
Váš list číslo/zo dňa 

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

Naše číslo Vybavuje/ linka 
2329/13171/2020/STA/Škr Ing. arch. Eva Škrlecová/ 592 46 228 

Bratislava 
09.03.2020 

Vec: „Administratívna budova č. 1-Čulenova ulica"- žiadosť o stavebné 
povolenie v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby- informácia 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala dňa 17.05.2019 návrh na vydanie územného 
rozhodnutia a dňa 17 .10.2019 žiadosť o spojenie územného konania o umiestnení stavby so 
stavebným konaním 

stavba „Administratívna budova č. 1-Čulenova ulica" 
v členení na stavebné objekty 
SO.OlStavebné pozemné objekty 
S0.01.01 Administratívna budova 
S0.01.02 Podzemná garáž 
S0.01.03 Prvky drobnej architektúry 
S0.03Spevnené plochy a komunikácie (len umiestnenie) 
S0.03.01 Areálové spevnené plochy a chodníky 
S0.03.01.01 - Areálové spevnené plochy a chodníky na konštrukciách 
S0.03.01.02 -Areálové spevnené plochy a chodníky na teréne 
S0.03.02 Spevnené plochy a chodníky 
S0.03.02.01 - Chodníky a spevnené plochy 
S0.03.02.02 - Vjazd a výjazd 
S0.03.03Stavebné úpravy Čulenovej ulice 
S0.03.03.01 - Chodníky a spevnené plochy - Čulenova ul. 
S0.03.03.02 - Vjazd, výjazd a odstavná plocha- Čulenova ul. 
S0.04Zavlažovanie sadovníckych a parkových úprav 
SO.OS Elektroinštalácie 
S0.05 .01 Káblová prípojka VN 
S0.05.03 Vonkajšie osvetlenie areálu 
S0.06 Slaboprúd 
S0.06.0lPrípojky a areálové rozvody SLP 
S0.07Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia (len umiestnenie) 
S0.07.0lKanalizačná prípojka 
S0.07.02Areálová splašková kanalizácia 
S0.07.03 Areálová dažďová kanalizácia 
S0.08Vodovodná prípojka a areálový vodovod (len umiestnenie) 
S0.08.01 Vodovodná prípojka 
S0.08.02 Areálový vodovod 
S0.09 Plynovodná prípojka a areálový plynovod 
S0.09.01 Plynovodná prípojka 



stavebník 

miesto stavby 

S0.09.02 Areálový plynovod 
SO.lOHorúcovodná prípojka 

Prevádzkové súbory (PS) 
PS.01 Trafostanica 
PS.02 Záložný zdroj - Dieselagregát (DAG) 
PS.03 Výmenníková stanica horúcovodu (OST) 
PS.04 Čerpacie stanice vody 
PS.04.01 - Čerpacia stanica pitnej vody (ATS) 
PS.04.02 - Čerpacia stanica požiarnej vody (ATS) 
PS.05Výt'ahy 
PS.05.01 - Výt'ahy podzemnej časti 
PS.05.02 - Výťahy nadzemnej časti 

SKY PARK OFFICES II s. r. o„ Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 
Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 
Oddiel: Sro, Vložka č.: 127125/B, IČO: 51 468 107 v zastúpení K.T. Plus, 
s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava zapísaný v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka č.: 102553/B, IČO : 
35 958 766 
Čulenova ulica, Bratislava, pozemky registra pozemok registra „C" - KN 
parcelné číslo 9142/5, 9143117, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, vedené Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 10160 vo 
vlastníctve SKY PARK OFFICES II s.r.o„ Digital Park II, Einsteinova 25, 
851 O 1 Bratislava, IČO: 51 468 107 
pozemok registra „C" - KN parcelné číslo 9142/1, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, vedené 
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: 50746529 
prípojky inžinierskych sietí, technická infraštruktúra a POV 
aj na pozemkoch registra „C" - KN parcelné číslo 913417, druh pozemku: 
Ostatná plocha, v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, vedené 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 
1O160 vo vlastníctve SKY PARK OFFICE II s.r.o„ Digital Park II, 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 51 468 107 
aj na pozemkoch registra „C'' - KN parcelné číslo 9143/3, 9143/18, druh 
pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava, vedené Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom 
na liste vlastníctva č. 1O160 vo vlastníctve SKY PARK OFFICES II s.r.o„ 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 O 1 Bratislava, IČO: 51 468 107 
pozemok registra „C" - KN parcelné číslo 9098/4, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, vedené 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 
10168 vo vlastníctve SKY PARK OFFICES s.r.o„ Digital Park II, 
Einsteinova 25, 851 O 1 Bratislava, IČO: 51467674 
pozemok registra „C" - KN parcelné číslo 9098/2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, vedené 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 
10168 vo vlastníctve SKY PARK RESIDENCES s.r.o„ Digital Park II, 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 50746529 
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druh stavby 

účel stavby 

pozemkoch registra „C'' - KN parcelné číslo 9142/ 14 a 9134/67 druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava, vedené Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na 
liste vlastníctva č. 1017 vo vlastníctve ZSE, a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava 
pozemkoch registra „C" - KN parcelné čís lo 2179311, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, 
vedené Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na liste 
vlastníctva č. 1656 vo vlastníctve Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne 
nám.č.1, 814 99 Bratislava 

novostavba 

pozemná stavba - nebytová budova-administratíva 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný 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 zverejňuje v súlade s § 35 
ods. (2) a § 58a ods. (3) stavebného zákona kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia 
v spo jenom územnom konaní o umiestnení stavby bez príloh na svojej úradnej tabuli a webovom 
sídle. 

Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, pričom 
rozhodnutie č. 7263/2018-1. 7/fr62978/2018 zo dňa 16.11.2018 nadobudlo právoplatnosť dňa 
24.05.2019 (ďalej len „rozhodnutie"). 

Rozhodnutie je prístupné na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 3 5 Bratislava. 

!{;ncJC:-
Ing. Zuzana Štorcelová 
vedúca stavebného úradu 

Príloha: Kópia žiadosti o spoJeme územného konania o umiestnení stavby so stavebným 
konaním 

Žiadosť o zverejnenie: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava do doby 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 

na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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Potvrdenie dátumu zverejnenia 

Zverejnené od Zverejnené do 

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/ stavebný úrad - 2 x spis 
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Mestská časť Bratislava Staré Mesto 

Stavebný úrad 

Vaj anského nábrežie č.3 

814 21 Bratislava 

V Bratislave dňa 15/5/2019 

Vec: Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu : 

Administratívna budovy č.1, Čulenova ulica 

V zastúpení stavebníka si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

{~;Administratívna budova č.l, Čulenova ulica" v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ust anovenia stavebného zákona. 

1. Stavebník: 

II. Miesto stavby: 

III. Parcelné č.: 

IV. Projektant: 

V. Spôsob uskutočnen ia: 

Vl. investičné náklady: 

VII. t ermín výstavby: 

VIII . t ermín ukončenia: 

SKY PARK OFFICES II s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
Čulenova ulica, Bratislava - Staré mesto 

stavba na pozemkoch parcelné číslo: 

9142/5 katastrálne územie Staré Mesto - ostatná plocha, LV č. 10160 (SKY PARK 

OFFICES II s.r.o.): vlastník 
9143/3 katastrálne územie Staré Mesto - zastavaná plocha a nádvoria, LV č. 10160 

(SKY PARK OFFICES II s.r.o.): vlastník 

9143/17 katastrálne územie Staré Mesto - zastavaná plocha a nádvoria, LV č. 

10160 (SKY PARK OFFICES II s.r.o.): vlastník 

9143/18 katastrálne územie Staré Mesto - zastavaná plocha a nádvoria, LV č. 

10160 (SKY PARK OFFICES II s.r.o.): vlastník 

9142/1 katastrálne územie Staré Mesto - zastavaná plocha a nádvorie, LV 10168 
(SKY PARK OFFICES s.r.o.) : súhlas s umiestnením stavby 

Prípojky inžinierskych sietí a technická infraštruktúra aj na pozemkoch parcelné 

číslo: 
21793/1 katastrálne územie Staré Mestô - zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1656 

(Hl.m.SR Bratislava): súhlas s umiestnením stavby 

Ing. arch. Tomáš Auxt - PANTOGRAPH s.r.o ., Bottova 2, 811 09 Bratislava 

autorizovaný architekt - reg. č. 2028 AA 

dodávateľsky, dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní 

60 000000 ť 

09/2019 

09/2021 
IX. Základné údaje o st avbe: 

Predložená projektová dokumentácia rieši administratívnu budovu umiestnenú na rohu ulíc Čulenova -

La ndererova. 

Objekt Administratívnej budovy tvorí vežová výšková stavba tvorená dvojitým zakrivením s obrysovými 

rozmermi nadzemnej časti cca 63,71 m x 36,13 m. Má 29 nadzemných podlaží s prevažujúcou funkciou 

administratívy s prístupom návšt ev, doplnenou o občiansku vybavenosť na 1. NP. Posledné 29. NP j e vyčlenené 

pre t echnológiu. Na piatich podzemných podlažiach s max. pôdorysnými rozmermi 83,l x 85,9 m je navrhnutá 

ga ráž - S0.01.02 Podzemná ga ráž, s kapacitou 756 parkovacích stojísk. Na streche garáží sú riešené sadové 

úpravy, pochôdzne a pojazdné plochy. Päť podzemných podlaží je prístupných pomocou separátnych výťahov, 

ktoré pokračujú len do l.NP. 

K.T.Plus, s.r.o., Kopč ianska 15, 85 1 OJ Bratislava IČO: 35 958 766, l Č DPH: SK2022072 107 
kontakt : e-ma il: l.ktplus@grna il.com alebo Tumová tel.0903-253-500 a Korbová tel.0908-052-449 
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Mezanínové podlažie na úrovni 2. NP vytvára balkón, ktorý zasahuje do hlavnej recepcie a pomáha vytvárať 
dojem zvislosti na úrovni vstupu. 

Zvláštnosťou obvodového plá šťa je jeho trojrozmernosť, ktorá je dosiahnutá vďa ka vonkajšej nosnej konštrukcii 
( exoskeleton ), tvorenej stÍpmi a trámami. Prvky exoskeletonu sú navrhnuté zo svetlého materiálu, ktorý je v 
súlade s celkovým konceptom jasných bielych farieb. Tieto masívne elementy prepožičajú veží jasný 
monumentálny vzhľad. Vonkajší ľahký obvodový plášť j e zanorený za rovinu exoskeletonu a je vybavený 

vonkajšími tieniacimi priesvitnými prvkami. Fasáda je tak tvorená celkom t romi obálkami - rovina vonkajšej 

nosnej konštrukcie, rovina ľahkého skleneného tienenia a rovina fasádnych panelov, ktoré sú tvorené 
hliníkovou konštrukciou a sklom. Modulová fasáda má plnú časť tvorenú pa rapetom a sklenenú časť 
umožňujúcu dostatok denného osvetlenia a výhľadov von z veže. Týmto rozvrstvením fasády bola dosiahnutá 
architektonická elegancia a zároveň lepšia funkčnosť jednotlivých vrstiev (nosná funkcia, tienenie, ochrana pred 
poveternostnými vplyvmi); dohromady j e vytvorený funkčný a vysoko estetický celok. 

Prevádzka osobných automobilov je smerovaná do podzemia. Stavebný objekt sa podzemnými podlažiami 

výškovo prispôsobuje okolitým objektom, ktoré sú vyzdvihnuté nad okolitý terén asi o 1,5 m. Návrh obsahuje 
rad miernych výškových prechodov, rámp a vyrovnávacích schodísk, ktoré sú prirodzene zakomponované do 
zvlneného parku a spolu tak vytvárajú členité mestské. prostredie. Zeleň, ktorá doplní hodnotné priestory bude 
obsahovať i vzrastlé stromy, najmä po obvode - pozdÍž mestských bulvárov. 

Architektonické a urbanistické podmienkv: 

Hlavná stavba sa umiestňuje na pozemkoch registra „C" parcelné číslo: 9142/ 5, 9143/ 3, 9143/ 17, 9143/ 18 
a 9142/1 katastrálne územie Staré Mesto. 

Odstupy nadzemnej stavby od existujúcich susediacich objektov sú: 

Východná fasáda -objekt Západoslovenskej energetiky, na parcelnom čísle 9134/ 4D 
41,9D m 

Južná fasáda - objekt Panorama city na parcelnom čísle 4134/ 169 

41,78 m 

Západná fasáda - objekt Západoslovenskej energetiky na parcelnom čísle 9145/33 
23,99 m 

Severná fasáda - objekt Západoslovenskej energetiky na parcelnom čísle 9D98/15 
6D,72 m 

Odstupy nadzemnej stavby od susediacich objektov vo výstavbe sú: 

Východná fasáda objekt Administratívna budova č.2 na p.č. 4142/1 

Severná fasáda Obytný dom veža č.1 na p.č. 9D98/2 

Základné parametre stavby: 
Celková plocha riešeného územia 

Celková zastavaná plocha nadzemnej časti 
Komunikácie a spevnené plochy v riešenom území 
Skutočná plocha zelene v riešenom území 

Celková započítateľná plocha zelene v riešenom území 

Počet podzemných podlaží (Objekt SO.Dl) 
Počet nadzemných podlaží (Objekt SO.Dl) 

Výška objektu: 

26,42 m 

43,94 m 

7 519 m2 

2178 m2 

2524 m2 

2652 m2 

1652,6 m2 

5 
29 

Výškopisné zameranie pozemku bude napojené na výškopisný systém Balt po vyrovnaní. 
± 0,000 je na podlahe 1.NP (prízemie) a má hodnotu 137,550 m.n.m.Bpv. 
Objekt S0.01 ( atika 29. NP): 
Antény na streche: 

+119,45 = 257,0D BPV 
+124,69 = 262,34 BPV 

K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 85 1 01 Bratislava I ČO: 35 958 766, I Č DPH: SK20220721 07 
kontakt : e-mai l: J.l<tplusfa?gmail.com alebo Tumová tel.0903-253-500 a Korbová tel.0908-052-449 
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Členenie stavby na stavebné objektv: 
S0.01 Stavebné pozemné objekty 

S0.02 

S0.03 

S0.04 

so.os 

S0.06 

S0.07 

so.os 

S0.09 

S0.10 

S0.01.01 Administratívna budova 
S0.01.02 
S0.01.03 

Podzemná garáž 
Prvky drobnej architektúry 

Príprava územia, sanácia územia, zariadenie staveniska 
S0.02.01 Zariadenie staveniska, staveniskové prípojky 
S0.02.02 Stavebná jama a sanácia územia 

S0.02.02.01 Sanácia územia a ochrana stavebnej jamy 
S0.02.02.02 čerpanie a sanácia vody 

S0.02.03 Stavenisková trafostanica vrátane staveniskovej VN prípojky 

Spevnené plochy a komunikácie 
S0.03.01 Areálové spevnené plochy a chodníky 
S0.03.02 Stavebné úpravy komunikácie pre dopravné napojen ie 
S0.03.03 Stavebné úpravy Čulenovej ulice 

Zavlažovanie sadovníckych a parkových úprav 

Elektroinštalácie 
S0.05.01 Káblová prípojka VN 
S0.05.02 Areálové rozvody NN 
S0.05.03 Vonkajšie osvetlenie areálu 
S0.05.04 Verejné osvetlenie 

Slaboprúd 
S0.06.01 Prípojky a areálové rozvody SLP 

Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia 
S0.07.01 Kanalizačná prípojka 
50.07.02 Areálová splašková kanalizácia 
S0.07.03 Areálová dažďová kanalizácia 

Vodovodná prípojka a areálový vodovod 
S0.08.01 Vodovodná prípojka 
50.08.02 Areálový vodovod 

Plynovodná prípojka a areálový plynovod 
S0.09.01 Plynovodná prípojka 
S0.09.02 Areálový plynovod 

Horúcovodná prípojka 

Prevádzkové súbory (PS) 
PS.01 Trafostanica 
PS.02 Záložný zdroj 
PS.03 Výmenníková stanica horúcovodu 

K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 85 1 O l Bratislava IČO: 35 958 766. IČ DPH: SK2022072107 
kontakt: e-mai l: l.l<tplus(<i)gmail.com alebo Tumová tel.0903-253-500 a Korbová te l.0908-052-449 
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Funkčné využitie stavby: 

5.- 2.PP: PARKOVANIE A TECHNICKÉ PRIESTORY 

l.pp: PARKOVANIE, SKLAD BICYKLOV, ŠATNE S HYGIENICKÝM ZÁZEMÍM, TECHNICKÉ MIESTNOSTI 
l.NP: VSTUPNÉ PRIESTORY, OBCHODNÉ PRIESTORY 
2.- 28.NP: ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY 
29.NP: TECHNICKÉ PODLAŽIE 

Napo;enie na inžinierske siete: 
Odkanalizovane objektu: 

Pre navrhovaný objekt sú navrhnuté dve kanalizačné prípojky, pričom prvou z nich bude existujúca prípojka DN 
400 - táto j e v súčasnosti ukončená na pozemku investora. Na existujúcom potrubí DN 400 sa vybuduje revízna 
kanalizačná šachta, do ktorej sa napojí areálová jednotná kanalizácia. 

Kanalizačná prípojka 2 sa zrekonštruuje na profil DN 250 s napojením do dna revíznej kana lizačnej šachty na 
potrubí DN 600. 
Do kanalizačných prípojok budú odvádzané: 

- splaškové odpadové vody 
- dažďové vody zo striech a nádvoria (s obmedzeným prietokom) 
- odpadové vody z čistenia suterénov, prečistené v od lučovači ropných látok 
Materiál kanalizačných prípojok je navrhnutý z rúr kanalizačných hrdlových PVC DN 250-400. 
Dfžka kanaliz ačnej prípojky po revíznu šachtu je: 

- kanal izačná prípojka 1 DN 400 - 8,5 m (do existujúcej prípojky) 
- kanalizačná prípojka 2 DN 250 - 7,0 m (novobudovaná) 

V objekte, v rámci 1.PP - 4.PP sa budú nach ádzať dve miestnosti s čistiacim vozíkom pre čistenie parkovacích 
miest. Odpadové vody z vozíka budú zvedené do odlučovača ropných látok ORL, ktorý sa bude nachádzať v 
technickej miestnosti. Odpadové vody z ORL budú prečerpávané cez prečerpávacie zariadenie napr. Grundfos 
Multilift do ležatej kanalizácie vedenej pod stropom 1.PP. Z dôvodu regulovania odtoku zrážkových vôd je 
potrebné pre zdržanie dažďových vôd navrhnúť retenčnú nádrž. Maximálny prietok dažďových vôd z objektu je 
stanovený pre 15 min, dážď s periodicitou p = 0,5 a odtokovým koeficientom k= 0,4. 
Preto je v objekte navrhnutá retenčná nádrž pre retenciu časti dažďových vôd. Retenčná nádrž sa bude 
nachádzať v 1.PP - 5.PP a jej potrebný objem je 90 m3

. Z dôvodu veľkej plochy riešeného územia a možnosti 
gravitačného odvádzania odpadových vôd budú navrhnuté dve retenčné nádrže, z každej z nich bude 
regulovaný odtok čerpadlom. 

Zásobovanie vodou: 
Pre navrhovaný objekt je navrhnutá nová vodovodná prípojka DN 150, ktorá sa napoj í na existujúci verejný 
vodovod DN 200, vedený v Čulenovej ulici. Na t rase vodovodnej prípojky sa tesne za napojením na verejný 

vodovod vybuduje vodomerná šachta. Vo vodomernej šachte sa osadí fakturačný vodomer DN 100 združený. 
Za vodomernou šachtou bude potrubie DN 150 vedené do suterénu navrhovanej stavby. Profi l vodovodnej 

prípojky je navrhnutý s ohľadom na potrebu vody pre hygienické účely a potrebu vody pre požiarne účely. 

Vodovodná prípojka je navrhnut á z potrubia tlakového z tvárnej liatiny DN 150, PN 10. Dfžka vodovodnej 

prípojky je 3,5 m po vodomer. 

Zásobovanie plynom: 
Požadované odbery zemného plynu budú zabezpečené z existujúceho pripojovacieho STL plynovodu (PP) D 40, 
300 kPa privedeného na hranicu riešeného pozemku. Po odstránení nadzemnej časti existujúceho PP sa na 
prerušené potrubie cez PE spojku privarí potrubie nové PE-D SO (DN 32), vedené v dÍžke cca 5,4 m v zemi po 
stenu objektu administrat ívnej budovy. Po vystúpaní zo zeme ďalej potrubím DN 32 (oceľ) nadzemným 
vedeným v drážke oporného múra garážového vjazdu až do skrinky doregulovacej a meracej stanice plynu 
(RaMZ), umiestnenej v opornom múre vjazdu, kde sa ukončí ručným uzáverom DN 32. 
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Zásobovanie elektrickou energiou: 

Navrhovaná trafostanica (skladajúca sa s VN rozvodne, NN rozvodne a trafo kobiek) bude napájaná z existujúcej 

VN linkyč.426 vedenej v blízkosti riešeného objektu. Z jestvujúcej VN linky č.426 bude napojený VN rozvádzač 
novej TS. Kábel bude ukončený v novej trafostanici (časť VN rozvodňa) na vstupných svorkách VN rozvádzača . 

VN rozvodňa bude prístupná z verejného priestranstva. Káble budú ukončené v rozvodni 22 kV káblovými 
koncovkami pre vnútorné prostredie. Vstupy káblov do objektu na úrovni 1.PP budú utesnené proti vnikaniu 

vlhkosti. V objekte budú káble vedené pod stropom 1.PP v samostatne zakapotovanom žľabe s požadovanou 

požiarnou odolnosťou. V mieste rozvodne budú dovedené vertikálnym prestupom z 1.PP do 1.NP. 

Zásobovanie teplom: 

Zdrojom tepla pre vykurovanie a ohrev vetracieho vzduchu bude výmenníková stanice (OST), umiestnená v 

samostatnej miestnosti v suteréne budovy. Horizontálne rozvody budú vedené pod stropom suterénu a napoja 
stúpačky, vedené v inštalačných šachtách v rámci jadra budovy. Vykurované budú všetky pobytové miestnosti 
budovy, komunikácie, sklady a technické priestory. Z teplovodného systému vykurovania budú t iež napojené 

ohrievače vo vzduchotechnických zariadeniach. Teplá voda bude pripravovaná decentrálne, elektrickými 
ohrievačmi. Horúcovodná prípojka nadväzuje na horúcovodný rozvod vedený cez šachtu objektu SO 04 stavby 
Čulenova - príprava územia, umiestnenej pri účelovej komunikácii ZSE v blízkosti suterénu lPP. Horúcovodná 
prípojka je v objekte vedená v l.PP administratívnej budovy a je navrhnutá len pre samotný objekt. Dimenzia 
prípojky medzi šachtou a objektom je 2x DN 150, následne sa redukuje a do OST pokračuje 2x DN 125. 
Horúcovodná prípojka začína napojením na pripravenú odbočku 2x DN 150 v šachte, ktorá je v súčasnosti 

zadienkovaná za uzatváracími armatúrami DN 150. Súčasťou výstavby HV prípojky je aj pokládka dispečerských 
káblov Bratislavskej teplárenskej, a.s. v súbehu s novou trasou prípojky. 

Chladenie: 

Zdrojom chladenej vody bude kaskáda kompresorových chladiacich jednotiek s kvapalinou chladenými 
kondenzátormi, umiestená v strojovni v suteréne. Pre ochladzovanie kondenzátorov bude navrhnutá 
kombinácia chladiacich veží a suchých chladičov, ktoré budú umiestnené v nástrešnom technickom priestore 

Napojenie na pozemné komunikácie a statická doprava: 

Stavba bude dopravne napojená na Čulenovu ulicu, a to vjazdom a výjazdom do podzemnej garáže. V priestore 
pred objektom budú umiestnené tri parkovacie miesta pre krátkodobé zastavenie ako „drop off" zóna pre 
objekt. Kapacita podzemnej garáže (S0.01.02) je 756 parkovacích miest. V zmysle STN 736110/22 je 
požadovaný počet odstavných miest pre navrhovanú stavbu 648 (nadštandard je 108 parkovacích miest). 

Zoznam účastníkov konania 
Vlastníci susedných pozemkov a susedných stavieb: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, vlastník pozemku parc.č.21793/1, 

k.ú.Staré mesto 
2. SKY PARK OFFICES s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, vlastn ík pozemku parc.č.9142/1 

k.ú.Staré mesto 
3. SKY PARK RESIDENCES s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, vlastník pozemku 

parc.č.9098/2, 9098/69, k.ú.Staré mesto 
4. METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, vlastník pozemku parc.č.9134/121, k.ú.Staré 

mesto 
S. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vlastník pozemku parc.č.9134/67, 

9142/14, 9134/40, 9145/33, k.ú.Staré mesto 
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Zoznam účastníkov v zmysle EIA: 
6. Združenie domových sa mospráv, P.0.Box 218, 850 00 Bratislava 
7. ECOFIT Občan SR, Saratovská 4, 84102 Bratislava 
8. Mgr. Vojtech Budváry, Landererova 6, 811 09 Bratislava 

Ostatní účastníci konania: 
9. SKY PARK OFFICES II s. r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - stavebník 
10. K.T. Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava - v zastúpení 
11. Ing. arch . Tomáš Auxt- PANTOGRAPH s.r.o., Bottova 2, 811 09 Bratislava - projektant 

Prílohy: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
18. 
19. 

20. 

21. 

22. 
23. 
24. 

splnomocnenie 
LV č.10160 
LV na susedné pozemky 
snímka z Katastrálnej mapy 

K.T.Plus, s.r.o. 
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava / 

IČO: 35 958 766 /1/ 
IČ DPH: SK20220721 ~111'?'1if)'. 
Katarína Tumová fv'lt/ tV/v 
Konateľ spoločnosti K.T. Plus, s.r.o. 

Bratislavská teplárenská, a.s., zn: 1499/Ba/2018/3410-4 z 21.6.2018 
Bratislavský samosprávny kraj, č:03863/2018/CDD-38 z 2.7.2018 
bts.aero, č : 340/RIO/DRS/BTS/2018 z 31.7.2018 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., č: 55496/2018/4020/lng.La z 21.1.2019 
Dopravoprojekt, a.s., č: 4363/18-2310/8600-04 z 22.6.2018 
Dopravný podnik Bratislava, a.s., zn : 13253/14923/2000/2018 z 13.7.2018 
Dopravný úrad, Rozhodnutie č : 18080/2018/ROP-004-V/36497-lz z 25.10.2018, s právoplatnosťou 
15.11.2018 
Hlavné mesto SR Bratislava OSK, súhlas vlastníka, č: MAGS OSK 50732/2018-394817-2 zo 
16.8.2018 
Hlavné mesto SR Bratislava OUIC, záväzné stanovisko, č: MAGS OUI C 45619/18-335132 zo 
4.10.2018 
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, č:KRPZ-BA-KDl3-
1195-001/2019 z 11.04.2019 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č: KPUBA-2018/17194-3/68166/HAB z 27.8.2018 

Krajské riad iteľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, č: KRHZ-BA-OPP-2018/000509-
002 z 13.07 .2018 

Letové prevádzkové služby SR, č:Our ref.00052/2018/DTZL-34 z 11.07.2018 
MČ Bratislava-Staré mesto, tepelná energetika č: 2931/14934/2019 KST/Mam z 26.02.2019 

Okresný úrad Bratislava, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, č: OU-BA-OKRl-
2018/066884 z 20.6.2018 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, č: OÚ

BA-OSZP3-2018/70757 /HEL/I z 29.06.2018 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, č: 
OU-BA-OSZP3-2018/098553/GEE/l.vyj z 15.11.2018 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, č: HŽP/6928/2018/M z 21.9.2018 
Siemens s.r.o., zn: PD/BA/129/18 zo 14.6.2018 
SPP-distribúcia, a.s., č: TD/KS/0224/2018/Gá z 28.6.2018 
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25. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, č: CS SVP OZ BA 54/2018/119 z 28.8.2018 
26. Slovenský zväz t elesne postihnutých, zn: 201/2018 z 11.7.2018 
27. Únia nevidiacich a slabozrakých, č: 103/UR/2018/Ko zo 17.7.2018 
28. Železnice Slovenskej republiky, 2 x, č : 04644/ 2018/ 0230-10 z 25.07.2018, č: 

784.1/2018/289301/SŽTS/la.13 z 20.06.2018 
29. Zákres inžinierskych sietí ich správcami 

30. Súh las vlastníka pozemku s umiestnením stavby z 11.12.2018 
31. Oznámenie o plánovanom rozdelení spoločnosti SKY PARK s.r.o. z 21.5.2018 

32. Notárska zápisnica N 635/2018 Nz 14779/2018 NCRls 15275/2018 
33. Ministerstvo životného prostredia SR, rozhodnutie EIA, č. : 7263/ 2018-1.7/fr z 16.novembra 2018 

34. Ministerstvo životného prostredia, Rozhodnutie č: 16051/2019 zo 6.mája 2019 

35. Vyhodnotenie súladu EIA, máj 2019 
36. Ministerstvo životného prostredia SR, Rozhodnutie o schválení záverečnej správy s analýzou rizika 

znečisteného územia, Por.č. : R-AR 111/2016 z 11.08.2016 
37. 3 X PD_v stupni DUR 

38. 1 x Svetlo-technický posudok+ Dodatok č.l 
39. 1 x Rozptylová štúdia 
40. 1 x Akustická štúdia 

41. 1 x lnžinierskogeologický posudok 
42. 1x Radónový prieskum 
43. lx Meranie hladiny podzemnej vody 
44. 1 x Dopravno-kapacitné posúdenie 
45. 1 x Staticko-geologický posudok TEN-T 
46. 1 x Doložka civilná ochrana 
47. 1 x Doložka riešenia požiarnej ochrany 
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