestidlám musí byť riešený tak, aby v prípade poruchy 
primárneho zdroja elektrickej energie došlo k automatickému prepnutiu na náhradný 
zdroj v časovom intervale max. 15 sekúnd. Kapacita náhradného zdroja musí 
postačovať minimálne na 16 hodín prevádzky. 
Počas použitia návestidla strednej svietivosti na VŽ, príp. MŽ, je stavebník povinný 
zabezpečiť zapínanie návestidiel tak, aby boli: 
návestidlo strednej svietivosti typu B (červené, zábleskové) a návestidla malej 
svietivosti typu B (červené, stále) zapnuté ihneď, ako hodnota osvetlenia klesne pod 
50 cd/m2 a vypnuté, ak osvetlenie dosiahne hodnotu 50 cd/m2

; 

návestidlo strednej svietivosti typu A (biele, zábleskové) zapnuté ihneď ako hodnota 
osvetlenia dosiahne 50 cd/m2 a vypnuté pri poklese pod 50 cd/m2

. 

Použiť návestidla spÍňajúce požiadavky EASA ADR Rules for Aerodromes, Hlava Q. 
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Odporúčame, aby frekvencia zábleskov návestidla strednej svietivosti bola 
synchronizovaná so zábleskami okolitej výškovej zástavby, ktorá je označená 

návestidlami rovnakej svietivosti. 
Zabezpečiť označenie stavby LPZ podľa vyššie uvedených podmienok ešte pred 
odstránením stavebných mechanizmov s LPZ zo staveniska, resp. ešte pred znížením 
výšky najvyššieho bodu stavebných mechanizmov pod úrove11 najvyššieho bodu 
stavby. 
Zaistiť bezpečný prístup k návestidlám pre prípad výmeny zdrojov svetla a čistenia 
farebných filtrov návestidiel. 
Zaistiť, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka, údržba, prípadne okamžitá obnova 
označenia svetelným LPZ stavby a stavebných mechanizmov. 

XI. Krajský pamiatkový úrad č. KPUBA-2019/11668-2/32820/KER zo dňa 29.04.2019: 
• V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 

podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález 
ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou. 

XII. Západoslovenská distribučná, Stanovisko k PD zo dňa 18.03.2019: 
• Odber elektrickej energie pre „Polyfunkčný objekt Skypark Veža IV, s inštalovaným 

výkonom 5 215 kW (čo predstavuje maximálny požadovaný výkon 2 139 kW) bude 
zabezpečený z distribučnej trafostanice osadenej v objekte veže Skypark III. trojicou 
transformátorov s výkonom 3 x 1 OOO kV A. Distribučná trafostanica bude zaslučkovaná 
na VN linku číslo 426. Deliacim miestom medzi objektom Skypark Residence III. a 
spoločnosťou ZSD, a.s. budú poistkové spodky v NN rozvádzači distribučnej 
trafostanice. Napojenie objektu Skypark Residence Yeže číslo IV., bude prostredníctvom 
nemeraných avšak trasovo a krytím zabezpečených NN rozvodov vo vlastníctve 
investora (žiadateľa), pričom deliacim miestom medzi objektom Skypark Residence IV. a 
spoločnosťou ZSD, a.s. budú poistkové spodky v NN rozvádzači distribučnej trafostanice 
umiestnenej v objekte pavilónu Skypark Residence III. Distribučnú trafostanicu, VN 
slučku buduje spoločnosť ZSD, a.s. na vlastné náklady na základe zmluvy o spolupráci 
čís lo 1613100052-ZoS a dodatku číslo 1. k zmluve o spolupráci číslo 1613100052-ZoS. 

• Napájacie NN rozvody buduje investor na vlastné náklady a ostávajú v jeho majetku. 
Tlačítko CENTRAL STOP a TOT AL STOP bude umiestnené v rozvádzači RH pre 
objekt Skypark Residence III. a IV. , ich činnosťou bude obslúžený len rozvádzač RH 
investora vo vlastnom priestore, spoločnosť ZSD, a.s. nesúhlasí s odpájaním prípojky z 
NN rozvádzača distribučnej trafostanice. Spoločnosť ZSD, a.s. požaduje umiestniť 
signalizáciu zaúčinkovania CENTRAL STOP a TOT AL STOP v priestore distribučnej 
Ts z nasledovného dôvodu: 
V prípade zaúčinkovania tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP pracovníci 
spoločnosti ZSD, a.s. obnovu v distribúcií EE nezabezpečia z bezpečnostných dôvodov. 
Túto skutočnosť zdokumentujú s tým, že sa jedná o cudzie zariadenie, ktoré je v správe 
vlastníka (správcu) objektu. Vybudovanie signalizácie CENTRAL STOP a TOTAL 
STOP do priestorov distribučnej Ts zabezpečí investor na vlastné náklady. 

• Stavebník je povinný zreal izovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 
tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky eiektroenergetických zariadení 
spoločnosti Západoslovenská distribučná 

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

25112012 z. z. 
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• Výkopové práce v ochrannom pásme zenmých káblových vedení požadujeme vykonávať 
so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. 

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

• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma 
podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Pred realizáciou zemných 
prác je stavebník povi1mý požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie 
existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie 
https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal alebo písonmou žiadosťou zaslanou 
na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre 
vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí WN, Čulenova č. 
3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN); 

XIII. SPP - Distribúcia Bratislava pod č. TD/NS/0110/2019/Gá zo dňa 20.03.2019: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
• 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 sídel SPP-D 
(www.spp-distribucia.sk), 

• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, 
• stavebník je povinný 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 vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

• stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 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 
strojo'Cých mechanizmov, 

• ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

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

• odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť 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 byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, 
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• upozornuJeme, že SPP-D moze pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOi), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochra1rnom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 
OOO,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 

všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania a 
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

• stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 02, 702 O 1, 906 O 1, 

• stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
ich ochranných a/alebo 

• bezpečnostných pásiem, 
• stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a TPP 906 01, 

• - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 
Zákona o energetike 

• umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod„ 
• OSOBITNÉ PODMIENKY: 
• Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy 

XIV. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava pod č. 8608/2019/lng.La zo dňa 
28.03.2019: 

• Z hľadiska situovania navrhovanej stavby: 
- K DUR sme sa vyjadrili listom č . 21991/2018/4020/lng.La zo dňa 24.5.2018. 
- V území navrhovanej stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia. 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. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestľí.ovať reklamné pútače, billboardy, 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup 
k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický 
stav, vysádzať trvalé porasty, umiestľí.ovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. 
Existujúce zariadenia BVS žiadame pred zahájením stavby vytýčiť pracovníkmi BVS. 
Objednávku na vytýčenie presnej polohy vodovodu a kanalizácie je možné podať cestou 
podateľne formou vyplneného tlačiva „Objednávka na práce'' elektronickou formou 
prostredníctvom editovateľných formulárov na našej web. stránke, kt. je možné zaslať na e
mailovú adresu: sluzbv@bvsas.sk , alebo písomne poštou na našu adresu alebo aj osobne na 
ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS a.s„ K objednávke treba priložiť orientačný zákres 
zariadenia, ktorý je možné získať v technickej miestnosti odboru priamych služieb 
zákazníkom (ďalej OPSZ) BVS počas stránkových hodín. 
- Objednávku na vytýčenie presnej polohy vodovodu a kanalizácie je možné podať cestou 
podateľne na odbor priamych služieb zákazníkom (ďalej OPSZ) našej spoločnosti. K 
objednávke 
treba pri ložiť orientačný zákres zariadenia, ktorý je možné získať v technickej miestnosti 
OPSZ počas stránkových hodín. 
- Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je 
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potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení teclmického vybavenia vrátane 
jej zmien a dodatkov 

• Z hľadiska zásobovania pitnou vodou: 
Z bilančného hľadiska je zásobovanie navrhovaného zámeru pitnou vodou z verejného 
vodovodu BVS možné. Verejný vodovod môže mať funkciu zdroja požiarnej vody, 
nenahrádza však požiarny vodovod. Y prípade požiaru nemôžeme garantovať potrebné 
nmožstvo vody a požadovaný pretlak pri napojení SHZ a DHZ priamo na vodovodnú sieť. 

Podlažia nad l .tlakovým pásmom bratislavského vodovodného systému je možné zásobovať 
cez automatické tlakové stanice s prerušením tlaku na vnútornom rozvode vody za 
fakturačným vodomerom. 
Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov uvádzame, že existujúci verejný vodovod DN200, z 
ktorého je zrealizovaná vodovodná prípojka (SKY Park, s.r.o.) pre objekt administratívnej 
budovy č.2 a vežu 4, je v majetku BVS. 
K navrhovanému technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na verejný vodovod 
BVS nemáme zásadné pripomienky. V prípade prípojky s veľkou dimenziou pre zabezpečenie 
požiarnej potreby, na meranie širokého rozsahu prietokov a na meranie kolísavých prietokov 
žiadame združený vodomer, ktorý hradí stavebník. 

• Z hľadiska obchodných podmienok pripojenia: 
V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa 
môže pripojiť na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o dodávke 
pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 
Uzavretie zmluvy o dodávke pitnej vody a montáž vodomeru na T-kus treba riešiť na odbore 
priamych služieb zákazníkom BVS. Y prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je 
vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o kontrolu technickej 
pripravenosti na montáž vodomeru. Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok 
pripojenia na verejný vodovod nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v 
kontaktných centrách. 
Pred pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pripájanej nehnuteľnosti 

povinný eísomne požiadať BYS o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu. 
Tlačivo: Ziadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verej nú kanalizáciu nájdete na našej 
webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách. Uzavretie zmluvy na vypúšťanie 
odpadových vôd do verejnej kanalizácie treba riešiť na odbore priamych služieb zákazníkom BYS až po 
majetkovoprávnom vysporiadaní verejnej kanalizácie BYS. 

XV. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Bratislava pod č. CS SVP OZ BA 
918/2019/2 zo dňa 13.05.2019: 
• Riešená stavba sa nedotýka vodných tokov ani zariadení a majetku v správe našej 

organízácie. 
• Budúcou realizáciou navrhovanej aktivity nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality 

povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

XVI. Bratislavská teplárenská, a.s., pod č. 00557/2019/2320-2 zo dňa 11.03.2019: 
• Vetvové merania spotreby tepla pre „Radiátory" a „Retaily", I. tlakového pásma, 

žiadame osádzať podľa obr. č. A4 STN EN 1434-6. 
• Žiadame doplniť účel a prípadné dimenzie navrhnutých odbočiek HP naznačených v 

rezoch BOl a B02 na výkrese č, 301 Rezy v 1 .PP-IY. veža, časti SO 1 300 Prípojka 
horúcovodu. 

• Pri vypracovaní všetkých stupňov PD a ich častí je potrebné sa riadiť platnými 
technickými normami, vyhláškami a pripojovacími podmienkami BAT, a.s„ ktoré 
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nájdete na nasej stránke: http://www.batas.sk/wp-content/uploads/2Ql 5/Q8/PP-BAT-
2015 final. pdf. 

XVII. TÚV SÚD, Bratislava pod č. 7165015399/20/19/BT/OS/DOK zo dňa 07.05.2019: 
• Technické zariadenie výťah je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č . 

235/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 22/2017 Z. z. Pri uvedení na trh a do 
prevádzky je potrebné splniť požiadavky citovaného predpisu. TU V SÚD Slovakia s.r.o. 
ako notifikovaná osoba NB-1353 môže vykonať posúdenie zhody výťahu podľa 

nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 22/2017 2. z. 
• Pracovné prostriedky - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je 

možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak 
zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní 
kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna 
inštalácia a ich správne fungovanie. 

• Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste 
používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TÚV SUD Slovakia 
s.r.o„ o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 
Z. z. v znení neskorších predpisov. 

• Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byt' 
vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie" (inštrukčná 
príručka pre používateľa) v zmysle či. 1.7.4.2 prílohy č . 1 Smernice Európskeho 
parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100. 

XVIII. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pod č. 56/SK/2019/Na zo dňa 20.03.2019: 
• Všetky schodiská riešiť podľa článku č. 1.3 Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške. Prvý a 

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

• Presklené dvere a sklené plochy musia byt' označené kontrastným pásom širokým 
najmenej 50 mm vo výške 1400 až 1600 mm. 

• Výťahy a ich ovládanie je potrebné zrealizovať z aspektu nevidiacich a slabozrakých v 
súlade s článkom č . 1.7 Prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ovládacie zariadenie musí byt' 
čitateľné aj hmatom. Hmatateľné označenie sa nemôže umiestniť na tlačidle ovládacieho 
panelu. Odporúča sa vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu umiestniť hmatateľné 

symboly a vľavo umiestniť označenie v Braillovom slepeckom písme. Ovládač pre 
vstupné podlažie musí byť na ovládacom paneli v kabíne výťahu výrazne vizuálne a 
hmatovo odlíšený od ovládačov pre ostatné podlažia. Chodbový privolávač výťahu musí 
mať aj -hmatateľné označenie vrátane hmatateľného označenia čísla podlažia. Príjazd 
privolanej kabíny musí oznamovať zvukový signál. 

XIX. SIEMENS Mobility s.r.o. pod č. PD/BA/049/19 zo dňa 08.04.2019: 
Uvedené osvetlenie je deklarované ako súkromné. 

• pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 
• všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme 

uložiť do chráničiek, 

• nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov verejného osvetlenia pomocou spojkovania 
káblov, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších stožiarov verejného osvetlenia 
(VO) vybudovaním nových káblových polí, 

• pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, 
s.r.o.: p. Kubista -tel: 0903 555 028, 
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• v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 
požadujeme dodržať ochram1é pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a 
predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o„ 

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

• demontáž zariadenia VO požadujeme vykonať bez poškodenia, a zariadenie VO 
požadujeme odovzdať správcovi verejného osvetlenia mesta Bratislava, ktorým je 
Magistrát hl. mesta SR, Primaciálne námestie 814 99 Bratislava, 

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

• prípadné náklady na odstránenie poškode1ú jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných 
prác Vám budeme v plnej výške fakturovať, 

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

• v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť potuchu na tel. číslo: 02/ 
6381 0151 

• toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza 
vyjadrenie vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, 

XX. Slovak Telekom, a.s. pod č. 6611913005 zo dňa 15.05.2019: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

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

• Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povim1osť podľa bodu 3. 

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povim1á v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom.a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. 
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Daniel 
Talacko,daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605 

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

• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 35 1/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK„ Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 

• Upozorií.ujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka společnosti Slovák Telekorn, a.s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 

• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekorn, a.s. a/alebo DIGI 
SLOV AKIA, s.r. o„ je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
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• Nedodržanie vyss1e uvedených podmienok ochrany zariadení je porusernm povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povi1mý zastaviť zemné 
práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

• Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločností Slovák Telekorn, a.s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 
rozvody, týmto upozorI1ujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 

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

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia. 

• Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté infonnácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekorn, a.s . 
• Žiadateľa zároveľí. upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku, 

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

• Prílohy k vyjadreniu: 
• Všeobecné podmienky ochrany SEK 
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

XXI. ZSE Západoslovenská energetika, a.s. zo dňa 28.08.2019: 
• V prípade, ak Spoločnosť požiada o umiestnenie stavby, stavebné povolenie alebo 

užívanie stavby Spoločnosti na Nelmuteľnosti v súlade s Územným plánom zóny 
Chalupkova, Stavebník alebo ním poverená osoba vydá súhlas na umiestnenie stavby 
Spoločnosti a ako účastník konania nebude vznášať námietky, predkladať vyjadrenia 
smerujúce proti vydaniu povolení, nebude využívať riadne ani mimoriadne opravné 
prostrieslky proti rozhodnutiam vydaným v príslušnom konaní, ktorými bola povolená 
realizácia alebo užívanie stavby, nebude uplatňovať akékoľvek iné postupy, právne 
inštitúty alebo nástroje, ktorých cieľom bude zabrániť nadobudnutiu právoplatnosti 
ktoréhokoľvek z povolení alebo oddialiť čas. 

• Stavebník bude rešpektovať vplyv stavby Spoločnosti podľa štúdie Vplyv na okolie 
Development Bottova na Sky Park 04, verzia 02, vypracovanej spoločnosťou Simulácie 
budov v júli 2019, ktorej objednávateľom bola Spoločnosť a závery z predmetnej štúdie 
bude Stavebník a Spoločnosť riešiť samostatnou dohodou najneskôr do kolaudácie 
Stavby. Ak k uzatvoreniu dohody medzi Stavebníkom a Spoločnosťou dôjde pred 
vydaním stavebného povolenia na Stavbu, Spoločnosť túto skutočnosť písomne potvrdí a 
pripomienka podľa tohto bodu stanoviska Spoločnosti sa bude považovať za 
bezpredmetnú. 
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26. Stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Návrh 
na kolaudačné konanie podáva stavebník písomne v zmysle § 76 stavebného zákona. 

27. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné v súlade s § 18 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona predložiť najmä: 

• doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových 
zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku 

• projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 
• doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (certifikáty/vyhlásenie 

o zhode/vyhlásenie o nemennosti parametrov použitých materiálov podľa 

§ 43f stavebného zákona) a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného 
povolenia, 

• stavebný denník. 

Toto rozhodnutie je zavazné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania, vrátane 
právnych nástupcov stavebníkov. 

V zákonnom stanovenej lehote boli voči predmetnému konaniu uplatnené námietky účastníkov 
konania z EIA - Združenie domových samospráv, podaných do podateľne Mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto pod evidenčným číslom 37049/2019 zo dňa 05.08.2019. Stavebný úrad 
konštatuje, že námietkam účastníka konania Združeniu domových samospráv nevyhovel v plnom 
rozsahu, zdôvodnenie je uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

V stanovenej lehote neboli vznesené iné námietky účastníkov konania aru oznámené 
nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov. 

ODÔVODNENIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala dňa 03.12.2018 návrh na vydanie územného 
rozhodnutia a dií.a 07.06.2019 žiadosť o spojenie územného konania o umiestnení stavby 
so stavebným konaním od stavebníka SKY PARK RESIDENCES s.r.o., Digital Park II, 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č.: 127033/B, IČO: 51 467 674 v zastúpení K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 
851 O 1 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 
č.: 37871 /B, IČO: 35 958 766 na stavbu uvedenú vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v spojenom územnom konaní 
o umiestnení stavby. 

Stavebný ~ úrad zverejnil listom č. 2248/34672/2019/STA/Škr zo dňa 18.07.2019 kópiu 
návrhu na vydanie územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním v zmysle § 38 
ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Stavebný úrad požiadal listom č. 2248/34689/2019/ST A/Škr zo dňa 18.07 .2019 Okresný 
úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie o vydanie záväzného 
stanoviska vo vzťahu k prebiehajúcemu konaniu podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona 
Stavebnému úradu bolo doručené záväzné stanovisko z Okresného úradu Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod č. OU-BA-OSZP3-2019 
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090139/FID/I-EIA-zs-ks zo dií.a 15.08.2019. Dotknutý orgán vyjadrením potvrdil súlad so 
zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným Okresného úradu Bratislava pod č. OU-BA
OSZP3-20l8/015912/DUM/EIA-r zo dií.a 11.09.2018 právoplatným dňa 19.10.2018 asjeho 
podmienkami, ktoré sú v tomto rozhodnutí. 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania v spojenom územnom konaní 
o umiestnení stavby listom č. 2248/34686/20 19/STA/Škr zo dňa 18.07.2019 účastníkom konania a 
dotknutým orgánom a zároveň nariadil ústne pojednávanie na de11 03.09.2019, na ktorom bola 
spísaná zápisnica a súčasne upozornil účastníkov a dotknuté orgány, že svoje námietky 
a pripomienky môžu uplatniť a oznámiť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne. 

V konaní boli vznesené pripomienky účastníka konania EIA - Združenie domových 
samospráv podľa§ 37 ods. 3 Stavebného zákona zo dňa 05.08.2019 citujem: 
a) K predmetnej stavbe „New City Centre, IV Obytná veža, Bratislava" bolo vykonané 
zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo 
podmienky. Podľa § 24 ods. 2 posledná veta zákona EIA č. 2412006 Z.z. sú minimálne v rozsahu 
uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových 
samospráv. Podľa § 140c ods. 1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania 
podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na 
uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú enviromentálne práva a záujmy 
nášho združenia priamo dotknuté umiestifovanou stavbou, zapracovanie a zohľadnenie týchto 
podmienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame 
vyhodnotiťjednotlivo. 
b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že 

sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne 
dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry,' žiadame predložit' stanovisko, že navrhované 
dopravné riešenie je dostatočné. 
c) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a 
Vodného zákona. 
d) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo §65 
Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. 
e) Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v 
súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 54312002 Z.z. 
f) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.e 
a písm.} Stavebného zákona: „ Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v 
súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli 
zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci 
technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť 
vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím 
vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch 
energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov,- dispozičné a 
prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a 
možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo". Žiadame 
preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm. e a písm. j Stavebného zákona odbornými 
výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. 
Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v 
zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia. 
g) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 
zákona o odpadoch č. 7912015 Z.z. (https:l/www.enviroportal.sk/poclnikatel/odpad/povinnosti
podnikatela). 
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S realizáciou stavby „New City Centre, IV obytná veža, Bratislava" súhlasíme; do podmienok 
územného rozhodnutia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky podľa §39a ods.2 písm. b 
Stavebného zákona: 
1) Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy mh'limálnej vybavenosti obcí, 
Bratislava 201 O (https.l/www. mindop.sk/ministerstvo-llvystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke
usmerrienia - oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnei-vvbavenosti-obci-pdfl-95-mb) 
tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali 
tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli. 
2) Základnými výpočtam i vodohospodárskych stavieb dok/adovať ekologickú stabilitu a 
odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spÍňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA 
NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ 
PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http:/lnwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic
html/index. html#2). 
3) Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný 
prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie -
strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a 
materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 
80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 
15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/fiies/retencna 
dl azba.pdj). 

recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr . 8-16 
kamenivo fr. 0-4 tr.A 

• geotextília netkaná protiropná 
• separačná geotextília (podlá potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL) 
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A 

hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A 
výstužná geomreža 

Pripomienke bližšie špecifikovanej v časti odôvodnenie stavebný úrad čiastočne vyhovel. 
4) Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie 
zberných nádob osobitne pre zber: 
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 
• kovov označeného červenou farbou 
• papiera označeného modrou farbou 
• skla označeného zelenou farbou 
• plastov označeného žltou farbou 
• hio-odpadu označeného hnedou farbou 
Zároveň Vás v súlade s §23 ods.Z Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie 
spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j,: 
1. Koordinpčná situácia 
II. Sprievodná správa 
Ill Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so 
stanoviskom príslušného orgánu podľa §l 40c ods.2 Stavebného zákona 
IV Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 
V Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia 
VI. Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, 
odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby 
VII. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 
VIII. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia 
podľa §16a Vodného zákona 
IX Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne 
klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR " 
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Ku konkrétnym námietkam stavebný úrad uvádza: 
Združenie domových samospráv je podľa § 24 zákona č. 24/2006 účastníkom konania ako 
dotknutá verejnosť. Všetky námietky, pripomienky a požiadavky dotknutej verejnosti boli 
vyhodnotené a tie, ktoré boli opodstatnené sa premietli do odporúčaných podmienok záverečného 
stanoviska vydaného Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OÚ-BA-OSZP3-
2018/015912/DUM/EIA-r zo dňa 11.09.2018 právoplatné dňa 19.1 0.2018. Stavebný úrad aj 
napriek tomu vyhodnotil jednotlivé konkrétne námietky, pripomienky a požiadavky. K požiadavke 
predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti uvádzame, že sa 
k veci vyjadril Dopravný úrad č. 11 881/2019/ROP-004-P/36621 zo dňa 06.08. Stavebný úrad 
k požiadavkám týkajúcich sa zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) (ďalej len „vodný zákon") uvádza, že sa ku projektovej dokumentácií vyjadril relevantný 
dotknutý orgán štátnej správy Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, ktorý 
súhlasil s vydaním stavebného povolenia s podmienkami uvedenými vo výroku rozhodnutia. 
Pripomienkami Združenia domových samospráv, ktoré sa týkajú vodných stavieb sa stavebný úrad 
nezaoberal, vzhľadom k tomu, že ich nepovoľuje. Stavebný úrad považuje podmienky podľa § 47 
stavebného zákona za splnené, za projekt nesie plné zodpovednosť projektant, špeciálny stavebný 
úrad bude použité o. i. materiály riešiť ešte aj pri kolaudačnom konaní, vzhľadom k tomu nie je 
možné skontrolovať, či sú všetky podmienky podľa § 47 stavebného zákona splnené. Požiadavky 
vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber, stavebník je povi1mý dodržať stanovisko Okresného úradu 
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, ktoré je premietnuté vo výroku tohto rozhodnutia, ktoré je plne 
relevantným dokladom na to ako má stavebník nakladať s odpadom, ďalej je stavebník povinný 
postupovať pri nakladaní s odpadom podľa zákona o odpadoch. 

Námietkam Združenia domových samospráv, stavebný úrad nevyhovel v plnom rozsahu, 
tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

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

K návrhu sa súhlasne a bez podmienok vyjadrili dotknuté orgány: 
• Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava č. MAGS OZP 42374/2019/88020 zo dňa 

04.04.2019 
• Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, záväzné stanovisko o súlade s koncepciou rozvoja obci 

v oblasti tepelnej energetiky č. 293 1/15303/2019/KST/Mam zo dňa 27.03.20 19 
• Mestská časť Bratislava-Staré Mesto č. 10857/53050/2018/DOP/Zub zo dňa 10.12.2018 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej vodnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OÚ-BA-OSZ2-2019/013458-GGL zo 
dňa 19.02.2019 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava č . HŽP/7 186/2019 zo dňa 10.05.2019 
• Dopravný podnik Bratislava č. 4244/5293/2000/2019 zo dňa 08.04.2019 
• Bratislavská teplárenská, a.s. č. 01280/Ba/20 149/2320-2 zo dňa 25.07.2019 
• Slovenský zväz telesne postihnutých Bratislava č. 059/2019 zo dňa 18.03.2019 
• Železnice Slovenskej republiky Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy 

č . 21955/2019/0230-6 zo dňa 03.05.2019 
• Železnice Slovenskej republiky, oblastné 

č. 274.1 /2019/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 14.03.2019 
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• Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave - stanovisko č. KRHZ-BA
OPP-2019/000001-002 zo dľ1a 21.01.2019 

Predmetná stavba je súčasťou územia, pre ktoré je spracovaný územný plán na zonálnej 
úrovni, Územný plán zóny Chalúpkova, schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2018 dňa 06.02.2018, záväzná časť je vyhlásená všeobecne 
záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2018 s účinnosťou od 
06.03.2018. Stavbou dotknuté pozemky sú súčasťou stavebného bloku č. 5.2 a dokumentácia spÍňa 
požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany 
zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 
ustanovenou stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Stavebný úrad zabezpečil procesné 
práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto nie je dôvod na nevydanie 
predmetného rozhodnutia. 

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadosť na začatie konania spolu 
s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ho s príslušnými hmotnoprávnymi 
a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so stavebným zákonom a správnym poriadkom 
a príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky dostatočne zistil 
skutkový stav veci, a 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. 

Podľa § l 40c 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 namieta nesúlad povolenia s obsahom 
rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v lehote 15 pracovných 
dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podaním 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. 
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Príloha: 

- Situačný výkres so zakreslením predmetu konania na podklade katastrálnej mapy M 1: 1 OOO 

zo dňa 10.06.2019 - pre všetkých účastníkov konania 

- projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, prevzatá stavebníkom osobne 

Doručí sa: 
- účastníkom konania: 

1. SKY PARK RESIDENCES, s.r.o„ Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
v zastúpení K. T. Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava 

2. Ing.arch. Ján Šoltés - IDO Hutný Projekt a.s. , Lakeside park O 1, Tomášikova 64, 831 04 
Bratislava 

3. Ing.arch.Pavol Franko - GFI, a.s„ Brnianska 49, 811 04 Bratislava 
4. SKY PARK OFFICES, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
5. Západoslovenská energetika, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
6. Development 5, s.r.o„ Eurovea Central 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava 
7. Twin City VIII s.r.o„ Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
8. SR - Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 811 03 Bratislava 
9. Twin City Infrastructure s.r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
10. Smart City Parking s.r.o„ Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
11. Smart City Office VII s.r.o„ Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
12. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava-obec 

- účastníkom konania v zmysle EIA: 
13. SKY PARK RESIDENCES, s.r.o„ Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
14. Ing. Juraj .Turitko, Košická 1780/49, 821 08 Bratislava 
15. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava 
16. Development 5, s.r.o„ Eurovea Centra! 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava 
17. Katarína Lendbergh, Zámocká 32, 811 O 1 Bratislava 
18. Západoslovenská energetika, a.s. , Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
19. Twin City VIII s.r.o„ Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 

- na vedomie: 
1. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Finančné oddelenie, Vajanského nábrežie 3, 

814 21 Bratislava - TU 

Žiadosť o zverejnenie 
- 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 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Zverejnené do 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

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

Vodovodni prípojka 
Areálový poiiarný vodovod 
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Horúcovod - prívodné potrubie 
Horúcovod - vratné potrubie 
Trasa d ispečerského kábla Bat, a.s. 
NN rozvod 

Legenda - hranice 
Hajetkoprávna hranica 
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Obrys podzemných objektov 
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1- Veža 4 (ETAPA IV.) 
SO 1 001' Bytový dom 

SO / 001 Bytový dom - nadzemná 6asť 
SO I 002 Podzemná garáž 

SO 1 100 Arealové spevnené plochy a komunikácie 
SO 1 200 Vodovodná prípojka 
SO 1 21 O Kanal izačná prípojka 
SO 1 300 Prípojka horúcovodu 
SO 1 400 NN distribučné rozvody 
SO 1 401 Vonkajšie osvetlenie areálu 
SO 1 700 Konečné terénne úpravy, drobná architektúra , závlaha 
E2. Inžinierske objekty 
SO J 400 Ochrana elektro rozvodov Bottova 
E - Dopravná infraštruktúra (ETAPA IV.) 
SO K 100 ú rava Bottove· ulice 

Poznámky: 
Objekt SO 1 001 Bytový dom je pre prehľadnosť v PSP rozdelený na 
podobjekty a to SO I 001 Bytový dom - nadzemná tasť a 
SO 1 001 Podzemná garáž 
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Obec Kol . územie 

BA-m . č. STARt MESTO Staré Mesto 

Vektorovó mapa Mierka 1 : 1 OOO 

KÓPIA KATASTRÁLN EJ MAPY 
na parcelu: 

Vyhotovil 

Meno 

Mgr. Adam Polók 

Pečiatka o podpis 
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