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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
č. 6653/29310/2020/STA/Škr        Bratislava 02.07.2020 

  

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad“) podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa zákona                 
č. 377/1990 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. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) rozhodujúc podľa § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona vydáva  

 
s t a v e b n é    p o v o l e n i e 

 

stavba „Polyfunkčný objekt KESSELBAUER, Námestie 1. mája v Bratislave“ 
v členení  na stavebné objekty 

SO 100 pozemný stavebný objekt 
SO 300 vonkajšie inžinierske siete-prekládky a zrušenia 
SO 400 vonkajšie inžinierske siete-navrhovaný stav (prípojky, trafostanica) 

stavebník Rezidencia medzi hviezdami a.s., Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č.: 6445/B, IČO: 35 700 459  

miesto stavby Námestie 1. mája, Bratislava,  
pozemky registra „C“-KN parcelné č. 7742, 7743 v katastrálnom území Staré 
Mesto, Bratislava vedené Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 5300 vo vlastníctve stavebníka  
pozemky registra „C“-KN parcelné č. 7745/3, 7745/5 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava vedené Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 7665 vo vlastníctve stavebníka  
pozemok registra „C“-KN parcelné č.7745/4 vedený Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 6356 vo vlastníctve 
stavebníka 
pozemok registra „C“-KN parcelné č. 21724/2 v katastrálnom území Staré 
Mesto, Bratislava vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 1656 vo vlastníctve Hlavné  
mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 
Bratislava 

druh stavby novostavba 
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účel stavby pozemná stavba – nebytová budova – hlavný účel ubytovacie zariadenia na 
krátkodobé pobyty, pridružené účely bývanie, administratíva, kaviareň, 
reštaurácia, garáž 

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

   Beionde s.r.o.-Ing. arch. Vladimír Sekera, Firmova 8, 851 10 Bratislava 

  Vlastníci nehnuteľností (pozemkov a stavieb na nich) pozemky registra „C“-
KN parcelné č 7746/1, 2, 3, 9, 11, 7748, 7749, 7750, 7751, 7741/3, 7738 
a 21724/2 katastrálne územie Staré Mesto, Bratislava a tým, ktorí majú k nim 
iné práva okrem nájomcov bytov a nebytových priestorov 

    Cyklokoalícia, Partizánska 2, 811 03 Bratislava 
  

Na stavbu s názvom „Polyfunkčný bytový dom-Rezidencia medzi hviezdami, Námestie 1. 
mája v Bratislave“ bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
č. 3891/34390/2019/STA/Škr zo dňa 02.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.09.2019 . 
 
Nová/ďalšia výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej pozemnej stavby, ktorá 
tvorí základ poplatku podľa § 6 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...................9583,86 m² 
 
Záväzné podmienky uskutočňovania stavby: 

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou 
Beionde s.r.o., overenej autorizovaným architektom Ing. arch. Vladimír Sekera, ev. číslo 
*2066AA* v novembri 2017.  

2. 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. 

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 stavebných prác oznámi listom stavebnému úradu termín 
ich začatia. 

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

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

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

8. Stavba bude úplne ukončené do 36 mesiacov odo dňa začatia stavby.  
9. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Technologická a stavebná časť bude uskutočnená 

oprávneným zhotoviteľom, ktorý bude určený vo výberovom konaní. 
10. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu identifikačné údaje oprávneného 

zhotoviteľa do 15 po skončení výberového konania a to ešte pred začatím stavebných prác 
a predložiť 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) zhotoviteľ stavby, 
d) kto a kedy povolil stavbu (dátum a číslo tohto rozhodnutia),  
e) termín začatia a ukončenia stavebných prác, 
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       f)   meno oprávnenej osoby (stavbyvedúci). 
12. Pri uskutočňovaní stavby nesmie byť ohrozená stabilita a tuhosť stavby a musí byť bezpečne 

zaistená ochrana verejného záujmu ohrozeného uskutočňovanou stavbou.  
13. Podľa § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavebných prác možno navrhnúť a použiť 

iba stavebný výrobok, ktorý je podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

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

15. Počas stavby musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko. 

16. Dočasné zaradenie staveniska bude umiestnené na pozemkoch, ku ktorým má stavebník 
vlastnícky resp. iný vzťah. V prípade zaujatia verejného priestranstva je stavebník povinný 
zabezpečiť povolenie na zvláštne užívanie komunikácie. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

20. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 9/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku. 

21. Podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona je stavebník povinný dbať na to, aby 
pri uskutočňovaní stavby čo najmenej rušil užívanie susedných bytov, stavieb alebo pozemkov 
nad prípustnú mieru a aby vykonávanými prácami nevznikli škody na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku, ktorým možno zabrániť; po skončení prác je stavebník povinný 
uviesť stavbou poškodené byty, 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. 

22. 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. 

23. Dokončenú stavbu možno užívať, len ak na žiadosť stavebníka vydá stavebný úrad kolaudačné 
rozhodnutie. 

24. 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, 
- 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, 
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- Stavebný denník. 
25. Stavebník je povinný splniť podmienky z rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov alebo 

iných opatrení dotknutých orgánov: 

25.1. Krajský pamiatkový úrad Bratislava č. KPUBA-2018/8683-8/103004/HOR zo dňa 
30.01.2018: 

25.1.1. Farebnosť uličnej fasády objektu bude vychádzať z pôvodnej farebnosti, ktorá bola na 
základe sond určená ako teplá svetlá šedá na hladkých plochách fasády v kombinácii 
s tmavšou šedou na architektonicko-výtvarných plastických prvkoch fasády objektu. 
Časť nadstavby bude v odtieni tmavšej šedej. Konkrétny farebný odtieň KPÚ BA 
odsúhlasí na základe predloženého vzorkovníka a vzoriek. 

25.1.2. Vnútorné členenie okien uličnej fasády pôvodného objektu bude realizované podľa 
pôvodného riešenia členenia okien objektu na Nám. 1. mája 13, t.j. v tvare písmena 
„T“. Vnútorné členenie okien uličnej fasády nadstavby bude v tvare latinského kríža 
v záujme dosiahnutia vertikálneho vizuálneho pôsobenia. 

25.1.3. Na streche bude použitá tvrdá strešná krytina tehlovočervenej farebnosti. 
25.1.4. Naďalej zostávajú v platnosti aktuálne podmienky záväzného stanoviska KPÚ BA 

k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie č. KPUBA-2017/8683-
4/21496/HOR zo dňa 22.03.2017. 

25.1.5. Začiatok prác na realizácii zámeru oznámi vlastník písomnou formou najmenej 15 dní 
vopred na KPÚ BA. 

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

25.2. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. MAGS OZP 
48008/2018/355466-Be zo dňa 26.06.2018 

25.2.1. Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou 
prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, 
v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať. 

25.2.2. V kolaudačnom konaní vykonávacím projektom preukázať odvod znečisteného vzduchu 
z garáží-v súlade s projektovou dokumentáciou a preukázať množstvo odsávaného 
vzduchu na jedno parkovacie miesto podľa normy STN 73 60 58-Hromadné garáže. 

25.2.3. Dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť 
povrchov na zabránenie alebo obmedzenie rozprašovania. 

25.3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (orgán odpadového 
hospodárstva) č. OÚ-BA-OSZP3-2020/087689 zo dňa 22.02.2020 

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

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
25.3.2 zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho: 

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie 

25.3.3 odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
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25.3.4 viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na 
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 

25.3.5 ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., 
na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 
50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie 
o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, 
ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára 
nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje. 

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

25.3.7 Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob 
nakladania s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

25.4 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (orgán štátnej vodnej 
správy) č. OU-BA-OSZP3-2017/104358/BEP/-vyj. zo dňa 14.11.2017 

25.4.1 Navrhovaná stavba „Rezidencia medzi hviezdami“ nie je vodná stavba podľa § 52 
vodného zákona a na jej povolenie nie je potrebné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej 
správy podľa § 26 tohto zákona, 

25.4.2 Na stavbu prípojok môže vydať stavebné povolenie stavebný úrad Staré Mesto. 
25.4.3 Jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené. 
25.4.4 V mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať 

zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma. 
25.4.5 Inžinierske siete určené na asanáciu odstrániť až po súhlase príslušného správcu siete. 
25.4.6 Možnosti vsakovania nekontaminovaných dažďových vôd do podzemia je potrebné 

hydrogeologicky posúdiť. Vsakovacie objekty je možné dimenzovať na základe 
vyhodnotenia hydrogeologických pomerov v predmetnom území. 

25.4.7 K žiadosti o stavebné povolenie treba doložiť: Stanovisko BVS a.s., že dažďové vody 
môžu byť vypúšťané cez škrtený odtok do ich kanalizácie. 

25.5 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (orgán ochrany ovzdušia) 
č. OU-BA-OSZP3-2018/075123/TRK/I zo dňa 05.09.2018 

K žiadosti o súhlas na užívanie zdrojov predložiť: 
25.5.1 Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vrátane rezu, resp. výškopisu, 

preukazujúceho skutočnú výšku komínov. 
25.5.2 Protokol o nastavení horákov. 

25.6 Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia č. OU-BA-OKR1-2018/065143 zo dňa 
21.06.2018 

Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť: 
25.6.1 Naše záväzné stanovisko. 
25.6.2 Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (samostatná časť CO). 
25.6.3 Podrobne dopracované dispozičné riešenie, technické riešenie a vetranie úkrytu v súlade 

s prílohou č. 1 časť tretia-jednoduché úkryty, odst. I pre kapacitu 50 ukrývaných osôb 
a viec k vyhláške č. 532/2006. 

25.6.4 Vyplnený určovací list JÚBS v dvoch výtlačkoch v súlade s § 12 odst. 4 vyhl. 532/2006 
s prideleným poradovým číslom úkrytu od Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

25.7 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru 
v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát č. KRPZ-BA-KDI3-2068-001/2018 zo dňa 
18.06.2018 

25.7.1 V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požadujeme najskôr 30 dní 
pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie 
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a odsúhlasenie KDI pre potreby určenia dočasného dopravného značenia v zmysle 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 

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

25.7.3 KDI požaduje umiestniť dopravné zrkadlo na výjazde z garáže pre zabezpečenie 
dostatočného výhľadu pre vodičov vozidiel vychádzajúcich z budovy, taktiež z dôvodu 
bezpečnosti chodcov umiestniť na fasádu budovy výstražné prerušované svetlo 
oranžovej farby na signalizáciu pohybu vozidiel.  

25.8 Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa19.06.2018 

25.8.1 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 VVN Čulenova č. 3. 

25.9 Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia č. TD/KS/0109/2019/Pe zo dňa 18.04.2019 
Všeobecné podmienky: 

25.9.1 Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke 
plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Peter Jung, tel. č. 
+421 02 2040 2147, e-mail:peter.jung@spp-distribucia.sk. 

25.9.2 Bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť 
plynárenské zariadenie do prevádzky. 

25.9.3 V zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je 
povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal. 

25.9.4 Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 
plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike. 

25.9.5 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. 

25.9.6 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení. 

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

25.9.8 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. 

25.9.9 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 01,702 02, 934 01. 

25.9.10 Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 
8009250618. 
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 Technické podmienky 
25.9.11 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. 

25.9.12 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Peter Kristl, tel. č, +421 02 2040 2251) 
vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení. 

25.9.13 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. 

25.9.14 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. 

25.9.15 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu.  

25.9.16 Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

25.9.17 Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel. č. :0 85 01 11 727. 

25.9.18 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné 
vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní 
nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu. 

25.9.19 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. 

25.9.20 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom 
distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba 
oprávnená osoba - zhotovíte!’, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam 
zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D). 

25.9.21 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom“ bola 
vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu. 

25.9.22 Stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu 
požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-
line aplikácie na webovom sídle SPP-D. 

25.9.23 Stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-
D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia 
podľa prílohy.  

25.9.24 Po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi 
vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť 
plynárenské zariadenie do prevádzky. 

Osobitné podmienky: 
25.9.25 NTL pripojovací plynovod DN 50 vedúci na parcelu č. 7742 v k. ú. Staré Mesto, ktorý 

v zmysle predloženej PD nebude využívaný, stavebník odpojí od distribučného 
plynovodu, pred realizáciou je potrebné uzatvoriť Dohodu o zrušení plynovodu medzi 
investorom a SPP-D (kontakt: Ing. Peter Jung, tel. č. +421 02 2040 2147). 

25.10 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 12949/2018/Me zo dňa 18.04.2019 

25.10.1 Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme 
rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení 
a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách. 
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25.10.2 Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

25.10.3 Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť 
v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane 
ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými podmienkami pripojenia 
a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými 
podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky 
v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len „technické 
podmienky“). 

25.10.4 V zmysle „technických podmienok“ je potrebné vypracovať ďalší stupeň projektovej 
dokumentácie a zároveň je pri návrhu potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 
5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, príp. ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich 
zmien a dodatkov. 

25.10.5 Platné „Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod 
a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ sú 
dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk. 

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

25.10.7 Jestvujúcu vodovodnú prípojku žiadame rekonštruovať v celej dĺžke až po vodomernú 
zostavu, dimenzia DN 80 a materiál TVLT. 

25.10.8 Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez 
lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať 
vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by 
mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody. 

25.10.9 Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane 
vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. 

25.10.10 BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pre jej 
zasypaním v celej jej dĺžke. 

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

25.10.12 Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu 
len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. 

25.10.13 Miestnosť v suteréne objektu pre účely umiestnenia vodomernej zostavy má byť suchá 
a vetrateľná, situovaná najďalej 2000 mm od prestupu múrom, ktorým prechádza 
prípojka a nesmú v nej byť umiestnené ani ďalšie zariadenia, či predmety. Potrubie 
prípojky musí byť voľné a viditeľné od prestupu múrom až po vodomernú zostavu. 

25.10.14 Miestnosť s vodomernou zostavou má byť uzamykateľná. Pred vodomernou zostavou 
má ostať voľný priestor potrebný pre manipuláciu s vodomerom (montáž, demontáž, 
údržba, odčítanie) 

25.10.15 Je potrebné zabezpečiť vodomer proti zamrznutiu. 
25.10.16 Náklady na rekonštrukciu vodovodnej prípojky, demontáž a montáž združeného 

fakturačného vodomeru ako aj údržbu vodomernej miestnosti znáša vlastník prípojky. 
25.10.17 Doba montáže združeného vodomeru môže byť až 5 týždňov. 
25.10.18 Pre úspešné zrealizovanie rekonštrukcie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie 

všetkých „technických podmienok“: vykopaná jama na vodovodnom potrubí tak, aby 
bolo možné uskutočniť napojenie na verejný vodovod za dodržania všetkých 
bezpečnostných pravidiel, vykopaná ryha od jamy po vodomernú šachtu a osadená 
vodomerná šachta príslušných rozmerov. Pri výkopoch pre napojenie prípojky na 
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verejný vodovod miesto výkopu do pôvodného stavu uvádza zákazník, resp. žiadateľ. 
Zároveň znáša náklady na všetky zemné práce. 

25.10.19 V danej lokalite je možné odvádzať dažďové vody do verejnej kanalizácie len cez 
retenčnú nádrž s maximálnym prietokom 3,0 l/ s cez vírivý regulátor. Osadenie vírového 
regulátora je potrebné riešiť za účasti obvodného majstra Divízie odvádzania 
odpadových vôd BVS (kontakt: p. Štroffek t. č. 0902 964 451). 

25.10.20 Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania odpadových vôd. 
25.10.21 Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí 

byť realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka. 
25.10.22 Kanalizačnú prípojku je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich 

zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem (stúpačky, poklop a pod.). 
25.10.23 Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky 

zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 
25.10.24 Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť 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. 

25.10.25 V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú 
kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe 
zmluvy o dodávke pitnej vody (vodné), odvádzaní odpadových vôd (stočné) a odvádzaní 
vôd z povrchového odtoku (zrážky) uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 

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

 V zákonom stanovenej lehote voči stavebnému konaniu neboli vznesené námietky 
účastníkov konania ani zaslané záporné stanoviská dotknutých organov. 

Podľa položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení 
neskorších predpisov stavebník zaplatil dňa 08.04.2020 prevodom na účet Miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto správny poplatok vo výške 1 000 EUR (slovom: tisíc eur). 
 

O D Ô V O D N E N I E 
 

Stavebný úrad prijal dňa 05.03.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia od stavebníka 
Rezidencia medzi hviezdami a.s., Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava zapísaný v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6445/B, IČO: 35 700 459 na stavbu 
uvedenú vo výroku tohto rozhodnutia.  

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 
Stavebný úrad oznámil pod č. 6653118383/2020/STA/Škr zo dňa 30.04.2020 začatie 

stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a upustil od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania, pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby.  

 V súlade s § 140c ods. (2) stavebného zákona stavebný úrad listom 
č. 6653/18433/2020/STA/Škr zo dňa 30.04.2020 požiadal Okresný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie o vydanie záväzného stanoviska vo vzťahu 
k prebiehajúcemu konaniu. Následne bolo stavebnému úradu doručené záväzné stanovisko č. OU-
BA-OSZP3-2020/079501-003 zo dňa 28.05.2020 v rámci ktorého bolo konštatované, že návrh na 
vydanie stavebného povolenia  v zásade je v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím 
vydaným príslušným orgánom OÚ BA a s jeho podmienkami. 
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 K žiadosti stavebník priložil projektovou dokumentáciou vypracovanú spoločnosťou 
Beionde s.r.o., overenú autorizovaným architektom Ing. arch. Vladimír Sekera, ev. číslo 
*2066AA* v novembri 2017, projekt pre stavebné povolenie, ktorá spĺňa všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu  a doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia. K žiadosti sa 
vyjadrili dotknuté orgány ochraňujúce záujmy podľa osobitných predpisov. Ich podmienky sú 
zahrnuté vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

K návrhu sa bez podmienok vyjadril: 

- Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy č. HZUBA3-2019/002697-
002 zo dňa 12.11.2019 

 Stavebný úrad v konaní vyhodnotil, že dokumentácia spĺňa 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. 
 

 
 

P O U Č E N I E 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

                   
 Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 

              starostka mestskej časti 
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Doručí sa: 
- účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

- Rezidencia medzi hviezdami, a. s., Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava 
- Beionde architekti-Ing. arch. Vladimír Sekera, Firmova 8, 851 10 Bratislava 
- Vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a stavieb na nich) pozemky registra „C“-KN parcelné č 

7746/1, 2, 3, 9, 11, 7748, 7749, 7750, 7751, 7741/3, 7738 a 21724/2 katastrálne územie Staré 
Mesto, Bratislava a tým, ktorí majú k nim iné práva okrem nájomcov bytov a nebytových 
priestorov 

- Cyklokoalícia, Partizánska 2, 811 03 Bratislava 
 
- na vedomie: 

1. Rezidencia medzi hviezdami, a. s., Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava so zaslaním/ 
odovzdaním overenej projektovej dokumentácie 

1. IC.SK, s.r.o., Žilinská 16, 811 05 Bratislava 
2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 

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

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

4. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava 
 
Žiadosť o vyvesenie verejnej vyhlášky: 

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

 
 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia:                                              Odtlačok pečiatky a podpis: 
 
 
Deň doručenia: 
 
 
Dátum zvesenia:                                                Odtlačok pečiatky a podpis: 
 
 
 
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 k spisu 


