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

č. 2238/14394/2020/STA/Ivs/G-22 V Bratislava dňa 19.03.2020 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
príslušný 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 SR Bratislavy, v zmysle 
§ 46 a § 47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok") rozhodujúc podľa § 66 ods. (1) - ( 4) 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 vydáva 

na stavbu 

stavebné objekty 

stavebník 

miesto stavby 

druh stavby 
účel stavby 

stavebné povolenie 

„Prístavba a nadstavba bloku B a prístavba a nadstavba bloku C 
Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova ul. Bratislava" 
SO 101 Objekt B 
SO 102 V stup a hala objektu A 
SO 103 Objekt C 
SO 205 Spevnené plochy 
SO 206 Areálové rozvody kanalizácie 
SO 301 Preložka slaboprúdu 
SO 407 Areálové rozvody VN 
SO 408 Areálové rozvody NN 
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava, 
IČO 35 681 462 v zastúpení OBERMEYER HELIKA s.r.o., Lamačská 
cesta 3/B, 841 04 Bratislava, IČO 35 879 271 v zastúpení HENRIS IMMO 
s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO 48 023 370 
Heydukova ulica v Bratislave, na pozemkoch registra „C" - KN parcelné 
čísla 8539, 8538, 8540/1, 8540/3, 8540/2, 8540/4 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 955 a 9368 
vo vlastníctve Rehoľa svätej Alžbety, Špitálska 21, 821 32 Bratislava, 
IČO 00 585 718 
zmena dokončenej stavby 
pozemná stavba - nebytová budova - budova zdravotníckeho zariadenia -
nemocnica - nezmenený 

účastníci konania Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. , Heydukova 10, 812 50 Bratislava 
OBERMEYER HELIKA s. r. o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava 



Rehoľa sv. Alžbety, Špitálska 21, 821 32 Bratislava 
Vlastníci a spoluvlastníci pozemkov a stavieb na pozemkoch registra 
„C" KN parcelné č. 8536 (Heydukova 12, 14 - Hollého 5, SA), parcelné 
č. 8532, 8531, 8530, 8529 (BD Hollého 7, 9, 11 , 13), parcelné č. 8540/1, 
8540/2, 8540/3, 8539, 8537/2,3, 8538 (Heydukova 8, 10), parcelné č. 8545 
(Špitálska 21) v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava 
Vlastníci a spoluvlastníci pozemkov a stavieb na pozemkoch registra „E" 
KN parcelné č. 21755 a parcelné č. 8537 (komunikácia Heydukova 
a Hollého) v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava. 

Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. 1420, č. záznamu 2173/28142/2017/STA/UR-Gal 
zo dňa 26. 06. 2017, právoplatným dňa 1 O. 1 O. 2017 v spojení s rozhodnutím Okresného úradu 
Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2017/83533/KVJ zo dňa 20. 09. 2017. Pre stavbu bola vydaná 
zmena územného rozhodnutia č. 1437, č. záznamu 6744/51151/2017/STA/UR-Gal zo dňa 
28. 11. 2017, právoplatné dňa 21.12. 2017. 

Predmetom zmeny dokončenej stavby je prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C 
prevádzky zdravotníckeho zariadenia, ktorý v súčasnosti prevádzkuje zdravotnú starostlivosť 
v stiesnených podmienkach. Dôjde k nárastu podlažných plôch o približne 1165 m2

. 

Navrhnutým stavebným riešením bude modernizovaný celý areál - zlepší sa komfort 
a štandard prevádzky. Samotná dvorová nadstavba bloku B bude železobetónový monolitický 
stenový skelet založený na jestvujúcej - vystúpenej murovanej časti objektu a 6-tich stÍpoch. 
Uličná dostavba bloku B je rovnako železobetónový monolitický stenový skelet založený na 
základovej doske hr. cca 450 mm. + nábehy pod stÍpami 350 mm. Vybudujú sa hygienické 
bunky ku každej izbe, zázemia liečebných procesov, ambulancií, lekárov a diagnostických 
prevádzok. V rámci stavby budú osadené 3 nové výťahy, a to 2 evakuačné a 1 osobný 
pre verejnosť so strojovňami umiestnenými nad poslednou stanicou. 
Prístavba a nadstavba bude vnímateľná iba v rámci vnútro bloku. V dvorovej časti bude 
obnovená vnútroareálová zeleň a vykoná sa potrebná úprava + dobudovanie spevnených 
plôch. 

Napojenie na inžinierske siete 
Zásobovanie elektrickou energiou: 
Odber el. energie bude zabezpečený z existujúcej odb~rateľskej trafostanice TS 0524-000 
v areáli ústavu tak, že v rámci stavby sa upraví jestvujúca trafostanica a osadí sa nové trafo 
22/0,4 kV pre napájanie rekonštruovaného bloku B - a to najprv ako mobilná TS (s osadením 
pri bloku B) a neskôr už stabilne do priestoru novej trafostanice (v objekte C po jeho 
rekonštrukcii) -spolu s príslušnými vonkajšími podzemnými káblovými VN rozvodmi. 
Na 5. NP budú nainštalované 2 a na l.NP ešte 1 ďalší bezpečnostný (záložný) zdroj el. energie 
V rámci stavby sa zrealizujú čiastkové preložky káblov slaboprúdu. 

Zásobovanie vodou: 
Vodovod budovy B bude napojený na existujúci hlavný prívod SV, TV, CV z budovy A, 
ktorej prípojka privádza vodu z ul. Heydukova. Nové rozvody budú na existujúce napojené 
v 2. PP pred chrbticovou chodbou (rozhranie budov A a B). Chrbticová potrubná sieť je 
napojená na prívod vody z objektu K, ktorá je momentálne zatvorená. Tento prívod zaistí 
zásobenie vodou v prípade, že by došlo k výpadku prípojky z ul. Heydukova. Toto prepojenie 
bude aj po rekonštrukcii uvažovaných sietí zachované. 
Teplá voda je pripravovaná centrále a je privádzaná do miest na 2. PP medzi A a B. Studená 
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vody bude vedená oddelene od teplej a cirkulácie. Požiarna voda bude od studenej vody 
rozdelená na rozhraní budov A a B v 2. PP cez oddeľovač konštrukcie s odtokom. Odtiaľ 
bude rozvod ďalej vedený rozvodným potrubím ku stupačkám, ktoré budú zásobovať vodou 
jednotlivé hydrantové zariadenia. V objekte budú osadené hydrantové systémy D25 s tvarovo 
stálou hadicou dÍžky 30 m. 

Odvedenie splaškoyých vôd a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie: 
Objekt je napojený na systém jednotnej kanalizácie (dažďová DK, splašková SK) 
a samostatnej kanalizácie „rádioaktívnej" (RK). 
RK odvádza odpadovú vodu zaťaženou radiáciou z nových vyšetrovní na 4.NP samostatným 
systémom odpadových potrubí napojených do existujúcej trasy zvodového potrubia v 2.PP, 
vybaveného likvidačnou stanicou, ktoré ďalej klesá pod podlahu a pokračuje do vnútro bloku 
SK - sú odvádzané tromi prípojkami. 
Prvá prípojka ústiaca do existujúcej šachty je vo vnútrobloku a ďalej nadväzuje na areálový 
rozvod. Odpadové vody budú do prípojky napojené pomocou existujúceho zvodu pod 
podlahou 2. PP novým vedením, ktoré rieši odvod splaškových vôd predovšetkým z okruhu 
miestností v blízkosti nadväzujúcej budovy A 
Druhá prípojka ústí do vnútrobloku do rovnakej šachty ako prvá prípojka. Zvodné potrubie 
k nej je v súčasnosti vedné pod podlahou chodby v 2. PP medzi budovami A a C. Toto 
vedenie bude riešiť predovšetkým odvod splaškových vôd z okruhu miestností v blízkosti 
nadväzujúcej budovy K. 
Tretia prípojka ústiaca cez existujúcu šachtu pokračuje ďalej smerom do ulice Hollého. 
Na samotné dopojenie bude vybudovaná ešte nová šachta, do ktorej bude ústiť zvlášť CZ 
a DK. V súčasnosti sú odpadové vody DK a SK vedené areálovým rozvodom súbežne s ulicou 
Hollého pod parkoviskom. Nové vedenie bude v rámci nových dispozícií vedené pod stropom 
2.PP alebo v betónovej doske, poprípade v rozšírenom základe. Takéto trasy budú zaústené do 
čerpacích zariadení v stavebne pripravenej jímke, ktorá bude navyše istená kalovým 
čerpadlom. 

DK - bude realizovaná nová a bude odvádzať pomocou vtokov zrážkové vody 
z pristavovaného 6. NP a novo vyspádovaných terás. Zrážkové vody budú zvedené 
vnútornými zvodmi z pristavovanej časti budovy bližšie k ulici Hollého a vonkajšími 
dažďovými zvodmi uskakujúcimi naprieč podlažiami do vnútrobloku areálu. 

Zásobovanie teplom: 
Stávajúci objektový vykurovací systém bude postupne nahradený novým, vrátane novej 
kotolne. Jestvujúce rozvody budú v rámci jednotlivých fáz výstavby odpojené a odstránené. 
V kotolni budú osadené dva stacionárne plynové teplovodné kondenzačné kotle určené pre 
pretlakové spaľovanie zemného plynu. Odvod spalín od plynových kotlov bude komínovým 
systémom nad strechu objektu. 

Zásobovanie plynom: 
STL prípojka je privedená na pozemok stavebníka, kde je v miestnosti „OMZ" osadené 
meranie plynu jestvujúcim plynomerom. Tu sa napojí projektované potrubie DN 32 OC - STL 
- 90 kPa, odkiaľ bude pokračovať po fasáde objektu A na strechu 6. NP potrubím DN 100-
oceľ, NTL 4,0 kPa do navrhovanej kotolne pre prístavbu a nadstavbu bloku B, prístavbu 
bloku C a jestvujúcej kotolne na 6. NP bloku B k plynovým kotlom. 

Rozvody medicinálnych plynov: 
Kyslík a stlačený vzduch sú napojené na existujúce rozvody medicinálnych plynov 
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prechádzajúcich priestorom 1. PP bloku A. 
Napojenie na pozemné komunikácie a statická doprava: 
Stavba je dopravne napojená z ul. Heydukova a z ul. Hollého. 
Počet potrebných parkovacích stojísk: 72, z toho 3 miesta pre imobilných. Nemocnica 
disponuje 150 parkovacími miestami na vonkajšom parkovisku, z toho jedným miestom 
pre imobilných. Po úprave existujúceho parkoviska, ktoré spočíva v premaľovaní potrebného 
šírkového usporiadania parkovacích státí pre imobilných Onkologický ústav Sv. Alžbety 
vyhovuje požiadavkám na statickú dopravu. 

BLOKB 
Zastavaná plocha pôvodná: 
Zastavaná plocha prístavby: 
Zastavaná plocha spolu: 
Podlažná plocha pôvodná: 
Podlažná plocha prístavby: 
Podlažná plocha spolu: 

BLOKC 
Zastavaná plocha pôvodná: 
Zastavaná plocha prístavby: 
Zastavaná plocha spolu: 
Podlažná plocha pôvodná: 
Podlažná plocha prístavby: 
Podlažná plocha spolu: 

586,00 m2 

484,00 m2 

1070,00 m1 

3516,00 m2 

3937,00 m2 

7453,00 m2 

413,00 m2 

137,00 m2 

550,00 m1 

784,00 m2 

302,00 m2 

1086,00 m2 

Územný poplatok za rozvoj sa v zmysle § 3 ods. (3) písm. c) bodu 3. zákona č. 447/2015 
Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov nevyrubuje. 

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

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

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

5. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou 
OBERMEYER HELIKA s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava v máji 2016. 
Projektová dokumentácia overená stavebným úradom je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
rozhodnutia. 
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6. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej 
dokumentácie. 

7. Na stavenisku musí byt' po celý čas uskutočnenia stavby stavebný denník, právoplatné 
stavebné povolenie a projekt stavby overený stavebným úradom, potrebný na jej 
uskutočňovanie a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

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

9. Stavba musí byt' úplne ukončená do 48 mesiacov odo dňa s jej začatím. 
10. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom 

konaní, stavebníci oznámia zhotoviteľa stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení 
výberového konania a to ešte pred začatím so stavbou a priložia jeho oprávnenie na túto 
činnosť. 

11. Stavebník je povinný 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 stavbyvedúceho 

12. Pri uskutočňovaní stavby nesmie byt' ohrozená stabilita a tuhosť stavby a musí byt' 
bezpečne zaistená ochrana verejného záujmu ohrozeného stavbou. 

13. Podľa § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavby 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. 

14. Technologickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác 
na životné prostredie. Dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 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. 

15. Stavebník je povinný kontajnery na odpad zo stavby 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 
povinný 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. 

16. 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. 

17. Podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona je stavebník povinný dbať na to, aby 
pri uskutočnení stavby čo najmenej rušil užívanie susedných 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 poškodené 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. 
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18. 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. 

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

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné 
stanovisko č. HZZ/467/2018/M zo dňa 05.03.2018: 
1. Realizovať protihlukové úpravy navrhovaných nových stacionárnych zdrojov hluku 

(technológie VZT, chladenia, výťahov, ostatné strojné technológie) v súlade 
s odporúčaniami uvedenými v priloženej hlukovej štúdii (AKUSTA s. r. o., Tureň; 
03/2016) tak, aby sa vo vnútornom prostredí riešeného objektu, ako aj z hľadiska 
vplyvu na okolité objekty dosiahol súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR 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 v znení neskorších predpisov. 

2. Pri realizácii stavby rešpektovať odporúčania pre vlastné priestory stavby uvedené 
v záveroch svetlo-technického posudku + jeho doplnku vypracovaného k návrhu 
projektovej dokumentácie stavby (č. 1529, spracovateľ anua s. r. o., Sliačska 10, 831 
02 Bratislava, 2016). 

3. Pracoviská bez denného svetla v bezokenných priestoroch určených pre dlhodobý 
pobyt zamestnancov riešiť/ opatriť v súlade s Prílohou č. 4 vyhl. MZ SR č. 541/2007 
Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších 
predpisov (udržiavaná /umelá/ osvetlenosť miestností min. 1500 lx bez ďalších 

opatrení alebo min. 500 Ix s náhradnými organizačnými opatreniami zapracovanými 
do prevádzkového poriadku). 

4. Vstupné dvere do všetkých miestností zariadení pre osobnú hygienu pacientov (m. č. 
B.01.310 na 2.NP, B.02.310 na 3.NP i B.03.09 na 4.NP) priľahlých k všetkým 
izolačným izbám lôžkových odd. na 2., 3. i 4. NP riešiť s otváraním smerom von 
z miestnosti, príp. ako zasúvacie. 

5. Germicídnym žiaričom vhodného typu navyše vybaviť v trakte centrálnej sterilizácie aj 
miestnosť umývania prepraviek (m.č. B.2S.2s09) a taktiež všetky predsiene izolačných 
lôžkových izieb (m.č . B.01.007 na 2.NP, B.02.007 na 3.NP i B.03 .007 na 4.NP). 

6. Miestnosť dekontaminácie a prípravy endoskopov na l.PP (m.č. B. 1 S.326) vybaviť 
dvomi dvojdrezmi ( + 1 umývadlom na ruky). 

7. Priestor prípravy kaviarne na 1 .NP (m.č. B.00201) vybaviť umývadlom na ruky a 
drezom. 

8. Miestnosť špeciálnej vyšetrovne / zákrokovne na l.NP (m.č. B.00.205) riešiť ako čistý 
priestor - t.j. s privádzaním filtrovaného vzduchu v pretlaku. 

9. Priestory všetkých izolačných izieb lôžkových odd. na 2., 3. i 4. NP (s možnou 
prítomnosťou infekčného pacienta - m.č. B.01.110, B.02.110 iB.03.109) riešiť 
s možnosťou vetrania v podtlaku a so samostatným odvodom znehodnotenej 
vzdušniny mimo objekt (do fasády alebo nad strechu). 

10. Umelé vetranie miestnosti aktívnych čakární (m.Č. B.04.009), PET I CT vyšetrovne 
(m.č. B.04.207) a miest-inosti aplikácie RF (B.04.211) na 5. NP riešiť podtlakovo. 

11. V prípade, že na pracovisku centrálnej sterilizácie sa bude realizovať inštalácia 
sterilizačných aparatúr fungujúcich na báze formaldehydu, zabezpečiť príslušné 
pracovné priestory núteným vetraním tak, aby v pracovnom ovzduší neboli prekročené 
najvyššie prípustné koncentrácie formaldehydu podľa NV SR č.355/2006 Z.z. 
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o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom 
pri práci v znení neskorších predpisov. Zároveň zosúladiť riešenie predmetného 
pracoviska s požiadavkami NV SR č.356/ 2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov 
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom 
pri práci \ znení neskorších predpisov. 

12. Prenajímateľný priestor nešpecifikovaných služieb na l.NP (m.č. B.00.006) realizovať 
tak, aby v ňom boli vytvorené predpoklady pre splnenie príslušných hygienických 
predpisov - hlavne NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na pracovisko a napr. (ak pôjde o pracoviská služieb 
starostlivosti o ľudské telo) aj vy hl. MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach 
o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení neskorších predpisov 
apod. 

13. Počas realizácie stavebných prác prijať a dodržiavať účinné opatrenia na zabezpečenie 
minimalizácie prašnosti a hlučnosti v súvisiacom nemocničnom i obytnom/životnom 
prostredí (s osobitným zreteľom na obmedzenie hlučných prác počas večernej a nočnej 
doby a v dňoch pracovného pokoja v zmysle vyššie cit. vyhl. MZ SR č. 249/2007 
Z.z.). 
Ku kolaudácii stavby predložiť : 

14. Protokol z objektívnych meraní hluku, ktorým sa preukáže, že hlučnosť 

nainštalovaných vlastných nových / rekonštruovaných technologických stacionárnych 
zdrojov hluku (VZT /klimatizácia, chladenie, trafo, výťahy, kotolňa+ strojovne) spÍňa 
kritériá vyhl. MZ SR 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 v znení neskorších 
predpisov. 

15. protokol z objektívnych meraní, ktorým sa preukáže potrebná nepriezvučnosť 
stavebných konštrukcií oddeľujúcich izby pacientov, ordinácie a vyšetrovne / 
ordinácie od susediacich hlučných priestorov so stacionárnymi zdrojmi hluku -
v súlade s požiadavkami STN 73 0532:2013 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných 
vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky. 

16. Protokol z objektívneho merania umelej osvetlenosti vnútorných priestorov, ktorým sa 
preukáže súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach 
o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov - a to aj 
v komerčných priestoroch stavbou dotknutej lekárne situovanej na 1. NP priľahlého 
polyfunkčného objektu Kláštora sv. Alžbety. 

17. protokol z laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody z vnútorného vodovodného 
rozvodu stavby, ktorým sa preukáže súlad s kritériami vyhl. MZ SR č. 247/2017 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, 
programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. 
Ku konaniu o uvedení priestorov pracovísk do prevádzky predložiť : 

18. Protokol z objektívnych meraní čistoty ovzdušia v čistých priestoroch v zdravotníctve 
(pracoviská centrálnej sterilizácie, prípravy RF a zákrokovňa na l.NP), ktorým sa 
preukáže súlad s požiadavkami Prílohy č. 1 vyhl. MZ SR č. 553/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení 
z hl'adiska ochrany zdravia v znení neskorších predpisov, resp. aj predpisov pre 
správnu lekárenskú prax (príprava RF). 

19. Protokol z objektívneho merania, ktorými sa preukáže súlad mikroklimatických 
(tepelno-vlhkostný komplex) parametrov na pracovisku centrálnej sterilizácie 
s kritériami vyhl. MZ SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia 
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pred záťažou teplom a chladom pri práci. 
20. Protokol z objektívneho merania, ktorým sa preukáže, že v pracovnom ovzduší 

pracoviska centrálnej sterilizácie (v prípade inštalácie sterilizačných aparatúr 
fungujúcich na báze formaldehydu) nedochádza k prekročeniu najvyšších prípustných 
koncentrácií formaldehydu podľa ust. NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 
v znení neskorších predpisov. 

21. Protokol o meraní rýchlosti prúdenia vzduchu v pracovných otvoroch laminárnych 
boxov prípravy RF, ktorým sa preukáže, že sú splnené požiadavky ON 91 0971 
Digestor pre chemické laboratóriá. 

Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vvbraných zložiek ŽP, súhlas na povolenie stredného zdroja znečisťovania 
ovzdušia č. OU-BA-OSZP3-2016/059850/TRK/I zo dňa 06. 06. 2016: 
1. Stavba predmetného zdroja musí byt' realizovaná v súlade s predloženou projektovou 

dokumentáciou. 
2. Každá technologická zmena oproti predloženej projektovej dokumentácii s dopadom 

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

3. 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. 

4. Súčasne v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov predložiť tunajšiemu úradu žiadosť o schválenie postupu zisťovania 
vypusteného množstva emisií z predmetného zdroja. 

Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vvbraných zložiek ŽP, vvjadrenie orgánu štátnej vodnej správv č. OU
BA-OSZP3-2018/077634/BEP/l-vvj. zo dňa 31. 07. 2018: 
1. Predmetná likvidácia nie je v zmysle § 52 ods. 1 č. 364/2004 Z. z. o vodách ( vodného 

zákona) vodnou stavbou a nepodlieha povoľovaniu na tunajšom úrade. 
2. Na stavbu nie je potrebný súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. 
3. Jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené, 

v mieste likvidácie postupovať zvlášť opatrne a zachovať ochranné pásma 
inžinierskych sietí. 

SPP-distribúcia, a. s., vvjadrenie č. TDba/2870/2016/JPe zo dňa 17. 08. 2016: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
1. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

plynárenských zariadení v zmysle§ 79 a§ 80 Zákona o energetike, 
2. stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 

plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi 
a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01, 

3. stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov 

presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 
4. pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, 

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

5. 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, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

6. stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn 
(TPP), najmä 702 02, 702 01, 702 12, 700 02, 

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

TECHNICKÉ PODMIENKY: 
8. 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, 

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

10. stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m 
na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 
3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez 
použitia strojových mechanizmov, 

11. 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, 

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

13. 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, 

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

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

16. stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu 
(RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného 
pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva 

Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 22. 07. 2016: 
1. V rámci rekonštrukcie objektu bude navýšená rezervovaná kapacita zo 620kW 

na 700kW na základe uzavretej zmluvy o pripojení číslo 121568884 medzi ZSD, a.s. a 
Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. 

2. Meranie miesta spotreby požadujeme zmeniť podľa technických podmienok 
pripojenia, teda na prívode do NN rozvádzača zo sekundárnej strany transformátora, 
vrátane výmeny existujúcich meracích transformátorov prúdu za nové o prevode 
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1000/5 A, trieda presnosti 0,5S %, 1 O V A. 
3. Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia 

distribučného rozvodu vo vlastníctve ZSD. Žiadame rešpektovať ochranné pásma 
elektroenergetických zariadení v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike 
č. 25112012 z. z. 

4. Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme 
vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom V prípade, že pri výstavbe 
dôjde k prácam v ochrannom pásme VN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, 
mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami/ je nutné vykonať 
poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. 

5. Meranie odberu el. energie požadujeme umiestniť v elektromerovom rozvádzači RE 
tak, aby bolo kedykoľvek prístupné za účelom kontroly, výmeny, odpočtu„. na trvalo 
verejne prístupnom mieste pre pracovníkov energetiky. 4. Umiestnenie elektromera a 
ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia, 
musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž 
merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdis.sk. 

6. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a. s„ (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné 
pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie 
sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických 
zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN 
a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí WN Čulenova č. 3. 

Magistrát hl. mesta Sr Bratislavv, Sekcia správv komunikácií, životného prostredia 
a stavebných činností, oddelenie správy komunikácií OSK 46254/ 2016-285566/Há-
179 zo dňa 13. 06. 2016: 
1. Žiadame rešpektovať a chrániť pred poškodením podzemné káblové zariadenia 

verejného osvetlenia (VO) v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú uložené 
v zemi na protiľahlých stranách ul. Heydukova a Hollého. 

2. Nesúhlasíme s umiestnením zariadenia staveniska nad podzemnými káblami VO. 
3. Práce žiadame urobiť bez prerušenia prevádzky VO. 
4. Prípadnú poruchu na VO žiadame ohlásiť na tel. č. 02/63 81 O 151. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2016/12568-
2/38051/ST A zo dňa 27. 07. 2016 
1. Stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie. 
2. Každú zmenu oproti schválenej predloženej projektovej dokumentácie je stavebník 

povinný prerokovať s KPÚ. 
3. Každú závažnú zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a 

schváliť s KPÚ. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko 61/SK/2016/HO zo dňa 
07.6.2016: 
Vstupné priestory bloku Al: 
1. Vonkajšie vstupné schody musia byt' označené varovným pásom po celej šírke 

v odstupe 300 - 350 mm od hrany schodu. Súčasne prvý a posledný schod musí byť aj 
výrazne farebne kontrastný voči okoliu. 
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2. Schodisko riešiť podľa§ 27 vyššie uvedenej vyhlášky t.j. vzhľadom na šírku schodiska 
osadiť aj stredové zábradlie. Upozorňujeme, že držadlo zábradlia musí presahovať 
začiatok a koniec schodiskového ramena min. o 150 mm. 

3. Pred vstupnými posuvnými dverami musí byt' na celú šírku posuvnej časti dverí 
umiestnený varovný pás. 

4. Všetky presklene dvere a sklené steny vo všetkých blokoch objektu musia byt' 
označené kontrastným pásom širokým najmenej 50 mm vo výške 1400 až 1600 mm, 

Architektonicko-stavebné riešenie: 
5. Od hlavného vstupu musí viesť umelá vodiaca línia (v šírke 300 mm reliéf s drážkami) 

k registračnému pultu, výťahom a ďalej do bloku B až ku recepcii/informáciám 
(B.00.005). Pred recepciou musí byt' upozornenie na bod záujmu (krátky varovný pás 
s rozmermi 800 x 400 mm). 

6. Uvedená trasa pohybu vzhľadom na potreby slabozrakých musí byt' realizovaná 
vo farebne kontrastnej podlahovine, aby trasa vynikla voči okolitej podlahe. 

7. Interiérové schodiská musia spÍňať požiadavky bodu 1.3. prílohy vyhlášky 532/2002 
Z.z. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena musí byť výrazne farebne 
rozoznateľný od okolia. 

8. 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. nasledovne: 
• 1. 7.4. Kabína výťahu musí byt' vybavená aj akustickým informačným 

systémom oznamujúcim číslo podlažia, v ktorom výťah zastaví. 
• 1.7.8. Ovládacie zariadenie musí byt' čitateľné aj hmatom. Odporúča sa vpravo 

od tlačidiel ovládacieho panelu umiestniť hmatateľné symboly a vľavo 
umiestniť označenie v Braillovom slepeckom písme. Hmatateľné 
označenie sa nemôže umiestniť na tlačidle ovládacieho panelu. Ovládač 
pre vstupné podlažie musí byt' na ovládacom paneli v kabíne výťahu 
vizuálne a hmatovo odlíšený od ovládačov pre ostatné podlažia. 

• 1.7.9. Chodbový ovládač musí mať aj hmatateľné označenie vrátane 
hmatateľného označenia čísla podlažia. 

• 1. 7 .11. Príjazd privolanej kabíny musí oznamovať zvukový signál. 
9. Farba dverí musí farebne kontrastovať s farbou stien (prípadne zárubne orámované 

kontrastným pásom). 
1 O. Dvere nemocničných izieb musia byt' očíslované, dvere do hygienického zariadenia 

označené skratkou WC - spôsob vyhotovenia a umiestnenia je uvedený v bode 2.2.5. 
prílohy vyhlášky 532/2002 Z.z. 

11. Informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v budove (napr. nápisy na vyšetrovniach, 
.„) musí spÍňať požiadavky bodu 2.5. prílohy vyhlášky 532/2002 Z.z. 
Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia s podmienkou zapracovania našich 
požiadaviek do realizačnej dokumentácie (ktorú žiadame predložiť na opätovné 
posúdenie) a do realizácie stavby. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 18946/2019/Me zo dňa 

20.05.2019: 
Zásobovanie vodou 
Vodovodná prípojka 

1. Ak jestvujúca vodovodná prípojka nie je vo vyhovujúcom stave, musí byt' realizovaná 
jej rekonštrukcia na náklady vlastníka. 

2. Za dostatočné tlakové pomery na vodovodnej prípojke a na vnútorných rozvodoch 
zodpovedá spracovateľ projektovej dokumentácie a vlastník. 
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3. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane 
vnútorných rozvodov, nesie vlastník,'spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. 

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

5. Právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môžu 
realizovať len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. 

6. Akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma 
ochrany, sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov BVS, ktorej je 
potrebné v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť zahájenie týchto prác. 

Odvádzanie odpadových vôd 
S odvádzaním vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ do verejnej kanalizácie 
súhlasíme, za podmienky dodržania v súčasnosti zazmluvnených plôch. /OMOOOl 1768/. 
Prípadné navýšenie množstva vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ požadujeme 
riešiť mimo splaškovú kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym 
hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu 
odvádzania týchto vôd. 
K rekonštrukcii niektorých úsekov areálovej kanalizácie sa nevyjadrujeme. 
S navrhovaným technickým riešením odvádzania odpadových vôd z predmetnej 
nehnuteľnosti súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené 
v texte vyjadrenia: 
Kanalizačná prípojka 

1. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí 
byť realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka. 

2. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav kanalizačnej prípojky, 
vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník a spracovateľ projektovej dokumentácie. 

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

4. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byt' v súlade s ustanovenou 
najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR 
č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií. 

20. Stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, o ktoré 
musí stavebník požiadať stavebný úrad. Návrh na kolaudačné konanie podáva stavebník 
písomne v zmysle stavebného zákona. 

21. 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, 
-protokol o odovzdaní a prevzatí stavby. 
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Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

V zákonnom stanovenej lehote boli v konaní uplatnené námietky účastníkov konania 
obyvateľov bytového domu Hollého 7, konkrétne MUDr. Nadežda Dušeková, Ing. arch. 
Marián Kožák, Ing. Nataša Hrisenková, Ing. Andrej Hrisenko, Mgr. Melinda Rácz, Mgr. Art. 
Csaba Rácz v zastúpení Advokátskou kanceláriou Mgr. Eva Braxatorisová, Trenčianska 17, 
821 09 Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel. Zdôvodnenie stavebného úradu sa 
nachádza v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov sa stavebníkovi predpisuje správny poplatok 
vo výške 800 eur (slovom osemsto eur), ktorý zaplatil dňa 26.03.2018 v pokladni Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pod potvrdenkou č. 6607. 

ODÔVODNENIE 

Stavebný úrad prijal dňa 26.03.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
od stavebníka Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 1 O, 812 50 Bratislava, 
IČO 35 681 462 na stavbu uvedenú vo výroku tohto rozhodnutia. 

V priebehu konania stavebník splnomocnil na zastupovanie v predmetnom konaní 
spoločnosť OBERMEYER HELIKA s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, 
IČO 35 879 271, ktorá následne splnomocnila spoločnosť HENRIS IMMO s.r.o., 
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO 48 023 370. 

Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. 1420, č. záznamu 2173/28142/2017/STA/UR
Gal zo dňa 26. 06. 2017, právoplatným dňa 10. 10. 2017 v spojení s rozhodnutím Okresného 
úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2017/83533/KVJ zo dňa 20. 09. 2017. Pre stavbu bola 
vydaná zmena územného rozhodnutia č. 1437, č. záznamu 6744/5 1151/2017/STA/UR-Gal 
zo dňa 28. 11. 2017, právoplatné dňa 21.12. 2017. 

Vzhľadom na to, že ide o stavbu, ktorá bola posudzovaná príslušným orgánom podľa 
osobitného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, stavebný úrad zaslal listom 
číslo 6348/25372/2018/ST NGal zo dňa 05.06.2018 spolu s predpísanými prílohami podľa 
§ 140c ods. (2) stavebného zákona príslušnému orgánu žiadosť o vydanie záväzného 
stanoviska k posúdeniu súladu predmetu konania s príslušným osobitným zákonom 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyjadreniami a rozhodnutiami vydanými 
v konaniach podľa tohto zákona. 

Stavebný úrad prijal dňa 06.08.2018 záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia pod číslom OU-BA-OSZP3-2018/079635/SEAII-EIA-zs.sk. zo dňa 
03.08.2018 potvrdzujúceho súlad predloženej žiadosti stavebníka so zákonom číslo 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonom 
v znení neskorších predpisov, s rozhodnutiami a vyjadreniami vydanými príslušnými orgánmi 
a s ich podmienkami. 

Stavebný úrad dňa O 1.10.2018 prijal od stavebníka doplnenie podania. 
Stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného 

konania podľa§ 61 ods. (1) a ods. (4) stavebného zákona listom č. 6348/45605/2018/STA/Gal 
zo dňa 22.l O .2019 a zároveň podľa § 61 ods. (2) stavebného zákona upustil od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania, pretože mu boli dobre známe pomery staveniska 
a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby. 
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Súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje stanoviská 
a námietky môžu uplatniť najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, 
inak sa na ne podľa§ 61 ods. (3) stavebného zákona neprihliadne. 

V zákonnom stanovenej lehote boli v konaní uplatnené námietky účastníkov konania 
obyvateľov bytového domu Hollého 7, konkrétne MUDr. Nadežda Dušeková, Ing. arch. 
Marián Kožák, Ing. Nataša Hrisenková, Ing. Andrej Hrisenko, Mgr. Melinda Rácz, Mgr. Art. 
Csaba Rácz v zastúpení Advokátskou kanceláriou Mgr. Eva Braxatorisová, Trenčianska 17, 
821 09 Bratislava, listom zo dť1a 19.11.2018, doručeným dňa 20.11.2018. 

List obsahoval nasledujúce námietky: 
„Ako účastníci konania podávame k stavbe tieto námietky: 

V zmysle stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä tieto 
skutočnosti: 

a) či dokumentácia spÍňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo 
podmienky územného rozhodnutia, 
b) či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany 
životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, 4a) 
c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie 
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, 
d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu 
bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby 
stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený 
vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich 
dní po skončení výberového konania, 
e) či nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, 
funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných 
konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených 
na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a 
monitorovacích systémov. 
(2) Ak sa má stavba užívať ako prevádzkáreň, stavebný úrad skúma z hľadísk uvedených 
v odseku 1 písm. b) aj účinky budúcej prevádzky. 
(3) Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi 
vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. 
(4) Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené 
týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a 
oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, 
stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne. 

Vychádzajúc z vyššie uvedených zákonných postupov žiadame, aby stavebné povolenie 
bolo zamietnuté, keďže nespÍňa zákonné požiadavky v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, 
pre prípad, že bude stavebný úrad pokračovať v konaní žiadame, aby zohľadnil tieto námietky 
a požiadavky. 

J. Stavebník aj stavebný úrad opierajú stavebné konanie o rozhodnutie, ktoré v súčasnosti 
neexistuje a teda nemôže byť podkladom pre stavebné konanie 
Správny orgán sa odvoláva na územné rozhodnutie o umiestnení zmeny dokončenej stavby -
Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C, Onkologického ústavu sv. Alžbety, 
Heydukova ul Bratislava, ev.č. 1420, č. 217312814212017/STAIUR-Gal z 26.6.2017, 
právoplatné 10.10.2017 (v spojení s rozhodnutím Okresného úradu Bratislava č. OU-BA
OVBP2-2017/83533/KVJ zo dňa 20.9.2017), avšak dňa 28.11.2017 stavebný úrad vydal podľa 
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§ 41 ods. 1 rozhodnutie č.z. 674415115412017/STAIUR-Gal o umiestnení stavby 1437, ktorým 
sa uvedené rozhodnutie podstatne mení a súčasne ho v celom rozsahu nahrádza. Teda medzi 
územným rozhodnu!Ím a návrhom stavebníka nemôže existovať súlad ako vyžaduje stavebný 
zákon. 

Podľa § 41 ods. 1 stavebného zákona : Stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa 
nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to 
umožňuje územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo 
podmienky v území. Za rovnakých okolností môže stavebný úrad nahradiť územné 
rozhodnutie, ktoré vydal z vlastného podnetu. Správny orgán rozhodol o zmene územného 
rozhodnutia č. 21731 2814212017/STAIUR-Gal z 26.6.2017, rozhodnutím 
674415115412017/STAIUR-Gal z 28.11.2017. Neexistuje teda žiadna korelácia medzi 
územným rozhodnutí, na ktoré sa stavebný úrad aj stavebník odvoláva a žiadosťou, o stavebné 
povolenie, čo je základným predpokladom stavebného konania. Podmienky prístavby a 
nadstavby bloku C sa zásadne zmenili, zmenil sa charakter celej stavby, preto nie je vôbec 
možné konať o tomto návrhu. Navyše dokumentácia územného rozhodnutia je v súčasnosti 
predmetom správnej žaloby, správny orgán teda vôbec nemá podklady, na základe ktorých by 
mohol konat'. 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je rovnako nedostatočná. V jednotlivých 
častiach dokumentácie chýba obsah, zoznam výkresov a príloh, nie je možné overiť úplnosť a 
prípadné úpravy počas stavebného konania. Dokumentácia bola spracovaná v 0512016, t.j. 
ešte pred vydaním Územného rozhodnutia, nemôže preto vychádzať z požiadaviek územného 
rozhodnutia, ktoré v tom čase neboli známe. Súlad s územným rozhodnutím je pritom 
základnou požiadavkou, ktorú musí skúmať stavebný úrad podľa § 62 ods. 1 písm. a) 
stavebného zákona. To, že koná o návrhu neúplnom, podľa neexistujúceho rozhodnutia, bez 
dokumentácie z územného rozhodnutia, je postup, ktorý je v rozpore s úlohou a postavením 
stavebného úradu a poukazuje na to, že nie je pri rozhodovaní objektívny a riadi sa záujmami 
stavebníka a nie verejným záujmom. Účastníci konania na túto skutočnosť opätovne 
upozorňovali a aj pri nahliadaní do spisu, nebol predkladaný spis úplný, zamestnankyňa 
úradu odmietla poskytnúť to, čo je obsahom spisu s odvolaním sa na to, že je to neplatné a na 
námietky účastníkov reagovala tak, že ona určí, čo môžu a nemôžu vidieť a čo v spise bude 
alebo nebude. Javí sa tak, že celý proces nie je transparentný a neumožňuje účastníkom 
konania uplatnenie všetkých ich práv. V tomto smere žiadame, aby boli preverené skutočnosti 
ohľadom vedenia spisu nadriadeným orgánom a zjednaná náprava. 

Okrem vyššie uvedených námietok dopÍňame: 
1. Nesúlad s normami statickej dopravy, rozpor dokumentácie s podmienkami územného 
rozhodnutia 

Výpočet statickej dopravy nie je v súlade s STN 7 3 611 OIZ2. Stavebník uvádza nepravdivé 
údaje o svojej činnosti - o počte zamestnancov, ambulancií a lôžok, preto výpočet statickej 
dopravy nie je korektný. Na nesprávnosť výpočtu bol upozornený stavebník už v územnom 
konaní, na túto okolnosť sme upozorňovali aj ako účastníci územného konania. Vplyv novej 
činnosti na dopravu a parkovanie pritom bol povinný riešiť stavebník aj podľa rozhodnutia 
vydaného v zisťovacom konaní. Aktuálny výpočet nezodpovedá teda požiadavkám 
vyplývajúcim z procesu posudzovania El A, ani požiadavkám z platného územného 
rozhodnutia Z jediného právoplatného územného rozhodnutia týkajúceho sa stavby -
674415115412017/STAIUR-Gal vyplývajú tieto požiadavky - s 3.: predložiť korektný výpočet 
statickej dopravy, žiadame korektné vstupné údaje (počty zamestnancov, lôžok, ambulancií, 
atď). Požiadavka je zvlášť parkovanie pacientov a návštevy. Požadované bolo uviesť spôsob 
prevádzky vozidiel nemocnice - sanitky. Rovnako žiadali prevádzkový poriadok parkoviska a 
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výkres dopravného značenia predložiť v operatívnej komisii pre určovanie dopravných 
značiek a zariadení Magistrátu. 

Tieto podklady neboli predložené. Z realizovaných výpočtov podľa korektných. výpočtov 
vyplýva, že tvrdenie stavebníka o tom, že činnosť nemá vplyv na statickú dopravu je 
nepravdivý a súčasne, že navrhovanú činnosť nemožno realizovat; pretože územie nespÍňa 
požiadavky pre statickú dopravu. Stavebnou činnosťou dôjde k zrušeniu existujúcich a 
využívaných parkovacích plôch a stojísk, teda k zhoršeniu už teraz havarijnej situácie. 

Je preukázateľné, že stavebník uvádza nepravdivé údaje o svojej činnosti a úmyselne 
skresľuje potrebu parkovania a dopravnú záťaž, ktorá je už dnes neúnosná. Samotný 
Magistrát HM uvádza, že stavbou dôjde k zrušenie bočného parkoviska, čo stavebník celú 
dobu popiera a tvrdí, že má k dispozícii parkovacie miesta v rámci areálu - 150 a žiadne iné 
parkovacie miesta nepotrebuje ani v súvislosti s nárastom plochy celého areálu o 6000 m2 a 
obstaraní nových vyšetrovacích zariadení. Popiera, že by mal parkovacie miesta na ploche, 
ktorú chce zastavat; čo je evidentná lož preukázaná fotodokumentáciou a zistiteľná aj z 
miestnej obhliadky, ktorú stavebník bezdôvodne nenariadil, aj keď uvedený rozpor tvrdenia 
stavebníka, Magistrátu a nás ako obyvateľov protiľahlej nehnuteľnosti, nebol odstránený. 
Navyše z miestneho šetrenia Magistrátu vyplýva, že nemocnica neumožňuje parkovanie 
onkologickým pacientom na parkovisku, ktoré uvádza, že zabezpečuje všetky potreby a funkcie 
stavebníka v súvislosti s jeho činnosťou. Fotodokumentácia preukazuje plán parkovania aj 
počet parkovacích miest, ktoré sa každodenne intenzívne používajú. 
Z Výročných správ OUSA 2016 a 2017 je možné zistit; citujeme: 
Štruktúra lôžok OÚSA sa v roku 2016 zmenila v porovnaní s rokom 2015. V októbri 2016 po 
rekonštrukcii Al bloku na 2. podlaží pribudlo na Internej onkologickej klinike 12 lôžok atak 
celkový počet lôžok na tejto klinike je 41. Na klinike radiačnej onkológie sa upravil lôžkový 
fond na 52 postelí, Na zvyšných klinikách sa štruktúra lôžok ústavu v roku 2016 nezmenila v 
porovnaní s rokom 2015, a to na Klinike onkologickej chirurgie 38 lôžok, Klinike 
gynekologickej onkológie 25 lôžok, Klinike nukleárnej medicíny 12 lôžok, Oddelení anestézie 
a intenzívnej medicíny 15 lôžok a na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie je 20 
lôžok. 

Rok 201 7: V Onkologickom ústave sv. Alžbety, s.r.o. je 7 posteľových oddelení s 
kapacitou 203 postelí (interné, onkogynekologické, chirurgické, maxilofaciálnej chirurgie, 
intenzívnej medicíny, rádioterapeutické a nukleárnej medicíny). Ďalej v ňom funguje 13 
bezposteľových oddelení, 95 odborných ambulancií a lekárne slúžiace potrebám ústavu i 
verejnosti 

Štruktúra lôžok OÚSA sa v roku 2017 nezmenila v porovnaní s rokom 2016. Interná 
onkologická klinika má 41 lôžok, Klinika radiačnej onkológie 52 lôžok, Klinika onkologickej 
chirurgie 38 lôžok, Klinika gynekologickej onkológie 25 lôžok, Klinika nukleárnej medicíny 
12 lôžok, Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny 15 lôžok a na Klinike stomatológie a 
maxilofaciálnej chirurgie je 20 lôžok. 

Celkový priemerný počet zamestnancov OÚSA k 31.12.2017 (prepočítaný) bol 826,6239 a 
vo fyzických osobách 922. Z celkového počtu zamestnancov je 217 mužov a 705 žien. V roku 
2017 bolo celkom prijatých 119 zamestnancov a 103 skončilo pracovný pomer. Z celkového 
počtu 922 zamestnancov je 137 poberateľov starobného dôchodku. 

Z údajov INEKO týkajúcich sa stavebníka, ale vyplýva, že zdravotné poisťovňa UNION 
napríklad eviduje lôžok ešte viac 228, teda je otázne, aký skutočný počet lôžok je a či ich 
stavebník nevykazuje účelovo menej. Napovedá tomu aj fakt, že počet izieb podľa plánu 
narastie o 1 O ale počet lôžok len o 6, teda kapacita izieb umožňuje podstatne vyšší nárast 
lôžok, čo nie j e možné kontrolovať inak, než napríklad cez vykazovanie voči poisťovniam. 

Zdroj: http://nemocnice. ineko.sk/zariadenie/P 3168312017. 
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Nakoniec údaje o počte ambulancií a lôžok v zariadení vyplývajú aj zo sprievodnej správy 
aj keď nie úplne totožné ako to uvádzajú vo výročnej správe: lôžok okolo 200, 7 lôžkových 
oddelení, 88 odborných ambulancií. V dopravnom riešení - sprievodná správa uvádza, okolo 
200 lôžok, 25 lôžkových oddelení a 75 odborných ambulancií. V podkladoch pre vydania 
územného rozhodnutia a na zisťovacie konanie stavebník uvádzal: počet lôžok 195 nárast na 
201, počet zamestnancov 155 po zmene 155, (148 nemocnica bufet 7), 25 bezlôžkových 
oddelení 74 odborných ambulancií. 

Aj z údajov štatistického úradu a verejne dostupných zdrojov je zrejmé, že údaje uvádzané 
stavebníkom v územnom a stavebnom konaní sú hrubo skresľujúce a že nereagovali ani na 
námietky Magistrátu, ktorý upozorňoval na nesprávny výpočet a nedodržanie technických 
noriem, (viď stanovisko z 13.2.2017, z ktorého vyplýva, že dokonca stavebník tvrdil, že 
zamestnancov má 78 a 14 ordinácií) 

Správne východiskové údaje teda sú: 922 zamestnancov, norma hovorí o spôsobe výpočtu 
nárokov statickej dopravy pre celé zariadenie, ktoré treba porovnávať s novovzniknutou 
situáciou - nárastom zamestnancov, lôžok aj ambulancií. Ak by sme aj uvažovali, že časť 
zamestnancov pracuje na smený, tieto sa podľa dostupných údajov vzájomne prekrývajú a len 
základný administratívny personál, ktorý pracuje v jednozmennej prevádzke musí byť tvorený 
väčším počtom zamestnancov ako uvádza celkový počet zamestnancov. Navyše aj keby sme 
rozdelili všetkých zamestnancov tak, že pracujú buď v dennej alebo nočnej zmene, stále máme 
počet viac ako trojnásobný v porovnaní s tým, čo uviedol stavebník, teda by bol vyčerpaný 
počet parkovacích miest len na zamestnancov, čo je aj reálna situácia. Navyše toto zariadenie 
slúži aj na vzdelávanie, nachádzajú sa tu ďalšie vyšetrovacie zložky, prichádzajú tu teda 
ďalšie osoby, ktoré nie sú zahrnuté do výpočtu podľa normy, preto akákoľvek redukcia nemá 
nielen právny základ ale ani opodstatnenie. 

Rovnako je zrejmé, že nové technologické zariadenia si budú vyžadovať nárast počtu 
zamestnancov, ktoré ich budú obsluhovať Ďalšie lôžka a izby si vyžadujú rovnako personálne 
zabezpečenie, čo ukladá priamo zákon. Tiež nároky na upratovanie v dôsledku stavebnej 
činnosti vzrastú, čo si vyžiada prijatie ďalších upratovačiek. Z uvedených dôvodov je zrejmé, 
že dôjde k nárastu počtu zamestnancov, ku ktorému dochádza podľa výročných správ z roka 
na rok. Nakoniec je nemysliteľné, ak tvrdí stavebník, že cieľom j e zlepšenie komfortu pre 
pacientov, a súčasne, že noví pacienti nebudú mať zabezpečenú dostatočnú starostlivosť 
prostredníctvom primeraných personálnych kapacít. 

Počet ambulancií: 95 - vychádza z výročnej správy, v správach uvádzaných 77, 84 je stále 
zásadne vyšší ako počet 18, ktoré uvádza stavebník pri výpočte statickej dopravy. 

Počet lôžok: min. 209, 203 vyplýva z výročnej správy, a zvýšenie o 6 lôžok deklaruje 
stavebník v územnom rozhodnutí, v podkladoch na územné konanie však uvádzal 212 lôžok, 
oproti 87 lôžok je opäť základ výpočtu extrémne podhodnotený. 

Na tomto mieste je potrebné uviest: že zriadenie nového P ETICT má priniesť denne 20 
pacientov, nový lineárny urýchľovač 70-80 pacientov denne. (viď projekt radiačnej ochrany). 
Práve títo pacienti prichádzajú najčastejšie automobilom aj z dôvodu ich rádioaktivity a teda 
nevhodnosti prepravou MHD. Týchto minimálne 100 pacientov výpočet vôbec nezohľadňuje. 

Ohľadom bufetu je výpočet opäť nekorektný a nevychádza zo správneho postupu. Navyše 
jej tu rozpor s územným rozhodnutím a rozpor sprievodnej dokumentácie a výkresov v tom 
smere, že v textovej časti stavebník uvádza, že projekt počíta s bufetom o výmere 104 m2, v 
územnom rozhodnutí ani vo výkresoch však o bufete nie je zmienka. V územnom rozhodnutí sa 
uvádza, že v priestoroch sa zriadi Cafe a priestor obchodu a služieb, teda nie je jasné, aký 
výpočet má byť použitý pre nároky na statickú dopravu, využitie a rozmery ako aj umiestnenie 
je odlišné. Navyše nemocnica má vlastné zariadenie stravovania pre pacientov aj 
zamestnancov, ktorého potreby z hľadiska nároku na statickú dopravu nie sú vôbec 
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zohľadnené, keďže v tejto časti nedochádza k zmene, ale na druhej strane ovplyvňuje nároky 
na parkovanie. 

Z požiadavky Magistrátu vyplýva, že je potrebné zohľadniť aj samostatnú rezervu pre 
návštevy pacientov, práve tieto osoby následne obsadzujú parkovacie miesta pre rezidentov a 
vytvárajú neúnosnú parkovaciu situáciu v okolí nášho bydliska. Na druhej strane sú 
samozrejme pre liečenie pacientov kľúčoví a teda zariadenie, ktoré tvrdí, že sa chce postarať 
o pacientov lepšie, ich potreby musí zohľadňoval'. čo však nerobí ani dnes a neráta dokonca 
ani s potrebami parkovania samotných pacientov, čo bolo zistené priamo na mieste z 
organizácie parkoviska. Realizáciou projektu počet pacientov radikálne vzrastie, čo nie je 
vôbec zohľadnené. 

Výpočet statickej dopravy síce uvádza, že má stavebník k dispozícii 150 parkovacích miest 
pre celú nemocnicu, ale následne pri údajoch o nárokoch na parkovanie uvažuje o nich, 
akoby boli k dispozícii iba pre Časť prevádzky, skutočnost'. že zostávajúce miesta by nepokryli 
potreby ostatných viac ako 800 zamestnancov a viac ako 70 ambulancií a viac ako stovku 
lôžok ignoruje. Je zjavné, že zrušením nelegálneho parkoviska a ďalších vyhradených miest 
nebudú uspokojené nároky zamestnancov a bude tak zvýšená potreba parkovania v okolí, t.j. 
na úkor rezidentov. 

Parkovanie sanitiek, ktoré požadoval Magistrát riešiť samostatne projekt vôbec 
nezmieňuje, dnes sú na parkovanie sanitiek vyhradené miesta na Hollého ulici a zaberajú 
miesta na verejnom priestore, keďže stavebník, nemá na svojich pozemkov vôbec priestor na 
ich umiestnenie, čo preukazuje samo o sebe, že parkovacia politika zariadenia nie je 
adekvátna a nezodpovedá elementárnym potrebám akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia, 
nieto vysokošpecializovaného a špičkového zariadenia nadmestského významu. V dôsledku 
stavebnej činnosti bude časť týchto parkovacích miest zrušených a ich náhrada ani celý 
systém organizácie dopravy, ktorý je dnes nedôstojne riešený z ulice, úplne absentuje. 

Navyše na parkovanie bude mať vplyv aj samotná výstavba, ktorá znamená zrušenie a 
zabratie nielen miest pre sanitky ale celkovo cca 27 parkovacích miest na Hollého ulici, ktoré 
slúžili jej obyvateľom a to bez náhrady. Stavebník uvádza zrušenie len 9 miest, čo je 
nepravdivé, keďže sa zaberie v dôsledku stavby celá jedna strana cesty. 

K údaju 150 miest, s ktorými počíta projekt treba ešte dodat'. že ani toto číslo nie je 
uvedené správne. Tým, že projekt nevychádza z aktuálneho stavu územného rozhodnutia po 
jeho zmene a zrušení, zamlčuje, že stavebnou činnosťou dôjde k ďalšej redukcii parkovacích 
miest vo dvore v súvislosti s dostavbou bloku C Niektoré parkovacie miesta, ktoré prezentuje 
projekt evidentne nezodpovedá norme - šírka iba 2,lm, dfžka 4,5m, šírka prístupu pre kolmé 
parkovanie 4 m, pre pozdÍžne parkovanie 2 m. Na tomto parkovisku majú byť aj 3 miesta pre 
imobilných pacientov. Výťah pri vstupe j e od týchto miest vzdialený cca 400m. Takéto riešenie 
nezodpovedá požiadavkám na výstavbu a nezohľadňuje potreby zdravotne postihnutých. 

Stavebnou činnosťou a zväčšením plochy a novými vyšetrovacími priestormi nárok na 
dopravu a parkovanie len porastie a nebude ho možné uspokojil'. Preto akékoľvek zväčšovanie 
plochy a vybavenia nemocnice je vylúčené a znamená naopak ohrozenie zdravia pacientov a 
obyvateľov mesta. Naopak stavebník by mal uvažovať o úplne inom riešení svojej činnosti a 
postavením novej nemocnice v súlade s požiadavkami zákona na ich výstavbu a 
prevádzkovanie, pretože dnes ani po rozsiahlej stavebnej činnosti nedosiahne stav súladu s 
elementárnymi princípmi prevádzkovania moderného zdravotníckeho zariadenia. 

Uvádzame minimálny výpočet parkovacích státí pre nemocnice podľa STN: 
Zamestnanci: 922:4 (1 stoj/4 zamestnanci) = 231 stojísk 
Lôžka: 209:4 (1 stoj/4 lôžka) = 52 stojísk 
Ordinácie: 95x 0,5 (0,5 stoj/ordinácia) = 48 stojísk 
Bufet - 7 stojísk 
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1,1x283 + 1,1x48x0,3x1,0 = 311stojísk + 12 stojískpre imobilných pacientov. = 323 
parkovacích stojísk 

Teda je potrebný dvojnásobný počet oproti deklarovaným 150 miestam a nie je možné 
realizovať žiadnu stavebnú činnost'. ktorej dôsledkom je zvýšený počet pacientov a 
rozširovanie existujúcej prevádzky. 

V rozhodnutí o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bolo konštatované, že vplyv na 
dopravu neexistuje a bude zachovaný počet parkovacích miest 150, pretože zmena 
navrhovanej činnosti sa nedotkne dopravy. Záver vyplýva zo stanovísk dotknutých orgánov, 
ktoré vychádzali z nesprávnych a nepravdivých podkladov dodaných stavebníkov - z 
nesprávne uvádzaného počtu zamestnancov, lôžok i ambulancií, ako aj súčasného počtu 
využívaných parkovacích miest, ktorý je vyšší a ktoré sa stavebnou činnosťou zrušia. Vplyv na 
dopravu a parkovanie je tak zrejmý a z výpočtov noriem vyplýva, že je už v tomto štádiu 
nedostatočný a poddimenzovaný a že navrhovanou činnosťou pri zvýšenom pohybe osôb, 
dopravných mechanizmov, zrušením parkovania a ďalšími opatreniami, sa dopravná situácia 
dostane do stavu kolapsu. Je preto potrebné ešte raz vykonať celý proces posudzovania EIA, 
ktorý nevychádzal zo správnych skutkových zistení a nemôže byť preto podkladom pre 
realizáciu tejto činnosti. 
2. Nesúlad s podmienkami rozhodnutia v zisťovacom konaní a podmienkami územného 
rozhodnutia 

V projektovej dokumentácii chýba riešenie dopravnej situácie. MDVRR SR vo svojom 
stanovisku list. č.024631201618211 zo dňa 9.3.2016 požaduje vypracovanie riešenia dopravnej 
situácie s prehľadnou mapovou prílohou. táto požiadavka je aj súčasťou rozhodnutia EIA. V 
časti, ktorá je povinnou súčasťou stavebnej dokumentácie zapracovanie požiadaviek z EIA 
stavebník fakticky konštatuje, že to nie je potrebné a odkazuje na stanoviská iných orgánov, 
ktoré vychádzajú z nesprávnych vstupných podkladov od stavebníka. Takýto postup nie je 
možný a je nevyhnutné rešpektovat' požiadavky MDVRR SR a nemožno uprednostniť 
stanovisko Okresného úradu, s uvedenými vadami. Okrem problému statickej dopravy je tu 
problém so zabezpečením dopravy a plynulosti výstavby. Podľa § 62 ods. 1 písm c) je 
potrebné posúdit'. či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené 
včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne 
užívanie. Z predloženej dokumentácie uvedené nie je možné overil'. Naopak je predpoklad, ak 
sa má stavba realizovať pri plnej prevádzke, teda potrebe zabezpečiť dovoz pacientov, prejazd 
sanitiek, zásobovanie, stavebná činnost'. .. , bude na tomto stiesnenom území, ktoré je husto 
zastavené, s obmedzenou prevádzkou Hollého ulice a už dnes súčasne extrémne dopravne 
preťažené, okrem problému s pohybom stavebných mechanizmov a teda plynulosťou výstavby 
aj dopravy je zrejmé, že tu križujú viaceré záujmy vlastníkov okolitých stavieb, pacientov, 
návštevníkov, zamestnancov, dodávateľov služieb a tovaru pre prevádzku zariadenia, 
zabezpečenie prevozu tiel, pohybu sanitiek, odvodzu odpadu, požiadavky dopravy stavby a 
ďalšie, ktoré je potrebné komplexne riešiť tak, aby popri sebe všetky tieto funkcie mohli 
obstát'. Dávame do pozornosti údaj z výročnej správy stavebníka: Počet pacientov vyšetrených 
v ambulanciách bol 261 494, v spoločných vyšetrovacích a liečebných oddeleniach 637 797. 
Teda podľa údajov stavebníka sa tu denne pohybuje, ako sám správne uvádza „prúdi" tisíce 
ľudí. Tvrdenia projektanta a investora, že riešenie dopravného napojenia ani potreby statickej 
dopravy sa oproti existujúcemu stavu nemenia a nie sú predmetom navrhovanej zmeny, sú 
preto zjavne nepravdivé. Len v projekte radiačnej ochrany sa uvádza denný nárast počtu 
pacientov pre nové vyšetrovacie zložky v počte 100 osôb, ide pritom o vyšetrenia, ktoré 
vyžadujú prepravu pacientov mimo verejnej dopravy z dôvodu zvyškovej rádioaktivity. Projekt 
hovorí o úplne novej koncepcii riešenia dopravy a vstupu do areálu so zrušením vstupu pre 
imobilných pacientov z Hollého ulice, vybudovaním vstupu a výťahu pre imobilných pacientov 
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z Heydukovej ulice. Zásadnou zmenou je aj zmena a rozšírenie projektu o dočasnú rampu pre 
imobilných pacientov z Heydukovej ulice. Výstavbou dôjde aj k zrušeniu 20-25 parkovacích 
miest na mieste dostavby bloku B, čo sa investor snaží zamlčať a uvádza, že ide o 
vybetónovanú plochu, je to pritom plocha bývalého parku, ktorú postupne stavebník nelegálne 
ničí a na ktorom zriadil používané nelegálne parkovisko. Stanoviská dotknutých úradov 
vychádzali z nesprávnych podkladov stavebníka, kt01ý podstatné informácie, z ktorých bolo 
potrebné vychádzať zamlčal, teda ich stanoviská nevychádzajú zo skutočného stavu a nemôžu 
byť pre správne konanie, ktorý musí vychádzať len zo starostlivého zistenia skutkového stavu 
a je potrebné vyžiadať si nové. 

Ďalšie rozširovanie činnosti a umiestňovanie stavby, preto znamená priamy dopad na nás 
ako obyvateľov susediacej stavby, pre ktorých by mala táto ulica a okolie slúžiť na dopravu a 
parkovanie ako rezidentov, čo však nebude možné. Ulica Heydukova a Hollého je už dnes v 
dopoludňajších hodinách častokrát neprejazdná. Z projektu vyplýva vybudovanie bufetu na 
104 m2, slúžiaci pre zamestnancov a pacientov, ako bude vyzerať zásobovanie, aký vplyv bude 
mať táto prevádzka na dopravu, projekt neuvádza, pričom tento dopad je zjavné, že bude 
zásadný. 

V rámci požiadaviek na organizáciu dopravy počas výstavby vyplýva, že doprava stavby sa 
bude realizovať cez Hollého ulicu, čo je v priamom rozpore s odporúčaním v hlukovej štúdii, 
aby sa doprava neviedla na komunikácii tesne pri obytných objektoch ako podmienka 
dodržania ochrany pred hlukom. Žiadame aj náhradu za zrušené parkovacie miesta v 
súvislosti so stavebnou činnosťou. 
3. Nesúlad s územným rozhodnutím je zrejmý aj z toho, že v územnom rozhodnutí sa 
neuvažovalo s likvidáciou studní, hydrogeologických vrtov na mieste staveniska. To si 
vyžaduje samostatné vodoprávne konanie a výsledky z rozhodnutia OÚ BA treba zapracovať 
do projektu pre územné a následne až stavebné povolenie. 
4. Nesúlad s územným rozhodnutím sa týka aj požiadavky Regionálneho úradu VZ na 
preukázanie účinného vetrania všetkých bezokenných miestností. Zo súhrnnej technickej 
správy na záver vyplýva, že túto požiadavku neplánuje stavebník splnil'. V tabuľkovej časti na 
konci správy je vo viacerých etapách výstavby uvedené: „ okna bez svetla a vetrania, bude 
nutno vetrať provizórne". Hygienicko-epidemiologický režim zariadenia vylučuje, aby sa 
vetralo provizórne a aby existovali obdobné podmienky pri prevádzke zdravotníckeho 
zariadenia. Ide o priame ohrozenia zdravia pacientov a zamestnancov, s dopadmi na ďalších 
obyvateľov a zdroj šírenia nemocničných nákaz. To, že každá miestnosť musí mať zabezpečené 
dostatočný prísun svetla aj cirkuláciu vzduchu vyplýva aj so všeobecných hygienických 
požiadaviek a osobitne platí pre zdravotnícke zariadenie. V zmysle vyhlášky 35512007 Z.z. § 
20 (1) Vnútorné prostredie budov musí spÍňať požiadavky na tepelno- vlhkostnú mikroklímu, 
vetranie a vykurovanie, požiadavky na osvetlenie, pres/nenie a na iné druhy optického 
žiarenia. (3) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú budovu určenú 
pre verejnosť (ďalej len „prevádzkovateľ budovy''), sú povinné zabezpečiť kvalitu vnútorného 
ovzdušia budovy tak, aby nepredstavovalo riziko v dôsledku prítomnosti fyzikálnych, 
chemických, biologických a iných zdraviu škodlivých faktorov a nebolo organolepticky 
zmenené." Z projektovej dokumentácie nie je možné zistil: ako mieni stavebník zabezpečiť 
účinné vetranie a aké ďalšie dodatočné vplyvy na prostredie to bude mať - napr. hluk, nikde 
nie sú uvedené konkrétne opatrenia a postupy, ktoré by mali byť realizované, preto je 
dokumentácia nedostatočná. 

5. Nesúlad dokumentácie s požiadavkami verejných záujmov, predovšetkým ochrany 
životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí 

Dokumentácia nezodpovedá požiadavkám verejných záujmov ochrany životného 
prostredia, zdravia a života ľudí a najmä nezodpovedá technickým požiadavkám na výstavbu. 
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Podľa vyhláška č. 53212002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, nie sú splnené tieto požiadavky: 

- Ochrana pred hlukom a vibráciami 
Podľa § 20 ods. (1) Stavba sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa v nej vytvorili 

podmienky pohody pri spánku, odpočinku a pracovných činnostiach a aby odolávala 
škodlivému pôsobeniu vplyvu hluku a vibrácií. Stavba musí zabezpečovat: aby hluk a vibrácie 
pôsobiace na ľudí a zvieratá boli na takej úrovni, ktorá neohrozuje zdravie a je vyhovujúca 
pre obytné a pracovné prostredie, a to aj na susedných pozemkoch a stavbách. Najvyššie 
prípustné hodnoty hluku a vibrácií v stavbách ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa projektovej dokumentácie stavebná činnosť bude postupovať kontinuálne od 7:00 
do 21 :00, cez víkend od 8:00 do 18:00 s hodinovou prestávkou, zostáva otázka, kde je priestor 
na pohodu pri spánku a odpočinku, ktorá je nevyhnutná pri ťažko chorých pacientov, ktorí 
budú celodenne vystavení ruchu zo stavebnej činnosti. 

Podľa hlukových máp vypracovaných v roku 2011 na základe smernice 2002149/ES, je 
územie, kde žijeme - Hollého ulica - vystavené hlukovej zát'aži na úrovni 65 Db len zo 
sucasnej cestnej dopravy. http://www.laermkarten.de/bratislava/, http://www 
.hlukovamapa.sk/ graf_ba_2011 .html 

Je všeobecne známe, že doprava v meste sa od roku 2011 opäť zhoršila a že toto územie je, 
aj vďaka narastajúcemu počtu pacientov, z hľadiska dopravy ešte viac exponované. Navyše 
pribudnú technologické zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku. Stavebný hluk sa považuje za hluk 
s vysokou intenzitou, ktorá pri viacerých činnostiach prekračuje denné zvukové limity 
stanovované normou. Na izby pacientov v zdravotníckych zariadeniach sú pritom stanovené 
osobitné, prísnejšie pravidlá, ktoré už dnes stavebník nespÍňa v dôsledku intenzívnej dopravy, 
tú k oknám pacientov ešte viac priblíži, keďže plánuje posunúť hranicu stavby na uličnú čiaru. 
Je preto vylúčené, aby navrhovaná činnosť bola v súlade s ochranou zdravia pacientov pred 
hlukom. Ďalšou intenzívnou stavebnou činnosťou, budú hlukové normy prekročené 
niekoľkonásobne vo vzt'ahu k pacientom, ale aj obyvateľom okolitých bytových domov. 

Ochrana pred hlukom ako výrazným zdrojom stresu a príčinou závažných ochorení 
srdcovocievneho aparátu, psychických porúch je súčasťou práva na priaznivé životné 
prostredie. Z dokumentácie nevyplýva, že by tak, ako to predpokladá právny predpis, bola 
takáto ochrana akokoľvek konkrétne zabezpečená a vzatá do úvahy. Na s. 13 súhrnnej 
technickej správy je možné dočítať sa len všeobecné konštatovania, ktoré z ďalšej 
dokumentácie nie je možné overiť ani zistiť ich súlad s normami a predpismi a teda nemôže 
slúžiť ako podklad na stavebné povolenie. Ani z projektov nie je zrejmé, ako je zabezpečená 
hluková izolácia izieb, hluková nepriestupnosť stavebných prvkov a aké konkrétne opatrenia 
sú pripravené na ochrana pred hlukom vo vzt'ahu k okolitým stavbám. Projektant neuvádza 
tieto hodnoty pre jednotlivé skladby obvodových stien. 

Máme za to, že absentuje riadna hluková štúdia, ktorá by pracovala s korektnými údajmi o 
hluku spôsobenom zvýšenou dopravou, stavebnou činnosťou a nový zdrojmi hluku, ktoré majú 
byť inštalované a ktorá by zohľadnila všetky už existujúce a plánované faktory a rovnako je 
potrebné zabezpečiť pravidelné kontroly a merania hluku v prípade, že sa stavba bude 
realizoval'. Zdôrazňujeme, že hluková štúdia stavebníka realizuje výpočty a merania výlučne 
vo vzt'ahu k izbám pacientov a lekárov, t.j. voči stavbe stavebníka a vôbec sa nezaoberá 
vplyvom na náš či ostatné bytové domy, kde sa neuskutočnili žiadne merania a neboli sme 
požiadaní o žiadnu súčinnosť v tomto smere. Vzhľadom na blízkosť dopravy a vzdialenosť 
stavby len 12 m, sú dopady výrazné, pričom opatrenia ako nemožnosť vetrania, ako s nimi 
uvažuje projekt, od nás nemožno očakávat'. muková štúdia musí byť vypracovaná pre celé 
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územie a jeho dopad na okolie stavby, v súlade so zásadami ochranu pred hlukom a 
vibráciami. Navyše stavba bude priblížená a z dôvodu realizácie stavebnej činnosti, bude 
vzdialenosť od staveniska ešte menšia, ako odstup od budov. 

Stavebník j e rozhodnutý vykonávať stavebnú činnosť pri plnej prevádzke, t.j. bez 
prerušenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tvrdíme, že je vylúčené, aby sa zdravotná 
starostlivosť poskytovala v mieste staveniska. Odporuje to priamo požiadavkám vyhlášky 
53212002 Zb. V zmysle § 52 ods. 1: Zdravotnícke zariadenie a zariadenie sociálnych 
služieb52) sa umiestňujú v tichom prostredí v dostatočnom odstupe od cesty a od zdroja 
hluku. Uvedené prostredie nie je tiché a stavebná činnosť je presným opakom tichého 
prostredia. Odstup od cesty a zdroja hluku sa realizovanou činnosťou naopak zmenší, teda 
stavebník postupuje v priamom rozpore so zákonom. 

Ani stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie budov nespÍňa požiadavky 
bezpečnosti a ochrany zdravia, civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi. (ods. 2) 
Usporiadanie zdravotníckeho zariadenia a zariadenia sociálnych služieb musí byť také, aby 
zabezpečilo dispozičné oddelenie účelovej prevádzky zdravotnej starostlivosti, prevádzky 
hospodárskej časti a priestoru pre návštevy. (ods. 3) 

Priestor infekčného oddelenia zdravotníckeho zariadenia musí byť bezpečne oddelený od 
ostatných nemocničných priestorov aj od susednej stavby. 

Podľa ods. (5) Na jazdu sanitného vozidla sa musí zabezpečiť vyhovujúce pripojenie na 
sieť dopravných komunikácií. Takéto napojenie nie je preukázané, naopak doprava sa v 
dôsledku stavebnej činnosti stane neudržateľnou a nemocnica pre autá takmer nedostupnou, 
čo bude platiť aj pre sanitky. Súčasťou projektu nie je vôbec úvaha o zohľadnení potrieb osôb 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ods. 7) 

Aj podľa § 11 citovanej vyhlášky sa vychádza z toho, že stavebná a rekonštrukčná činnosť 
môže byť len obmedzená. 

Z ustanovenia § 11 vyplýva, že maľovanie, stavebnú činnosť a rekonštrukčnú činnost: je 
možné vykonávať len obmedzene len za podmienok dodržiavania zásad hygienicko
epidemiologického režimu. Súčasťou dokumentácie nie sú opatrenia na ochranu zdravia 
pacienta a zamestnancov zariadenia a obdobná rozsiahla stavebná činnosť s prašnosťou, 

hlučnosťou, nemožnosťou vetrania, vibráciami a ďalšími negatívnymi vplyvmi na budovu a jej 
okolie, je z povahy zariadenia vylúčená, čo stavebník ignoruje. V tomto zmysle žiadame, aby 
sa RUVZ k veci riadne vyjadril a zohľadnil požiadavky zákona. 
6. Nesúlad projektovej dokumentácie a dokumentácie územného rozhodnutia - Projekt rampy 
na Heydukovej ulici 

Investor plánuje postaviť rampu pre imobilných pacientov v dÍžke 23,275 m šírke 2,6 m 
výške 4,33m ( 2.49 m nad chodník). Jedná sa teda o rozsiahlu oceľovú konštrukciu. V 
projektovej dokumentácii sa uvádza , že „po dokončení prístavby bloku B a C dôjde k 
sprevádzkovaniu nových bezbariérových vetiev a rampa bude demontovaná ". Vzhľadom na 
to, aký obrovský rozsah dostavby investor zamýšľa rampa tam bude veľmi dlho a 
pravdepodobne natrvalo. Žiadne bezbariérové vetvy (?) v projekte nevidno. Z technickej 
správy k rampe (str.2) citujem /'Riešenie vnútorných priestorov vrátane umiestnenia 
výtvarných prvkov je jedným z rozhodujúcich ukazovateľov kvality. Vzhľadom na charakter 
okolia a situácie na pozemku je daná novostavba citlivo navrhovaná tak aby došlo k 
minimálnej vizuálnej zmene z priľahlých ulíc." 

Napriek nelogickým frázam v technickej správe, dôjde výstavbou rampy k výraznému 
narušeniu vzhľadu budovy a výrazným dopravným obmedzeniam na chodníku i na vozovke. 

K tejto stavbe chýbajú riešenia dopravy a vyjadrenia dôležitých orgánov napr. Magistrát 
hl. mesta, Krajský pamiatkový úrad, atd. Vo výkresoch však rampa na Heydukovej ulici vôbec 
nie je zakreslená, a ani vlastník pozemku nedal súhlas vo vzťahu k pozemku, na ktorom má byť 
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umiestnená. 
7. Krajský pamiatkový úrad - Chýba záväzné stanovisko k dokumentácii pre stavebné 
povolenie 

Žiadame o prehodnotenie záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu, zo dňa 
27. 7. 2016, k schválenému projektu OUSA - Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C 
Heydukova ul. BA, pričom blok B sa ma nachádzať po celej dÍžke na Hollého ulici a jeho 
výška má byť viac ako 21 m, čo nerešpektuje výšku jestvujúcej zástavby bloku. Všetky 
navrhované aktivity, o ktoré sa usiluje OUSA sú v pamiatkovej zóne mesta a majú sa riadiť 
zásadami ochrany pamiatkového územia PZ BA, CMO, 2015. 

Nedostalo sa nám žiadnych dalších informácii o dodržaní podmienky stanovenej práve 
Krajským pamiatkovým úradom BA a to, že každú zmenu oproti schválenej predloženej 
projektovej dokumentácii pre územné konanie je stavebník povinný prerokovať podľa § 32 
ods. 9 pamiatkového zákona s Krajským pamiatkovým úradom. V projekte, došlo k určitým 
zmenám , ktoré neboli posudzované a sú v rozpore so zásadami ochrany územienapr.: 
• došlo k zmene členenia vstupnej časti. 

- celá fasáda do Hollého ulice je úplne zmenená 
• 4. NP je mierne vysunuté do ulice oproti projektu pre územné rozhodnutie, čo je súčasne 

rozpor s územným rozhodnutím dokumentácie v tejto časti 
Tvrdenie, že projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši prístavbu a nadstavbu 

bloku B orientovanú do Hollého ulice o jedno podlažie do výšky prevyšujúcej okolitú zástavbu 
je nepravdivé, kedže prevaha budov je päťpodlažná zástavba a projekt hovorí o 7 podlažiach. 
Navrhovaná prístavba a nadstavba ničí plynulosť línie domov a brutálne poškodzuje 
historické územie. Vizuálny vnem zaťaženia životného prostredia výstavbou a následne 
činnosťou vysokošpecializovaného zdravotného zariadenia. 

Podľa zásad ochrany pamiatkového územie CPO technologické stavby nemajú byť realizo
vané na najvyššom poschodí budovy. Poškodzuje to vzhľad budovy a znehodnocuje to his
torickú časť mesta. V starom meste sú prevažne budovy 5 poschodové. Porovnávať výšku 
novej budovy s časťou tej istej stavby, blok A, ktorá bola postavená napriek protestom oby
vatel'ov Heydukovej nie je na mieste. Spojenie kláštornej budovy s budovou nemocnice sk
leneným krčkom je len ďalšou kamuflážou miesto skutočných hodnôt. V záväznom stanovisku 
K.PU chýba náhľad ako sa bude esteticky vynímať nové "monštrum" v subtílnej historickej 
štvrti, kde sa vo vzájomnej blízkosti nachádzajú barokový kostol sv. Alžbety z 18. storočia s 
kláštorom Alžbetiniek-národná kultúrna pamiatka, kostol sv. Ladislava, kostol a kláštor 
Milosrdných bratov, fungujúca ortodoxná Synagóga, možno jediná v Bratislave. 

Z týchto dôvodov žiadame Krajský pamiatkový úrad a magistrát o zaujatie stanoviska k 
zmenám v projekte k stavebnému povoleniu oproti projektu pre územné rozhodnutie prístavby, 
nadstavby, dostavby, 2 podzemných podlaží, k rampe o dÍžke 23,275 m, šírke 2,6 ma výške 
4,33 m na Heydukovej ulici, zmenefásady ... 
8. Návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania 
stavby, podľa písm. g) 
Táto časť dokumentácie ako povinná náležitosť úplne absentuje. Podľa územného rozhodnutia 
malo dosť k zrušeniu bezbariérového vstupu zo strany Hollého ul. a v zálive medzi blokom A a 
blokom B mala byť zeleň. V projekte pre stavebné povolenie je v tomto priestore schodisko a 
strop podzemného podlažia vyvýšený cca Im na úroveň ulice, čo je priamy rozpor s 
podmienkami územného rozhodnutia. 
Navyše ohľadom zelene a jej ochrany stavebník neuvažuje, naopak požaduje výlučne výrub 3 
stromov. 2 stromy zo strany Hollého ulice sa nachádzajúce práve na pri nelegálnom 
parkovisku, ktorý bol predtým parkom citlivo oddeľujúcim časť nemocnice od obytnej zóny. 
Aspoň týmto spôsobom bolo oddelené rôzne funkčné využitie územia a dávalo potrebný 
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intímny priestor pacientom aj obyvateľom protiľahlých bytových domov. Súčasne spÍňala 
požiadavku izolácie od cesty a umožňovala príjemnejší výhľad pacientom. Už dnes je zeleň 
redukovaná na 2 stromy, ktoré sú j ediným spríjemnením obrazu tejto ulice, pre ktorú je 
charakteristické najmä utrpenie. Obyvatelia už dnes vidia a počujú trpiacich pacientov, 
priblížením stavby na uličnú čiaru sa úplne zruší nielen zostatková bariéra zelene, ktorá by sa 
naopak mala späť rozšíril'. ale úplne pocit intimity pacientov aj obyvateľom domu. Navyše 
dávame do pozornosti, že tieto izby aj v dôsledku minimálneho odstupu a hÍbky izby nespÍňajú 
svetlotechnické požiadavky na pobyt osôb a teda v žiadnom smere nespÍňajú deklaráciu 
stavebníka o zlepšovaní podmienok pre pacientov a výrazne sa tým zasahuje aj do komfortu 
bývania a súkromia nás ako obyvateľov. Je potrebné naopak vybudovať pre pacientov park a 
oddeliť funkciu bývania od funkcie nemocnice a nie tieto funkcie zlúčiť a urobiť nás 
samotných priamych účastníkov liečenia ťažko chorých pacientov. 
9. Nesúlad s podmienkami územného rozhodnutia - úrad verejného zdravotníctva, radiačná 
ochrana 
Na s. 5 územného rozhodnutia je formulovaná požiadavka UVZ: Predložiť projekt radiačnej 
ochrany pre všetky novonavrhované a rekonštruované pracoviská so zdrojmi ionizujúceho 
žiarenia, ako aj plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie. 
Takýto plán nebol vypracovaný, resp. bol čiastočne vypracovaný v decembri 2015, pričom od 
1. 4. 2018 je nový zákon o radiačnej ochrane. Ako občania bezprostredne susediaci so stavbou, 
kde sa nachádzajú zdroje ionizujúceho žiarenia, by sme mali byť informovaní o opatreniach a 
rizikách súvisiacich s expozíciou žiarenia a opatreniach v prípade havárie. To, že v centre 
meste má byť pracovisko s 2 lineárnymi urýchľovačmi a ďalšími zdrojmi ionizujúceho 
žiarenia a skladuje sa tu rádioaktívny odpad je v podmienkach civilizovanej Európy rarita. 
Dovoľujeme si uviest'. že pokiaľ ide o radiačnú ochranu obyvateľstva, umiestnením ďalších 
zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktoré je hlavným zámerom projektu, nebol vôbec posudzovaný 
v procese EIA aj, keď je podľa zákona povinný. Informácie o umiestnení nových zdrojov 
ionizujúceho žiarenia a nakladaní s rádioaktívnym odpadom neboli predmetom konania 
podľa tohto zákona, čo je v rozpore s európskou legislatívou. Slovenská republika sa 
zaviazala dodržiavať záväzky radiačnej ochrany a deklaruje vo viacerých dokumentov, že 
bude informovanosť obyvateľov o rizikách a posúdi všetky činnosti z hľadiska bezpečnosti a 
ochrany zdravia občanov. Uvedené posúdenie je zabezpečené práve cez proces účasti 

verejnosti v procese EIA. V danom prípade je ohrozenie bezpečnosti obyvateľov o to väčšie, že 
taká koncentrácia zdrojov ionizujúceho žiarenia v centre mesta je absolútnym excesom a 
nemá obdobu v žiadnych štandardných krajinách, navyše ide tu o stavebnú činnosť v stavbe, 
kde sa takéto žiariče nachádzajú, majú byť počas celej doby v prevádzke a ďalšie majú byť v 
rámci stavebnej činnosti umiestnené. Stavbou sa majú priblížiť k bytovým domom na 
vzdialenosť 12 m. Verejnosť o rizikách a zabezpečení ochrany pri rekonštrukcii nemá žiadnu 
informáciu, neboli poskytnuté žiadne informácie o možných núdzových situáciách a ich 
možných dôsledkoch na zdravie obyvateľov a životné prostredie, b) rádioaktivite, ionizujúcom 
žiarení a jeho účinkoch na zdravie obyvateľov a životné prostredie, c) plánovaných 
opatreniach na varovanie, ochranu a pomoc obyvateľom v núdzovej situácii, d) opatreniach, 
ktoré má obyvateľ v núdzovej situácii vykonať ani o e) prostriedkoch na zníženie ožiarenia. 
Okrem záväzkov vyplývajúcich z členstva EÚ je Slovenská republika signatárom Spoločného 
Dohovoru o bezpečnom nakladaní s vyhoretým palivom a o bezpečnom nakladaní s 
rádioaktívnym odpadom. Z Čl 15 Spoločného dohovoru Hodnotenie bezpečnosti zariadení 
Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby i) pred výstavbou 
zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa vykonalo systematické bezpečnostné 
hodnotenie a environmentálne hodnotenie zodpovedajúce riziku, ktoré zariadenie predstavuje, 
pokrývajúce jeho prevádzkovú životnost'. ii) okrem toho pred výstavbou úložiska sa vykonalo 
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systematické bezpečnostné hodnotenie a environmentálne hodnotenie na obdobie po 
uzatvorení a výsledky sa vyhodnotili v porovnaní s kritériami stanovenými dozorným 
orgánom, iii) pred prevádzkou zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa 
vypracovali inovované a podrobné verzie bezpečnostného hodnotenia a environmentálneho 
hodnotenia, ak sa to považuje za potrebné na doplnenie hodnotení uvedených v písmene i). 

Navyše podľa písm. h) je potrebné k stavebnej dokumentácie aj doložiť - ak ide o stavby s 
prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú 
priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií. 
Obdobné riešenie sa vôbec v dokumentácii nenachádza, nie je možné teda posúdiť súlad s 
príslušnými právnymi predpismi a vyhodnotiť projektovú dokumentáciu. 

Požadujeme vrátiť vec do štádia riadneho posúdenia EIA z hľadiska radiačnej ochrany, 
vypracovať a posúdiť projekt radiačnej ochrany počas prevádzky a plán radiačnej ochrany 
počas prestavby. V samostatnom konaní tak ako to požaduje regionálny úrad verejného 
zdravotníctva vo svojom stanovisku k prokjektu, ktoré malo byť už pred spracovaním projektu 
na stavebné povolenie. Dokumentáciu z tohto konania a vydané rozhodnutie je potrebné 
zapracovať do dokumentácie pre stavebné povolenie! 
1 O. Svetlo technika. 
Súčasťou DSP je svetlotechnický posudok č.1529 z apríla 2016 a dodatok k posudku z apríla 
2016 označené ako súčasť projektu. V tomto posudku sú všetky miestnosti na podlaží -2.P P, -
l.PP ,1.NP, väčšina podlažia 2.NP a takmer polovica plochy 3.NP označené ako nevyhovujúce 
z hľadiska denného osvetlenia. V týchto nevyhovujúcich miestnostiach sú aj všetky lôžkové 
izby pacientov na Z.NP a 2.NP smerom do Hollého ulice ako aj lôžkové izby na Z.NP smerom k 
bloku C. Podľa posudku majú tieto izby slúžiť na krátkodobú hospitalizáciu pacientov 
maximálne na 4 hod počas dňa. 

V DSP j e však aj iný svetlotechnický posudok č. 1529 zo septembra 2015 a dodatok zo 
septembra 2015. Podľa vyjadrenia Ing. Galinskej, pracovníčky stavebného úradu, boli tieto 
posudky vypracované na jej žiadosť a mali by nahrádzať tie z apríla 2016. Uvedené 
považujeme za neoprávnenú manipuláciu s dokumentáciou pre územné konanie, keď nie je 
možné, aby posudok nahradil posudok zo skoršieho dátumu, ako ten, ktorý je nahrádzaný. 
Tento posudok sme ako účastníci konania nemali vôbec k dispozícii a v územnom konaní sme 
s ním neboli oboznámení, čo považujeme za vadu územného konania. 

Z oboch posudkov však vyplýva, že navrhovaná zmena znamená, že izby pacientom 
nebudú spÍňať požiadavky na preslnenie, tu vyhovujú len izby do dvora. Dostatočný prísun a 
vystavenie zdroju prirodzeného svetla je pritom pre psychickú pohodu extrémne dôležitý, 
zvlášť pre osoby, ktorých psychická stabilita je narušená tak závažným ochorením. 
Nevyhovujúce svetlotechnické parametre novonavrhnutých izieb a miestnosti sa týka všetkých 
lôžkových izieb a viacerých pracovní. Svetlotechnický posudok navrhuje tieto priestory 
využívať ako pridružené priestory napr. archív, teda nie je možné užívať ich ako nemocničné 
izby, pričom hlavný zámer stavebníka, bol zlepšenie kvality starostlivosti o pacienta 
rozšírením izieb pre pacientov a zamestnancov, teda celý projekt inak by nemal mať zmysel a 
bol by v rozpore s územným rozhodnutím. DÍžka (hÍbka) izieb pacientov až 1 Om ani inú 
možnosť osvetlenia neposkytuje. Svetlo technik aj v tomto posudku navrhuje využívať tieto 
priestory v izbách pacientov iba na krátkodobú hospitalizáciu maximálne 4 hodiny počas dňa. 
Pre zamestnancov navrhuje prestávku v práci v priestoroch s denným osvetlením v trvaní 
najmenej 2 hodiny začínajúcu o 12. 00 hodine. Dôvodom rekonštrukcie však bolo zlepšenie 
komfortu pacientov a lekárov, pričom podľa dokumentácie, nastane presný opak, priestory 
nevyhovujú hygienickým normám, preto nie je možné podľa tejto dokumentácie vyhotovovať 
stavbu. V novom posudku vyznačené časti miestností majú hodnotu osvetlenia nižšiu ako 0,5% 
a osvetlenie nemôže byť riešené ani združeným osvetlením ako časti medzi 1,5 a 0,5%. V tejto 
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súvislosti dávam do pozornosti aj požiadavky na ochrana zamestnancov pred optickým 
žiarením, ktoré môže byť len limitované a o ktorom stavebník vôbec neuvažuje, napriek 
deklarácii starostlivosti o zamestnancov a ich komfortu. 

Navyše svetlotechnický posudok vychádzal z úplne inej fasády, ktorá bola pre účely 
územného konania s výraznými okennými otvormi po celej fasáde a súčasná zmena fasády 
ráta s malými okennými otvormi, ktoré zásadne ovplyvňujú oslnenie a osvetlenie a majú vplyv 
na výsledky meraní, žiadame ho preto prepracoval'. 

Svetlotechnické posudky neberú do úvahy ani prístavbu a nadstavbu Bloku C, ktorá 
svetelné podmienky zásadne zhorší. Aktuálny stav je však taký, že existuje jediné právoplatné 
územné rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné rozhodnutie, o ktoré sa projekt opiera nahradené, 
teda posudok musí počítať so situáciou, aká vyplýva z aktuálneho územného rozhodnutia a nie 
z toho, ktoré je zrušené. Týmto postupom dochádza k manipulácii s údajmi, z ktorých majú 
dotknuté orgány vychádzal'. keď stavebné povolenie sa vydá na stavbu, ktorá bude mať úplne 
iné podmienky a vzťahy s okolím. Ak podľa pôvodného rozhodnutia je stav nevyhovujúci, je 
zrejmé, že osvetlenie priestorov zo strany vnútrobloku, dvora, kde je fasáda s izbami 
pacientov blízko bloku C, bude podstatne zhoršené a teda neprípustné. 

Navrhovaným rozšírením (dostavbou) bloku B smerom do Hollého ulice aj do dvora 
dochádza k vytvoreniu priestorov bez prirodzeného osvetlenia na všetkých podlažiach. 

V priestoroch lekárne v kláštore je rovnako nevyhovujúce osvetlenie na cca 80-90% 
plochy, ktoré svetlo technik navrhuje využívať iba ako pridružené priestory napr. archív. 
Laboratórium lekárne sa má premeniť na archív. Podľa územného rozhodnutia však má isť o 
izby pacientov, je tu teda nesúlad dokumentácie územného a stavebného konania. Ako izby ich 
však nemôže schváliť príslušný hygienik z dôvodu, že nezodpovedajú norme, na tieto okolnosti 
sme upozorňovali v územnom konaní. Uvádzame tiež, že podľa § 20 (2) vyhlášky 35512007 
Z.z. : „ V novonavrhovaných budovách sa trvalé dopÍňanie denného osvetlenia svetlom zo 
zdrojov umelého osvetlenia nesmie zriadovať 

fil v obytných miestnostiach bytov, 
hl v izbách ubytovacích zariadení internátneho typu, 
~ v denných miestnostiach zariadení na predškolskú výchovu, 
Q} v učebniach škôl okrem špeciálnych učební, 
ru v lôžkových izbách zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb a 

zariadení sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately" 
Stavba zhorší osvetlenie bytov na Hollého ulici na maximálnu prípustnú mieru. 

Projektant projektoval stavbu nie podľa logiky a vhodných proporcii ale podľa uhla 
zatienenia, kde išiel až na doraz smerom k Hollého ulici. Na 5.NP je však časť miestností 
vysunutá ešte viac až na líniu 4.NP smerom do Hollého ulice. Nie je možné objektívne z rezu 
zistiť výšku týchto miestností. V pohľade je táto časť nenápadne zakreslená iba jednou čiarou 
ako „priesvitná" ajc odôvodnený predpoklad, že presahuje povolený uhol zatienenia. 

Vzhľadom na nekorektný prístup investora a projektanta, ktorý aj v minulosti doložil 
nesprávny posudok, ktorý bol vyvrátený posudkom, ktorý sme obstarali ako účastníci konania, 
neštandardnými okolnosťami dopÍňania posudku, nekorektne používanými vstupnými údajmi, 
žiadame prepracovanie projektu a o vypracovanie nového svet/otechnického posudku inou 
odborne spôsobilou osobou na celý areál prístavby a nadstavby nemocnice so zohľadnením 
aktuálneho územného rozhodnutia, t.j. vrátane ďalšej dostavby areálu a novej fasády. 
Žiadame dôsledné posúdenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva a jeho 
nadriadeného orgánu. Investor deklaruje, že chce zlepšiť prostredie a komfort pre pacientov, 
ale podľa navrhovaného projektu dôjde k vytvoreniu nevyhovujúcich priestorov pre pacientov 
aj zamestnancov. 

V bytoch na Hollého ulici 7, 9, 11, 13 dôjde k výraznému zhoršeniu kvality bývania oproti 
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terajšiemu stavu. Prístavba sa priblíži k obytnému domu na 12 ml Prístup slnka sa eliminuje 
na totálne minimum, navyše realizáciou stavby, umiestnením žeriavov, stavebných prvkov a 
mechanizmov, dôjde k ďalšiemu tieneniu, kedy vzdialenosť od stavby sa zredukuje na 8 m. 
Rozsah výstavby sa odhaduje na 4 roky, kedy svetelnotechnické podmienky bude ovplyvňovať 
aj organizácia výstavby. Tieto faktory vôbec neboli zohľadnené a obyvatelia domov majú 
právo na dodržanie všetkých hygienických noriem aj počas výstavby. Keďže organizácia 
dopravy rovnako nie je dostatočne riešená, je potrebné prepracovať dokumentáciu a 
zohľadniť požiadavky na osvetlenie a oslnenie a realizovať na tieto účely štúdiu s overením, že 
v každej etape výstavby budú hygienické normy oslnenia a osvetlenia v celom rozsahu 
rešpektované. 
11 . Obťažovanie optickým žiarením obyvateľom vchodu Hollého 7 
Podávame námietku, že realizáciou stavby - prístavby bloku B na uličnú čiaru, budeme ako 
majitelia bytov Hollého 7, ktorá sa nachádza rovno oproti izbám pacientom extrémne 
obťažovaní svetlom, pričom stavebník nenavrhol žiadne opatrenia na zmiernenie svetelného 
smogu. Už dnes pri dnešnom podstatne väčšom odstupe, v dôsledku výrubu stromov a 
zriadenia nelegálneho parkoviska, sme angažovaní na liečení ťažko chorých pacientov, 
ktorým vidíme do okien. Vo večerných a nočných hodinách, svetlá z ich izieb prenikajú do 
našich bytov a vytvárajú neprimeraný svetelný smog, ktorý ruší pokojný spánok, čo má 
negatívny vplyv na zdravie a duševnú pohodu. Máme za to, že obťažovanie svetlom - optickým 
žiarením je činnosť stavebníka v dôsledku jeho prevádzky, ktorá má priamy vplyv na naše 
zdravie. Uvedené negatívne dopady dokumentujú viaceré odborné štúdie a o svetelnom smogu 
sa hovorí ako ďalšom výraznom zdravotnom riziku v mestách. Viď napr. http: / 
lwww.enviromagazin.sk/enviro2012/enviro3/J 4 svetelne.pd( alebo https://ufv.science. upjs.skl 
projekty/smolenice/pd( 09122 rapavv.pdf V zmysle § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka: 
„ Vlastník veci sa musí zdržať vfrtkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval 
iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie nad mieru 
primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, svetlom a vibráciami. " 
Obťažovanie svetlom mimo práce nie j e riešené na úrovni iných samostatných predpisoch, ale 
je zrejmé, že vysvietené budova v bezprostrednej blízkosti, ktorá už dnes obťažuje vlastníkov, 
bude priblížením stavby neúnosná. 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 24512009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 200513 2/ES v súvislosti s požiadavkami na 
ekodizajn žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou svietivosťou a 
predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje, a ktorým sa ruší 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000155/ES, pracuje s pojmami - „ svetelné 
znečistenie" ako súhrn nepriaznivých vplyvov umelého osvetlenia na životné prostredie 
vrátane vplyvu rušivého svetla; 

„ rušivé svetlo"je časť svetla zo svetelného zariadenia, ktorá neslúži na účel, na ktorý bolo 
zariadenie navrhnuté. Zahŕňa: 
- svetlo, ktoré nevhodne dopadá mimo plochu, ktorá má byť osvetlená, 
- rozptýlené svetlo v susedstve svetelného zariadenia, 
- žiaru oblohy, čo je zjasnenie nočnej oblohy spôsobené priamym a nepriamym odrazom 
žiarenia (viditeľného a neviditeľného) rozptyľovaného zložkami atmosféry (molekulami plynu, 
aerosólov a pevných častíc) v smere pozorovania; 

Teda je potrebné zabezpečit'. aby sme svetlom z prevádzky stavebníka neboli rušení, keďže 
preukázateľne sú imisie tohto žiarenia významné a činnosť stavebníka je zdrojom porušovanie 
práv nás ako vlastníkov bytov. Naše záujmy a práva na ochranu pred imisiami svetla žiadame 
zapracovať a zohľadnil'. 

12. V projektovej dokumentácii je zakreslený výťah ako prístavba bloku A, v územnom 
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rozhodnutí je v časti výkresu situácia riešená odlišne, namietame však, že projekt nebol nikdy 
označený ako prístavbu aj bloku A, pričom výťah sa umiestňuje na dosiaľ nezastavaná 
pozemok, evidovaný ako ostatné plochy. K projektu výťahu sa preto ani v územnom konaní 
nevyjadrovali dotknuté orgány, navyše jeho rozmery nie je možné overil; keďže je zakreslený 
bez kóty. 

Počet izieb je v rozpore s územným rozhodnutím 32 podľa územného 35 podľa projektovej 
dokumentácie. 

V súhrne} technickej správe je popísaná špecialná miestnosť pre rádioaktívny odpad na 4. 
NP. V legende miestno výkresovej časti nie je uvedená. 

Namietame, že stanovisko Magistrátu hl. mesta povoľovalo max. povolenej výške zástavby 
21 m, naprojektovanáje výška 24 m. Táto výška predstavuje 8 podlaží a nie uvažovaných 5- 6 
podlaží, podľa prevládajúcej zástavby. Projekt je v rozpore s územný plánom. 

Absetnujú časti projektovej dokumentácie podľa písm. h) a i) - h) ak ide o stavby s 
prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú 
priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií, 

i) ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, 
ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe. 
13. Pripomienky k plánu a organizácii výstavby 

Projekt je spracovaný absolútne bez ohľadu na pacientov nemocnice a na tesnú blízkosť 
obytného domu, kde mnohé byty majú okná orientované iba do ulice, teda vetranie nie je 
možné inak, než z ulice. 

Hranica staveniska je iba 6m od fasády, okien bytov v dome. Priamo pred oknami vo 
vzdialenosti cca 8m ma byť umiestnený žeriav. Stavenisko má zaberať takmer celú šírku ulice, 
jazdiť sa má iba v pruhu na mieste parkovacích miest pri obytných domoch Hollého 7-13. 
Takmer všetky parkovacie miesta na celej ulici budú zrušené. V priestore úzkych ulíc: Hollého 
a Heydukova je už teraz problém s parkovaním a prejazdnosťou ulíc aj pre osobné autá. 
Pohyb nákladných aut stavby v tomto priestore bude veľmi problematický a nereálny. 

Celá výstavba má trvať 48 mesiacov v čase od 7 do 21 hod cez víkend od 8 do 19 hod. Je 
nemožné žiť na stavenisku. V dome býva veľa starých ľudí ako aj rodín s malými deťmi. 

Spracovateľ hlukovej štúdie, ktorá je súčasťou projektu navrhuje vykonávať hlučné práce iba 
v pracovných dňoch max. do 18 hodiny! Trasy na dovoz a odvoz stavebného materiálu nemajú 
byť v blízkosti obytných objektov. 

Požadujeme prepracovanie projektu, ktorý je absurdný už vtom, že prestavba nemocnice 
má prebiehať počas prevádzky. Pacienti budú 4 roky vystavení hluku, prachu a vibráciám od 
stavebných strojov, pričom opatrenia na minimalizáciu týchto vplyvov nie sú vôbec riešené 
konkrétnymi opatrenia, ktoré by bolo možné kontrolovať a sankcionovať dozorovými orgánmi 
v prípade porušenia. Ide len o rôzne odporúčania, či odkazy na dodržiavanie noriem a 
zákonov, aké konkrétne opatrenia však sa rozhodli prijat; v dokumentácii absentuje. Je to 
zásadný nedostatok dokumentácie. 

Požadujeme zmenšenie zábratia ulice staveniskom, kde už teraz vznikajú kolízne situácie. 
Požadujeme presun žeriavu a stavebného dvora na iné miesto, do dvora alebo aspoň pred 
budovu s administratívnymi priestormi mimo obytných domov. Výstavbu a zásobovanie stavby 
vyriešiť cez dvor zo vstupu zo Špitálskej ulice a až neskôr dostavať prístavbu bloku C. 

Požadujeme presne definovať aké opatrenia budú vykonané na zabezpečenie ochrany 
obyvateľov proti prachu, hluku a vibráciám, nie iba všeobecné formulácie. Napr. nie iba 
obyčajný plot výšky 2m ale vyššia protihluková konštrukcia. 

Požadujeme presne určil; ktoré práce sú označované ako hlučné a aká je prípustná hladina 
hluku pre hlučné a menej hlučné práce. 

Požadujeme vypracovanie hlukovej štúdie na stavebnú činnosť a vplyve na prevádzku 
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nemocnice a obytné domy na Hollého ul. 
Požadujeme upraviť čas vykonávania prác iba na pracovné dni do 18:00 hod. a max. 

sobotu dopoludnia tak ako je to určené v celom meste. 
V súlade s súhlasným stanoviskom RÚVZ požadujeme konkrétne riešenie účinných opatrení 

na zabezpečenie minimalizácie prašnosti a hlučnosti v obytnom/ životnom prostredí na ulici 
Hollého. Postaviť 2 m oplotenie pri hlbokých výkopových prácach na tak malom priestore je 
nepostačujúce. 

Je potrebné prepracovať technickú správu POV, ktorá pracuje so zjavne nezmyslenými a 
nepravdivými údajmi a preto nemôže byť podkladom pre vydanie stavebného povolenia -napr. 
vybúraný materiál cca 0, 5 m3/den, po dobu stavby budú musieť byť podľa P D zrušených 9 
PM - min. 2 7 P Ml!! Atd'. V technickej správe sa uvádzajú odkazy na zákony a predpisy, ktoré 
sú dávno zrušené 

Požadujeme prepracovanie projektu a dôsledné posúdenie orgánmi verejného 
zdravotníctva a dopravy. 
Záver 

Projektová dokumentácia pre stavebne povolenie vykazuje zásadné nedostatky, je neúplná. 
Návrh nerešpektuje podmienky Záväzného stanoviska mavného mesta ohľadom výšky 
zástavby, nedostatočne rieši parkovanie, zhoršuje životné podmienky umiestnením potenciálne 
nebezpečných prevádzok do tesnej blízkosti bytov. Stavba je navrhnutá v rozpore s normou 
pre denné osvetlenie budov. Stanoviská niektorých orgánov neboli vypracované na základe 
spoľahlivo zisteného stavu . Neexistuje ani súlad s úzmeným rozhodnutím. 

Touto stavbou dôjde k zásadnému zhoršeniu životného prostredia a k výraznému 
znehodnoteniu bytov na Hollého ulici. Ako majitelia týchto bytov zásadne nesúhlasíme s 
umiestnením bloku B resp. realizáciou celej stavby v danej lokalite. Voči prestavbe a 
rozširovaniu nemocnice sa vyslovujeme súčasne ako obyvatelia mesta, ľudia, ktorí sami 
služby Onkologického ústavu potenciálne využijú, či sami alebo v dôsledku opatery o blízke 
osoby. Stavebník sám uvádza, že jeho činnost'. predstavuj e realizáciu verejného záujmu na 
poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti. O tú máme záujem aj prirodzene my. Bohužiaľ 
forma, ktorú si stavebník zvolil, k tomu vôbec nepovedie, naopak dá sa predpokladať výrazný 
negatívny dopad celej stavby, pričom problémy prevádzky nebudú vôbec vyriešené. Celý 
projekt rieši len technológiu - viac prístroj a vyšetrení, nie ako sa zabezpečí naozaj kvalitná 
starostlivosť a dôstojné podmienky liečenia a aj v mnohých prípadoch umierania. Je tomu tak 
preto, že umiestnenie tejto stavby dnes nevyhovuje urbanistickému, architektonickému ani 
dopravnému riešeniu územia a predstavuje nekoncepčný prvok, bez možnosti rozvoja. 
Nerešpektuje požiadavky moderných zdravotníckych zariadení, ktoré sa umiestňujú mimo 
centrá miest, v pokojnom, dopravne dobre dostupnom území. To, že poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti má prebiehať za plnej prevádzky považujeme za nonsens. 

Vzhľadom na uvedené nedostatky dokumentácie stavby pre stavebné povolenie a celkovo 
problematické umiestnenie a zlý koncept stavby žiadame o zastavenie stavebného konania. " 

K námietkam sa stavebník vyjadril listom č . 13/2019/HTČ zo dňa 18.01.2019. 
Po dôkladnom oboznámení sa s obsahom námietok účastníkov konania stavebný úrad 

zistil, že námietky boli uplatnené v zákonom stanovenej lehote, a teda správny orgán bol 
povinný na námietky prihliadať a pri rozhodovaní sa vysporiadať s ich obsahom. 
Stavebný úrad k námietkam účastníkov konania uvádza nasledovné: 

Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. 2173/28142/2017/STA/UR-Gal zo dňa 
26.06.2017, právoplatným dňa 10. 10. 2017 v spojení s rozhodnutím Okresného úradu 
Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2017/83533/KVJ zo dňa 20. 09. 2017. Pre stavbu bola vydaná 
zmena územného rozhodnutia č. 6744/51151/2017/STA/UR-Gal zo dňa 28. 11. 2017, 
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právoplatné di1a 21.1 2. 2017. Územné rozhodnutie č. 1437, č. záznamu 
6744/51151/2017/STA!UR-Gal pôvodné územné rozhodnutie č. 1420, č. záznamu 
2173/28142/2017 /ST A/UR-Gal zmenilo len v časti stavby a v rozsahu konkrétnych 
stavebných objektov uvedených v predmetnom rozhodnutí. V územnom rozhodnutí č. 1437, 
č. záznamu 6744/51151/2017/STA/UR-Gal sa zmenili podmienky umiestnenia niektorých 
stavebných objektov presne definovaných v rozhodnutí, ostatné podmienky z rozhodnutia 
č. 1420, č. záznamu 2173/28142/2017/STAIUR-Gal ostali v platnosti, a teda rozhodnutie 
č. 1437, č. záznamu 6744/51151/2017/STAIUR-Gal nezmenilo pôvodné rozhodnutie č. 1420, 
č. záznamu 2173/28142/2017 /ST AIUR-Gal vo všetkých častiach a ani ho nenahradilo. 
V platnosti sú obe rozhodnutia o umiestnení stavby, na základe, ktorých sa umiestnila stavba, 
tak ako sa v tomto konaní stavebne povoľuje. 

Predložená projektová dokumentácia bola vypracovaná oprávnenými osobami 
v zmysle zákona a stavený úrad ju žiadnym spôsobom nespochybňuje. Projektová 
dokumentácia je úplná a dostatočná pre vydanie rozhodnutia. Súčasťou projektovej 
dokumentácie je jej obsah, ktorý je nalepený na krabici, v ktorej sa jednotlivé časti projektovej 
dokumentácie nachádzajú. Skutočnosť, že v obsahu projektovej dokumentácie nie je 
taxatívnym spôsobom uvedený výpočet každého výkresu ktorý je súčasťou projektovej 
dokumentácie stavebný úrad nepovažuje za nedostatočnú projektovú dokumentáciu. 
Namietajúci neuvádzajú, ktoré konkrétne výkresy by mali v projektovej dokumentácii chýbať. 

V zmysle § 23 správneho poriadku bolo umožnené všetkým účastníkom konania 
nazerať do spisu a robiť si prípadne výpisy, odpisy a kópie. Uvedené deklarujú aj záznamy 
o nazretí do spisu, ktoré sú súčasťou spisu, v ktorom je uvedené, že konkrétny účastník 
konania p. Marián Kožák bol dňa 28.11.2018, dňa 17.06.2019 adňa 30.09.2019 nazrieť do 
spisu a bolo mu umožnené vyhotovenie fotokópií požadovaných dokladov. Záznamy sú riadne 
účastníkom konania podpísané a nie je v nich uvedené, že by sa účastníkovi konania 
neumožnilo nahliadnuť do kompletnej projektovej dokumentácie. 

K námietkam smerujúcim voči statickej doprave stavebný úrad uvádza nasledovné: 
Podľa§ 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byt' 
uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Ide 
o zásadu koncentrácie konania a stanovenie určitých limitov stavebného konania. Jej cieľom 
je zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by v konečnom dôsledku bránili 
akejkoľvek stavebnej činnosti. Z toho dôvodu sa k namietaniu statickej dopravy stavený úrad 
ďalej nevyjadruje. Námietka smerujúcu voči statickej doprave bola riešená v rozhodnutí 
o umiestnení stavby. Potreby statickej dopravy sa od vydania rozhodnutí o umiestnení stavby 
nezmenili a stavebný úrad ich považuje za dostatočne preukázané o čom svedčia súhlasné 
stanoviská dotknutých orgánov týkajúce sa statickej dopravy. Aktuálny výpočet statickej 
dopravy zodpovedá aj požiadavkám vyplývajúcim z procesu posudzovania EIA, keďže 
stavebný úrad prijal dňa 06.08.2018 záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia pod číslom OU-BA-OSZP3-2018/079635/SEA/l-EIA-zs.sk. zo dňa 03.08.2018 
potvrdzujúceho súlad predloženej žiadosti stavebníka so zákonom číslo 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonom 
v znení neskorších predpisov, s rozhodnutiami a vyjadreniami vydanými príslušnými orgánmi 
a s ich podmienkami. 

K námietkam smerujúcim voči nesúladu s podmienkami rozhodnutia v zisťovacom 
konaní a podmienkami územného rozhodnutia stavebný úrad uvádza: 
Stavebný úrad prijal dňa 06.08.2018 záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia pod číslom OU-BA-OSZP3-2018/079635/SEA/I-EIA-zs.sk. zo dňa 03.08.2018 
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potvrdzujúceho súlad predloženej žiadosti stavebníka so zákonom číslo 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonom 
v znení neskorších predpisov, s rozhodnutiami a vyjadreniami vydanými príslušnými orgánmi 
a s ich podmienkami. S uvedeného vyplýva, že žiadosť o stavebné povolenie je v súlade 
s podmienkam zo zisťovacieho konania. 
Namietajúci uvádzajú, že nesúlad s územným rozhodnutím je zrejmý aj z toho, že v územnom 
rozhodnutí sa neuvažovalo s likvidáciou studní a, že uvedená likvidácia si vyžaduje 
samostatné vodoprávne konanie. Likvidácia studní nie je v zmysle vodného zákona vodnou 
stavbou a nepodlieha vodoprávnemu konaniu a povoľovaniu a nie je potrebný ani súhlas 
v zmysle vodného zákona. Uvedené deklaruje vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy 
č. OU-BA-OSZP3-2018/077634/BEP/I-vyj. Zo dňa 31.07.2018, ktoré je súčasťou spisu. 
K nesúladu územného rozhodnutia s požiadavkou Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva stavebný úrad uvádza, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva sa 
k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, ako dotknutý orgán vyjadril stanoviskom 
č. HZZ/467/2018/M zo dňa 05.03.2018. Všetky podmienky Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva sú uvedené v tomto stavebnom povolení a stavebník je povinný ich zohľadniť, 

rešpektovať a budú predmetom skúmania v kolaudačnom konaní. V prípade, ak by 
navrhovaná stavba nebola v súlade s požiadavkami, ktoré skúma Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, tak by tento dotknutý orgán vydal nesúhlasné stanovisko. Stavebný úrad má 
za to, že v prípade, ak by navrhovaná stavba nespÍňala podmienky stanovené Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva, tak by nevydal súhlasné stanovisko k stavebnému konaniu. 

K námietkam smerujúcim k nedodržaniu ochrany pred hlukom a vibráciami stavebný 
úrad uvádza: 
Súčasťou spisu je hluková štúdia záverom, ktorej bolo konštatované, že realizáciou stavby 
nebude spôsobené prekročenie prípustných hodnôt veličín hluku za podmienky rešpektovania 
doporučených protihlukových opatrení vo forme navrhovaných opatrení súvisiacich 
s navrhnutými tlmičmi hluku a účinného pružného uloženia zariadená a ich príslušenstva. 
Uvedenú hlukovú štúdiu vypracovali a overili osoby oprávnené na túto činnosť, zapísané 
v Slovenskej komore stavebných inžinierov. 

Navrhovaná rampa je v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby č. 1420, č. záznamu 
2173/28142/2017/STAIUR-Gal. Stavba rampy je zakreslená spolu s ostatnými povoľovanými 
objektmi v situačnom výkrese na podklade katastrálnej mapy. Rovnaký situačný výkres je aj 
nevyhnutnou prílohou spomínaného rozhodnutia o umiestnení stavby. Rampa sa navrhuje 
na pozemku registra „C'' - KN parcelné číslo 8540/2 podľa výpisu z listu vlastníctva č. 9368 
vo vlastníctve Rehole svätej Alžbety. K predmetnému pozemku bolo preukázané iné právo 
nájomnou zmluvou zo dňa 29.12.2003. 

Účastníci konania, ktorí podali námietky žiadali prehodnotiť záväzné stanovisko 
Krajského pamiatkového úradu Bratislava zo dňa 27.07.2016. Na základe uvedeného stavebný 
úrad listom č. 2504/23831/2019/STANas zo dňa 13.05.2019 zaslal námietky smerujúce voči 
predmetnému stanovisku Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava a požiadal 
ho o vyjadrenie sa k namietanému. Stavebný úrad rozhodnutím 
č. 2504/24097/2019/STANas/L-26 zo dňa 15.05.2019 prerušil stavebné konanie do doby 
prijatia záväzného stanoviska od dotknutého úradu, voči ktorému obsahu smerujú námietky. 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava listom č. KPUBA-2019/14 719-02/45 946/MIC zo dňa 
12.06.2019 potvrdil, že stanovisko č. KPUBA-2016/12 568-2/38 051/STA zo dňa 27.07.2016 
je platné a nič na ňom nemení. Stavebný úrad listom č. 2504/39298/2019/STA/Škr zo dňa 
19.08.2019 požiadal Pamiatkový úrad SR o potvrdenie alebo zmenu namietaného stanoviska 
Krajského pamiatkového úradu Bratislava. 
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Dňa 24. 10.2019 stavebný úrad prijal záväzné stanovisko Pamiatkového úradu Slovenskej 
republiky č. PUSR-2019/19948-4/85901/KUB zo dňa 21.10.2019, ktorého obsahom bolo 
potvrdenie stanoviska Krajského pamiatkového radu Bratislava voči, ktorému smerovali 
námietky. Vzhľadom na vyššie uvedené sa stavebný úrad ďalej nebude zaoberať námietkami 
smerujúcimi proti stanovisku Krajského pamiatkového úradu Bratislava. 

Námietku smerujúcu voči návrhu úprav okolia stavby a ochrany zelene počas 

uskutočňovania stavby považuje stavebný úrad za neopodstatnenú. V súhrnnej technickej 
správe, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie sa konštatuje, že dôjde k zásahu 
do trávnikov. Finálna úprava zelených plôch bude dokončená po skončení stavby. 

Stavebný úrad k námietkam smerujúcim voči radiačnej ochrane uvádza nasledovné: 
Súčasťou projektovej dokumentácie je projekt radiačnej ochrany, ktorý bol spracovaný 
na základe platných zákonov a vyhlášok. V navrhovanej stavbe nie sú zariadenia s otvorenými 
žiaričmi. Miestnosti, v ktorých sa nachádzajú zdroje ionizujúceho žiarenia, budú podľa 
pokynov projektu radiačnej ochrany zabezpečené konštrukciami, ktoré zabránia šíreniu 
žiarenia. V zmysle záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pod 
číslom OU-BA-OSZP3-2018/079635/SEA/1-EIA-zs.sk. zo dňa 03.08.2018 je žiadosť v súlade 
so zákonom číslo 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov, s rozhodnutiami a vyjadreniami 
vydanými príslušnými orgánmi a s ich podmienkami. 

Námietky smerujúc voči svetlotechnike sú neopodstatnené. Súčasťou projektovej 
dokumentácie je svetlotechnický posudok č. 1529 z apríla 2016 s dodatkom, ktorý 
vypracovala oprávnená osoba v zmysle platných zákonov a noriem. Súčasťou projektovej 
dokumentácie je aj starý posudok zo septembra 2015. Novší posudok však nahrádza starší. 
Navrhovaná stavba zatieni existujúcu stavbu bytového domu na Hollého ulici len v medziach 
dovolených legislatívou. 

Námietku obťažovania obyvateľov vchodu Hollého 7 optickým žiarením vyhodnotil 
stavebný úrad ako neopodstatnenú. Smerom k fasáde bytového domu na Hollého ulici sú 
orientované miestnosti, ktoré budú slúžiť prevažne ako pracovne pre lekárov, denné 
miestnosti lekárov a krátkodobé miestnosti pre pacientov, v ktorých sa nepredpokladá, že by 
sa pacienti zdržiavali celodenne a dlhodobo. Pacientske izby sú orientované do vnútrobloku. 
Z vyššie uvedeného nevyplýva potreba celodenného a nočného osvetľovania miestností a tým 
vznik navrhovaného obťažovania optickým žiarením. 

Namietaný výťah ako prístavba bloku A je v predmetnom konaní riešení, tak ako bol 
umiestnený v územnom rozhodnutí. Stavba bude mať 6 nadzemných podlaží a nie 8, ako je 
namietané. 

Plán organizácie výstavby bol vypracovaný oprávnenou osobou a je súčasťou 

projektovej dokumentácie. Kompletná projektová dokumentácia bola predložená na posúdenie 
dotknutým orgánom ako napr. cestnému orgánu, Regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva, . .. Žiaden z dotknutých orgánov plán organizácie výstavby nerozparoval. 
Každá stavebná činnosť dočasne obmedzuje svoje okolie. Za dodržanie všetkých podmienok 
dotknutých orgánov a projektanta nehrozí žiadne závažné a nadmieru zákonom prípustné 
ohrozovanie hlukom, prachom, vibráciami. 

Stavebný úrad sa kompletne zaoberal všetkými námietkami, vyhodnotil ich ako celok. 
Predložená projektová dokumentácia a jej predpísané časti sú vypracované oprávnenými 
osobami a je v súlade s vydanými územnými rozhodnutiami. Vzhľadom k vyššie uvedeným 
skutočnostiam stavebný úrad námietkam účastníkov konania, vzneseným v stanovenej 
lehote, nemohol vyhovieť. 
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Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad d11a 24 .1O.2019 prijal záväzné stanovisko 
Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2019/ 19948-4/85901/KUB zo dňa 21.10.2019, tak stavebný 
úrad podľa § 33 ods, (2) správneho poriadku o tejto skutočnosti oboznámil účastníkov 
konania listom č. 2238/3439/2020/STA/Ivs zo dňa 15.01.2020 a umožnil im vyjadriť sa 
k tomuto novému podkladu rozhodnutia v lehote 7 pracovných dní. 

Dňa 07.02.2020 stavebný úrad prijal vyjadrenie účastníkov konania k novému 
podkladu. Účastníci konania sa vo svojom vyjadrení mali v zmysle zákona a poučenia v liste 
č. 2238/3439/2020/STA/Ivs zo dňa 15.01.2020 vyjadriť len k novému podkladu, a to 
stanovisku Pamiatkového úradu SR. Účastníci konania sa však vyjadrovali aj k iným 
podkladom rozhodnutia, ku ktorým sa už vyjadrili v predchádzajúcich námietkach, ktoré 
stavebný úrad vyššie v rozhodnutí vyhodnotil prípadne ku skutočnostiam, ktoré mali namietať 
v priebehu konania, keďže teraz mali možnosť vyjadriť sa výlučne k stanovisku 
Pamiatkového úradu SR, a preto sa týmito námietkami stavebný úrad ďalej nezaoberal. 

K žiadosti stavebník priložil projektovú dokumentáciu stavby, ktorá spÍňa všeobecne 
záväzné požiadavky na výstavbu stanovené zákonom. Uvedenú projektovú dokumentáciu 
stavby vypracovala spoločnosť OBERMEYER HELIKA s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 
Bratislava v máji 2016, ku ktorej sa kladne vyjadrili dotknuté orgány, organizácie a právnické 
osoby, ochraňujúce záujmy podľa osobitných predpisov: 
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia - pod č. 
OU-BA-OSZP3-2016/059850/TRK/I zo dňa 06.06.2016 

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy - pod č. OU-BA
OSZP3-2018/077634/BEP/I-vyj . zo dňa 31.07.2018 

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia- pod č. OU-BA-OSZP3-2018/079635/SEA/I-EIA
zs.sk. zo dňa 03.08.2018 

- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Sekcia dopravy, odd. 
dopravného inžinierstva - pod č. MAGS ODI/53471/18-332573,-394407,0DI/263/18-BP 
zo dňa 25 .09.2018 

- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Sekcia správy komunikácií, 
životného prostredia a stavebných činností, odd. správy komunikácií - pod č. MAGS OSK 
46254/2016-285566/Há-179 zo dňa 13.06.2016 

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava - stanovisko pod č. KPUBA-2016112568-
2/38051/STA zo dňa 27.07.2016 

- Technická inšpekcia, a .s. -pod č. 1593/1/2016 zo dňa 14.06.2016 
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska-pod č. 61/SK/2016/Ho zo dňa 07.06.2016 
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., - pod č. 18946/2019/Me zo dňa 20.05.2019 
- SPP-distribúcia, a.s., - pod č. TDba/2870/2016/JPe zo dňa 17.08.2016 
- Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy - pod č. KrHZ-BA-HZUB6-

1522/2016 zo dňa 03.06.2016 
- Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy - pod č. KRHZ-BA-HZUB6-

3927/2016 zo dňa 19.12.2016 
- Slovak Telekom, a.s. -pod č. 6611911690 zo dňa 30.04.2019 
- Bratislavská teplárenská, a.s. - pod č. l 146/Ba/2018/3410-2 zo dňa 10.05.2018 
- Dopravný podnik Bratislava-pod č. 13399/14739/2000/2018 zo dňa 11.07.2018 
- Bratislavský samosprávny kraj -pod č. 03863/2018/CDD-40 zo dňa 09.07.2018 
- Západoslovenská distribučná, a.s. - zo dňa 22.07.2016 

33 



- Západoslovenská distribučná, a.s. - zo dňa 18.05.2018 
- MICHLOVSKY, spol. s r.o. -pod č. BA-1500/2018 zo dňa 09.05.2018 
- Slovenský zväz telesne postihnutých - pod č. 135/2016 zo dňa 27.05.2016 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto - pod č. 
HZZ/467/2018/M zo dňa 05.03.2018 

Ich prípadné podmienky sú zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia a stavebník je 
povinný ich zohľadniť pri uskutočnení stavby. 

Stavebný úrad v konaní vyhodnotil, že 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. Dňom 
doručenia rozhodnutia verejnou vvhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia. 

Podľa § 140c stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie 
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, má právo podať odvolanie aj ten, 
kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa 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 1, 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 pre stavebníka: 
- Projektová dokumentácia overená stavebným úradom, prevzatá stavebníkom osobne 

Doručuje sa: 
účastníkom konania verejnou vyhláškou : 
- Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o„ Heydukova 10, 812 50 Bratislava 

vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch 
parciel reg. „C'' - KN : 
pare. č. 85 3 6 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava (Heydukova 12, 14 - Hollého 5 
a 5A) 
pare. č. 8532, 8531, 8530 a 8529 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava (BD 
Hollého 7,9, 11, 13) 
pare. č. 854011, 8540/2, 8540/3, 8539, 8537/2,3, 8538 v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava (Heydukova 8, 1 O) 
pare. č. 8545 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava (Špitálska 21) 
vlastníkom pozemkov a stavieb na pozemkoch parciel reg. „E" -KN: 
pare. č. 21755 a 8537 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava (komunikácie 
Heydukova a Hollého) 
OBERMEYER HELIKA s.r.o„ Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava 

-na vedomie: 
1. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o„ Heydukova 10, 812 50 Bratislava v zastúpení 

HENRIS IMMO s.r.o„ Sabinovská 15, 821 03 Bratislava 
2. Rehoľa sv. Alžbety, Špitálska 21, 821 32 Bratislava 
3. ELAG Slovakia, s.r.o„ Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 
4. Mgr. art. Csaba Rácz, Hollého 7, 811 08 Bratislava 
5. Mgr. Melinda Rácz, Hollého 7, 811 08 Bratislava 
6. Ľubomír Tokár, Hollého 7, 811 08 Bratislava 
7. Ing. Jozef Krúpa, Trstínska 11 , 841 06 Bratislava 
8. Ing. arch. Marián Kožák, Hollého 7, 811 02 Bratislava 
9. Ing. Nataša Hrisenková, Hollého 7, 811 08 Bratislava 
10. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Finančné oddelenie, Vajanského nábrežie 3, 814 21 
11. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

Žiadosť o yyyesenie a zverejnenie: 

12. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a so žiadosťou o zvesenie a doručenie verejnej vyhlášky 
13. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na webovom sídle (na internetovej stránke) 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie o yyyesení a zvesení verejnej yyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 

Odtlačok pečiatky, podpis: Odtlačok pečiatky, podpis: 
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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: Zverejnené do: 

Odtlačok pečiatky a podpis: Odtlačok pečiatky a podpis: 

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