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

č. 2180/35666/2020/ST A/Ivs/G-45 V Bratislave dňa 05.08.2020 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa§ 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa § 7a ods. 
(2) písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, podľa čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") v súčinnosti s § 66 stavebného zákona 
vydáva 

na stavbu 
stavebné objekty 

prevádzkové súbory 

stavebník 

miesto stavby 

stavebné povolenie 

„Polyfunkčný objekt Triangel" 
SO 01 Administratíva 
SO 02 Bytový dom 
SO 10 Hrubé terénne úpravy a príprava územia 
SO 11 Sadové a parkové úpravy 
SO 12 Drobná architektúra 
SO 30 Prípojka vody 
SO 40 STL prípojka a areálový plynovod 
SO 41 Rekonštrukcia prípojky horúcovodu 
SO 52 Areálové osvetlenie 
PS 01 Trafostanica - technológia 
PS 02 Odovzdávacia stanica tepla - technológia 
PS 03 Dieselagregát 
PS 04 Stabilné hasiace zariadenie - technológia 
PS 05 Výťahy 
Pribina house, s.r.o., Dvoťákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO 
46 967 745 v zastúpení MADING s.r.o., Drieňová IH/16940, 821 01 
Bratislava, IČO 35 938 226 
kríženie ulíc Pribinova a Čulenova v Bratislave, 
SO 01 Administratíva a SO 02 Bytový dom na pozemku registra „C" -
KN parcelné číslo 9155/23 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, 
podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 9722 vo vlastníctve stavebníka 
inžinierske objekty aj na pozemku registra „C" - KN parcelné číslo 
915511 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, podľa výpisu z listu 



druh stavby 
účel stavby 

účastníci konania 

vlastníctva č. 8494 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 
Slovenského národné divadla, Plibinova 17, 819 01 Bratislava, 
na pozemkoch registra „C" - KN parcelné čísla 9155/21, 9155/22 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, podľa výpisu z listu 
vlastníctva č. 9729 vo vlastníctva Eurovea 2, s.r.o., Karloveská 34, 841 04 
Bratislava, IČO 50 957 279 
na pozemkoch registra „C" - KN parcelné čísla 21793/1, 21793/3 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, podľa výpisu z listu 
vlastníctva č. 1656 vo vlastníctev Hlavného mesta SR Bratislavy, 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
na pozemkoch registra „C" - KN parcelné čísla 9136/3, 9136/15 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, podľa výpisu z listu 
vlastníctva č. 7784 vo vlastníctve MENOLLI, s.r.o„ Dvoťákovo nábrežie 
1 O, 811 02 Bratislava, IČO 36 666 602 
novostavba 
SO 01 Administratíva - pozemná stavba - nebytová budova -
administratíva 
SO 02 - Bytový dom - pozemná stavba - bytová budova - 58 bytový 
jednotiek a 8 nebytových priestorov pre krátkodobé ubytovanie hosťa. 

Pribina house, s.r.o„ Dvorákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 
Hlavné mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Slovenské národné divadlo, Pribinova 19, 819 01 Bratislava 
Eurovea 2, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
MENOLLI s.r.o., Dvoťákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
Cyklokoalícia, Partizánska 2, 811 03 Bratislava 
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
Compass, s.r.o„ Miletičova 5/B, 821 08 Bratislava 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1413, záznam 
č. 5995/23066/2017/STA/Kno-1413 dňa 19.05.2017, právoplatné dňa 21.06.2017. 

Objekt tvorí tvarovaná kompaktná hmota, kopírujúca tvar pozemku. 
Výška objektu rešpektuje skutočnosť, že navrhovaný objekt je súčasťou územia kompaktného 
mesta - územia zóny A zahŕňajúcej PZ CMO - stred a súčasne je umiestnený na hranici území 
s rozdielnou štruktúrou. Výška hlavnej atiky objektu kopíruje výšku hlavnej atiky budovy SND. 
Objekt Triangel má hlavnú atiku navrhnutú vo výške 29,95 m (167,95mnrn) s ďalším 
ustúpeným podlažím s celkovou výškou 34, 15 m ( 172, 15 mnm) vrátane atiky. Nad ustúpeným 
podlažím je situovaný čiastočne prestrešený priestor pre technické zariadenie budovy s 
maximálnou niveletou zariadení 37,15 m (175,15 mnm). 
PARTER 
Tvar l.NP je podriadený maximálnemu pešiemu prepojeniu verejných priestorov. 
V architektúre bude parter po celom obvode dvojpodlažný. V južnej časti orientovanej na 
Pribinovu ulicu a Dunaj budú dvojpodlažné obchodné prevádzky s vnútornými galériami. 
Ideálnym priestorom pre exteriérové aktivity kaviarní a iných prevádzok sú námestia na 
Čulenovej a Pribinovej a Pasáž ktorá ich prepája. Podstatným prvkom je pasáž medzi 
Pribinovou a Čulenovou ulicou s výškou 2 podlaží ktorá vytvára vlastnú kvalitu krytého 
verejného priestoru, poskytnutie priečne prepojenie cez riešené územie a rozšíri možnosti 
cirkulácie ľudí čím podporí polyfunkčný parter s aktivitami. 
S0-01 ADMINISTRATÍV A 
Je umiestnená v severnej časti pozemku. Administratíva časť budovy má vstupné podlažie na 
úrovni terénu, redukované 2.NP, 5 typických podlaží a dve ustúpené podlažia. Na streche nad 
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9.NP bude umiestnené technologické vybavenie pre administratívu. Z menšej časti bude tento 
priestor technológie prestrešený a sprístupnený schodiskom. Hlavný vstup do administratívnej 
budovy je z námestia na Čulenovej ulici, ktoré je pasážou prepojené s Pribinovou ulicou a 
námestím pred budovou SND. Typické podlažie administratívy má podlažnú plochu cca 1596 
m2 a konštrukčnú výšku 3,7m. Samotné priestory administratívy budú navrhované ako 
nadštandardné administratívne priestory. 
S0-02 BYTOVÝ DOM 
Funkcia bývania je situovaná do južného, 10 podlažného krídla objektu. Navrhované kapacity 
sú 58 bytov a 8 apartmánov - nebytových priestorov s nevyhovujúcim preslnením. Byty budú 
v maximálnej možnej miere priečne prevetrávané a preslnené a budú rozdelené na dve sekcie 
so samostatnými komunikačnými jadrami prístupnými z vnútroblokových námestí. 
PODZEMNÁ GARÁŽ 
Spodná stavba je delená na dva objekty v zmysle riešenia nadzemnej časti stavby. 
Podzemná garáž objektu je dvojpodlažná a má kapacitu 205 parkovacích miest. 
Vjazd je situovaný z Čulenovej ulice na severovýchodnej fasáde objektu. Je to najvhodnejšia 
poloha vjazdu do garáže z hľadiska organizácie dynamickej dopravy, minimalizovania 
kontaktu áut s hlavnými pešími ťahmi a minimalizovania degradácie hodnotného parteru. 
Koncepcia parkovania ráta s umiestnením krátkodobého parkovania na 1.PP a dlhodobého na 
2.PP. Tvar podzemného podlažia maximalizuje plochu rastlého terénu na námestiach z 
Pribinovej a Čulenovej ulice tak aby v nich mohla vyrásť vysoká zeleň. Okrem parkovania sa 
v podzemných podlažiach nachádzajú priestory technického zabezpečenia budovy a pivničné 
kobky pre byty. 

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 „„„.„„„„„„„„.17380,44 m2 

Podmienky pre uskutočnenie 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 dt'í.a, kedy rozhodnutie nadobudne 
právoplatnosť. 

2. Na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad predÍžiť platnosť stavebného povolenia, avšak 
žiadosť na predÍženie jeho platnosti musí byť 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 overenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, vypracovanej spoločnosťou Compass, s.r.o„ 
overenej autorizovaným architektom Ing. arch. Matejom Grébertom, reg. č. *1774AA*. 
Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

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

7. Na stavenisku musí byť po celý čas uskutočňovania 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. 
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9. Stavba musí byť úplne ukončené do 36 mesiacov odo dňa s jej začatím. 
1 O. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom 

konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavebnému úradu a to ešte pred začatím so stavbou 
a priloží 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) identifikáciu stavbyvedúceho. 

12. 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 vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

13. 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). 

14. 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. 

15. Stavebník je povinný nakladať s odpadom v súlade so zákonom č . 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

16. Podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona je stavebník povinný dbať na to, aby 
pri uskutočňovaní 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 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. 

17. 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. 

18. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať správcov podzemných inžinierskych 
sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržať ich ochranné pásma v zmysle 
príslušných platných predpisov a noriem. 

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

Krajský pamiatkový úrad Bratislava - stanovisko č. KPUBA-2016/18111-
2/63041/ŠUS zo dňa 16.08.2016 
1. V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 

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

2. Každú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto 
záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

Západoslovenská distribučná, a.s.- vyjadrenie zo dňa 27.09.2017 
1. Odber elektrickej energie pre „Polyfunkčný objekt Triangel, par.č. 9155/23, 9136/3, 

21795/2, 21793/1, /3, 9155/21, 9155/1, /22, k.ú. Bratislava - Staré mesto" s 
inštalovaným výkonom 1 668,96 kW,( max. požadovaný príkon 818,61 kW) pre 
odberateľskú trafostanica a s inštalovaným výkonom 1 556 kW,( max. požadovaný 
432 kW) pre distribučnú časť bude napojený nasledovne. 

2. Odberateľská trafostanica pre Objekt SO 01 Administratíva osadená dvojicou 
distribučných transformátorov o výkone 2 x 1 OOO KV A bude napojená na VN 
vedenie L.č. 1098 na základe zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy číslo 
121727415 v termíne do 220 dní od splnenia podmienok uvedených v zmluve o 
pripojení. VN slučku vybuduje spoločnosť ZSD, a.s. na vlastné náklady, ostáva v 
jeho majetku. Odberateľskú trafostanicu, technológiu, ako aj stavebnú pripravenosť, 
prestupy, lávky a iné technológie, ktoré sú súčasťou objektu, vybuduje investor na 
vlastné náklady. 

3. Napojenie objektu SO - 02 Bytový dom vybuduje spoločnosť ZSD, a.s. na vlastné 
náklady na základe zmluvy o spolupráci číslo 1713100109-ZoS, pričom deliacim 
miestom medzi spoločnosťou ZSD, a.s. a vlastníkom/investorom budú poistkové 
spodky v istiacej a rozpojovacej skrini typu SR. 

4. 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. 
251/2012 Z. z. 

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

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

7. 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. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.- vyjadrenie č. 52842/4020/2017/Hz zo dňa 
23.11.2017 
Z hľadiska situovania navrhovanej stavby 
1. V riešenom a dotykovom území stavby žiadame rešpektovať všetky jestvujúce 

verejné vodohospodárske (VH) zariadenia vrátane ich pásma ochrany, v súlade so 
zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
Západným okrajom územia je trasovaná kanalizácia DN 400-500 , ktorá nie je v 
prevádzke BVS. 

2. Vytýčenie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne 
je možné objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo na 
webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 
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Súčasťou objednávky musí byt' situácia z GIS-u BYS, ktorú je možné získať na 
ktoromkoľvek kontaktnom centre BYS. 

3. V trase verejného vodovodu a kanalizácie vrátane -pásma ochrany je zakázané 
vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, 
umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, 
ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo 
ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, vykonávať 
terénne úpravy, umiestňovať počas výstavby skládky materiálu, objektov zariadenia 
staveniska a pod. nad zariadeniami BYS, resp. v ich pásmach ochrany 

4. V riešenom území musia byt' identifikované všetky jestvujúce prípojky vody a 
kanalizácie pripojené na verejné vodohospodárske zariadenia, ako aj rozvody vody 
a kanalizácie, ktoré nie sú v prevádzke BYS. Vytýčenie je potrebné dohodnúť s ich 
vlastníkom. 

5. Existujúce prípojky, ktoré v súvislosti s navrhovanou stavbou sú určené na 
asanovanie, žiadame zrušiť za odbornej asistencie zástupcov divízie distribúcie vody 
a divízie odvádzania odpadových vôd našej spoločnosti v mieste pripojenia na 
zariadenia BYS. Realizáciu zrušenia prípojok, odbornú asistenciu uvedenej divízie a 
zmenu v odbernom mieste treba riešiť cestou odboru služieb zákazníkov BYS. 

6. Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 
zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení 
technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 

Z hľadiska zásobovania pitnou vodou. 
1. Z bilančného hľadiska je zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného 

vodovodu BYS možné. 
2. K navrhovanej koncepcii a technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na 

verejný vodovod BYS máme nasledovné pripomienky: 
a) Navrhovaná vodovodná prípojka musí spÍňať ustanovenia OTN 75 5411, STN 73 

6005 a ostat. súvisiacich noriem 
b) K umiestneniu vodomernej zostavy v kolektore je potrebný súhlas vlastníka. 
c) Uzlový bod pripojenia navrhovanej prípojky na verejný vodovod je potrebné pred 

realizáciou vopred odsúhlasiť v kladačskej schéme na divízii distribúcie vody BYS. 
d) Vodovodná prípojka s vodomermi musí byt' umiestená min. 20 cm nad úrovňou 

plošiny v kolektorovej komore, vodomerné zostavy musia byť podopreté. 
e) Pre podružné vodomery ( na meranie spotreby vody v jednotlivých prevádzkach) 

BYS nezabezpečuje montáž ani odpočet. 
f) Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného 

vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne) alebo iného zdroja vody. 
g) Automatickú tlakovú stanicu (ATS), v prípade jej návrhu, žiadame ATS s 

prerušovacou nádržou na prerušenie tlaku. 
h) V prípade požiadavky investora o možnosť diaľkového prenosu stavu vodomeru do 

v objektu investora za účelom kontrolného odpočtu, je potrebné uvedené dohodnúť 
na obchodnom oddelení. 

Z hľadiska odkanalizovania 
1. Z bilančného hľadiska je odkanalizovanie navrhovaného zámeru do verejnej 

kanalizácie BVS možné v obmedzenom rozsahu tak, že vypúšťanie vôd z 
povrchového odtoku z územia predmetného zámeru do verejnej kanalizácie BYS 
treba limitovať na maximálne 12 lis ako je navrhované. Reguláciu odtoku je potrebné 
zabezpečiť certifikovaným zariadením s konštantnou hodnotou odtoku ( víriví 
ventil). 

2. K navrhovanej koncepcii a technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na 
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verejnú kanalizáciu BYS máme nasledovné pripomienky: 
a) Kanalizačná prípojka musí spÍňať ustanovenia v súlade s STN 756101 , 

STN736005. 
b) Spôsob pripojenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie je potrebné 

dohodnúť na DOOV s príslušným majstrom a pripojenie realizovať pod jeho 
odborným dohľadom. 

c) Revízna kanalizačná šachta na prípojke vrátane poklopu musí vyhovovať reálnemu 
zaťaženiu v danom priestore .. 

d) Detaily technického riešenia revíznej šachty na prípojke pre možnosť kontrolného 
odberu vzoriek je potrebné odsúhlasiť na DOOV. 

e) Kvalita odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s 
najvyššou prípustnou mierou znečistenia podľa Pn1ohy č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 
55/2004 Z.z. Za účelom spoľahlivého zabezpečenia uvedenej požiadavky bude na 
vnútornom rozvode umiestnený lapač tukov. 

Technické riešenie navrhovaných zariadení musí byť v súlade s príslušnými 
normami, najmä STN 75 6101 , ON 75 5411, STN 73 6005, súvisiacimi normami a 
predpismi, s ohľadom na podzemné inžinierske siete (IS) a objekty, musí byť v súlade 
so zákonom 42/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
ďalších zákonov, za dodržania platných „Technických podmienok pripojenia a 
odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými 
podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v 
podmienkach BVS,a.s.", ktoré sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na 
internetovom sídle www.bvsas.sk. 

K technickému riešeniu SO 32 Dažďová kanalizácia vrátane objektov, RN sa v 
ďalšom nevyjadrujeme, nakoľko predmetné zariadenia nebude BYS prevádzkovať. 
Za správnosť technického riešenia uvedených objektov, je v celom rozsahu 
zodpovedný spracovateľ projektu, za prevádzkyschopnosť vlastník. 

Z hľadiska budúcej prevádzky 
Navrhované objekty: SO 30 Prípojky vody a SO 31 Prípojka splaškovej kanalizácie 
nebude BYS prevádzkovať 

SPP ·distribúcia, a.s.- vyjadrenie č. TD/PS/0181/2017/Pe zo dňa 19.09.2017 
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 pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 

medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a 
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 
3050 . 

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

4. 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), 

5. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
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prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti lOOm, 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 01,702 02, 

7. Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 
8000300316, 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 
8. 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, 

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

Bratislavská teplárenská, a .s.- stanovisko č. 02854/2017/3410-2 zo dňa 27.09.2017 
1. Merania spotreby tepla žiadame osádzať podľa STN EN 1434-6. 
2. Žiadame horúcovodný potrubný rozvod HP - BTV s alarm systémom, vybaviť 

výhodnocovacou jednotkou zaradenou do SCADA systému ProCop, 
prostredníctvom riadiaceho procesora (Desigo) alebo prostredníctvom dátového 
koncentrátom (Alfa-Box). 

3. Poistné ventily na sekundárnej strane ohrevu TÚV žiadame nastaviť na otvárací tlak 
0,9MPa. 

4 . Odvzdušnenie primárnej potrubnej trasy riešiť cez zdvojené armatúry. 
5. Technická správa v bode č. 10 Armatúry, uvádza pre okruh TÚV armatúry na PN 16, 

vo výkrese „Schéma zapojenia OST" sú v okruhu TÚV všetky zakreslené armatúry 
na PN 10. Žiadame opraviť. 

6. Do ďalšieho stupňa PD žiadame doplniť zložky všetkých dotknutých profesií 
(požiarna, ZTI, MaR, stavebná časť). 

7. Počas výstavby žiadame byť prizývaní na kontrolné dni, kontakt M. Dzamová, 
telefón 02/5737 2415, mobil 0907/703 099. 

8. Pri vypracovaní všetkých stupňov PD je potrebné sa riadiť pripojovacími 
podmienkami BAT, a.s„ ktoré nájdete na našej stránke: http.77www.batas.sk/wp
content/uploads/2015/08/PP-BAT-2015 final.pdf. 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik - vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 
190/2017/67 zo dňa 07.11.2017 
1. Pri výkopových prácach objektu požadujeme, aby sa v maximálnej možnej miere 

predišlo transportu nebezpečných látok do otvorenej hladiny podzemnej vody. 
2. Na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových alebo podzemných 

vôd pri zakladaní stavby s predpokladaným časom trvania nad päť dní, je podľa§ 21 
ods. 1 písm. g) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách potrebné povolenie na osobitné 
užívanie vôd, ktoré vydáva orgán štátnej vodnej správy. Vydané povolenie 
požadujeme doručiť našej organizácii. Odber podzemných vôd za účelom zakladania 
stavby je podľa§ 79 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách nespoplatnený. 

3. V prípade zistenia kontaminácie podzemnej vody ropnými látkami požadujeme 
podzemnú vodu sanovať zodpovedajúcou technológiou alebo vypúšťať túto vodu do 
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kanalizačného systému s koncovým čistením odpadových vôd v ČOV za podmienok 
dohodnutých s prevádzkovateľom kanalizácie. 

4. V prípade zistenia kontaminácie výkopovej zeminy požadujeme jej uloženie na 
skládke nebezpečného odpadu. 

5. Starostlivosť o stav vôd bude zabezpečovať vlastník pozemkov v miestach s 
otvorenou hladinou podzemných vôd počas prípravných prác a výstavby s tým, že 
musí byt' umožnený prístup správcu tokov a povodia za účelom vykonávania 
oprávnení v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

6. Zadržanú dažďovú vodu zo striech objektov doporučujeme využiť na závlahu 
priľahlých zelených plôch 

Únia nevidiacich slabozrakých Slovenska - stanovisko č. 119/SK/2016/Ko zo dňa 
19.10.2017 
S0-01 Administratíva 
1. Presklené dvere a sklené plochy musia byt' označené kontrastným pásom širokým 

najmenej 50 mm vo výške 1400 až 1600 mm. 
2. Všetky schodiská riešiť podľa článku č. 1.3 Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške. Prvý 

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

3. Výťahy a ich ovládanie je potrebné zrealizovať z aspektu nevidiacich a slabozrakých 
v súlade s článkom č. 1.7 Prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ovládacie zariadenie 
musí byť čitateľné aj hmatom. Hmatateľné označenie sa nemôže umiestniť na tlačidle 
ovládacieho panelu. Odporúča sa vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu umiestniť 
hmatateľné symboly a vľavo umiestniť označenie v Braillovom slepeckom písme. 
Ovládač pre vstupné podlažie musí byt' na ovládacom paneli v kabíne výťahu 
výrazne vizuálne a hmatovo odlíšený od ovládačov pre ostatné podíažia. Chodbový 
privolávač výťahu musí mať aj hmatateľné označenie vrátane hmatateľného 

označenia čísla podlažia. Príjazd privolanej kabíny musí oznamovať zvukový signál. 
Kabína výťahu musí byt' vybavená akustickým informačným systémom 
oznamujúcim číslo podlažia, v ktorom výťah zastaví. 

S0-02 Bytový dom 
4. Presklené dvere a sklené plochy musia byt' označené kontrastným pásom širokým 

najmenej 50 mm vo výške 1400 až 1600 mm. 
5. Všetky schodiská riešiť podľa článku č. 1.3 Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške. Prvý 

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

6. Točité schodiská na l.NP riešiť podľa bodu 1.3.8. Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške. 
Schodisko a rampa vysunuté do priestoru musia byť upravené tak, aby sa zabránilo 
možnosti vstupu zrakovo postihnutej osoby do priestoru s nižšou výškou ako 2 200 
mm. 

7. Výťahy a ich ovládanie je potrebné zrealizovať z aspektu nevidiacich a slabozrakých 
v súlade s článkom č. 1.7 Prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ovládacie zariadenie 
musí byť čitateľné aj hmatom. Hmatateľné označenie sa nemôže umiestniť na tlačidle 
ovládacieho panelu. Odporúča sa vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu umiestniť 
hmatateľné symboly a vľavo umiestniť označenie v Braillovom slepeckom písme. 
Ovládač pre vstupné podlažie musí byt' na ovládacom paneli v kabíne výťahu 
výrazne vizuálne a hmatovo odlíšený od ovládačov pre ostatné podlažia. Chodbový 
privolávač výťahu musí mať aj hmatateľné označenie vrátane hmatateľného 
označenia čísla podlažia. Príjazd privolanej kabíny musí oznamovať zvukový signál. 
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Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia - súhlas na povolenie zdroja 
znečisťovania ovzdušia č. OU-BA-OSZP3-2017/089620/TRK/I zo dňa 25.09.2017 
1. Stavba predmetného zdroja musí byť realizovaná v súlade s predloženou projektovou 

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

na ovzdušie musí byť 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. 

Hlavné mesto SR Bratislava - stanovisko č. MAGS OD 51744/2017-376879 
44248/2018 zo dňa 09.05.2018 
1. Stavbou dotknuté komunikácie - Pribinova (MK II.tr.) a M. Čulena (MK II.tr.) sú 

vrátane verejného osvetlenia (VO) a cestnej dopravnej signalizácie CDS) v správe 
Hl. mesta SR Bratislavy - odd. správy komunikácií (OSK). 

2. Pred realizáciou rozkopávkových prác na komunikáciách v správe hl. mesta 
požiadajte MG-OD o rozkopávkové povolenie s platným POD na dotknutej 
komunikácii a chodníku a práce si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byt' 
realizovaná v období od 15.marca do 15.novembra bežného roka v najkratšom 
možnom technologickom časovom rozsahu. 

3. V prípade potreby požiadajte lllavné mesto (OD) o povolenie na zvláštne užívanie 
miestnej komunikácie (lešenie, kontajner, zariadenie staveniska) 

4. Nakoľko 85 parkovacích stojísk má byt' umiestnených mimo objektu Triangel v 
parkovacom dome na Landererovej ulici, žiadame prevádzku parkovania zabezpečiť 
tak, aby návštevníci polyfunkčného objektu Triangel mali umožnené parkovanie v 
podzemnej garáži objektu Triangel a v parkovacom dome Landererova parkovali 
zamestnanci. 

5. Odvod povrchových vôd zo stavby a pozemku investora budete riešiť na pozemku 
investora tak, aby nevytekali na verejný komunikačný priestor - na chodru'ky a 
vozovky priľahlých komunikácií v správe OSK. 

6. Navrhované chodníky napojíte na niveletu existujúcich chodníkov tak, aby bol 
zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd, t. z., aby v miestach napojenia a ich 
okolí nestála voda. Žiadame dôkladné zameranie spádových pomerov. 

7. Na chodníkoch v miestach priechodov pre peších vybudujete bezbariérové úpravy zo 
zámkovej dlažby v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z. z., platných predpisov a STN (vždy 
aj na protiľahlých stranách priechodov), cestné obrubníky plynulo zapustiť tak, že v 
mieste priechodu budú prečnievať max. 2 cm nad niveletu priľahlej vozovky. 

8. Dlažbu (na chodníku, aj v miestach bezbariérových úprav) podbetónujete - betónom 
tr. C 12/15 hr. 12 cm, na podsyp dlažby použiť kamennú drvu fr. 4/8 mm, na 
zaškárovanie dlažby použiť kamennú drvu fr. 0/4 mm (nie piesok - vyplavuje sa). 

9. Riešenie bezbariérových úprav - vrátane všetkých detailov necháte odsúhlasiť a 
potvrdiť na Únii pre nevidiacich a slabozrakých. 

10. Ak sa v mieste vjazdu nachádza uličný vpust preložíte ho - aby nebol v jazdnej dráhe. 
Na preložený UV osadíte rám s pántovým uchytením mreže tak, aby pri prejazde 
motorovým vozidlom došlo k uzavretiu mreže, nie k j ej vylomeniu. 

11 . Stavbu - prípojky IS zrealizujete bez umiestnenia šachiet a meracích zariadení v 
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chodníkoch a vozovkách komunikácií v správe OSK. 
12. Všetky rozkopávkové práce realizované na pozemkoch v správe Hl. m SR - OSK 

budete vykonávať na základe rozkopávkového povolenia a tieto musia byť prevzaté 
správcom komunikácie najneskôr do kolaudačného konania. 

13. Rozkopávky zrealizujete v zmysle platných predpisov a technologických postupov, 
existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy na chodníku zarežete pílou, na 
zásyp použijete vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu fr 0/32 mm (nie 
výkopok), zabezpečíte predpísané zhutnenie - po vrstvách (hrúbka - podľa účinnosti 
použitého hutniaceho prostriedku a podľa preukaznej skúšky použitého zásypového 
materiálu - max. 30 cm), dodržíte konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných 

vrstiev min. po 30 cm vo vozovke a po 20 cm v chodníku (každej konštrukčnej vrstvy 
na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v betónovej konštrukčnej vrstve urobíte 
rezaním, použijete modifikované asfalty, predložíte atesty použitých materiálov a 
predpísaných skúšok. 

14. Po rozkopávkach žiadame: 
a) Na komunikáciách dodržať niveletu vozovky, v miestach rýh urobiť spätnú úpravu -

zhutnený zásyp zo štrkodrvy + podkladný betón tr. C 25/30 hr. 25 cm + spojovací 
penetračný náter s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m2 + asfaltový betón ACl 16-1 hr. 6 cm 
+spojovací penetračný náter s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m2 + ACol 1 hr. 6 cm, použiť 
modifikované asfalty PMB 45/80-75 (dodržať previazanie jednotlivých 
konštrukčných vrstiev po 30 cm). 

b) Poslednú - obrusnú vrstvu povrchovej úpravy - asfaltový betón AColl s 
modifikovaným asfaltom PMD50/70 hr. 5 cm žiadame položiť súvislo na celú šírku 
dotknutého jazdného pruhu a celú dÍžku dotknutého úseku s predÍžením + 1 m na 
koncoch dotknutého úseku, pôvodnú PÚ hr. 6 cm v uvedenom rozsahu odfrézovať, 
začiatok a koniec úseku zarezať kolmo na obrubník chodm1rn apokládku novej PÚ 
urobiť finišerom, pracovné spoje - škáry prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou. 

c) Na chodníkoch s asfaltovou PÚ urobiť novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na 
podkladný betón tr. C 12/15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad zo štrkodrvy, 
použiť spojovací penetračný náter 0,5 kg/m2

) na celú šírku chodníkov a celú dÍžku 
dotknutých úsekov s predÍžením + 0,5 m na koncoch dotknutých úsekov (prípadne 
po najbližší starý spoj pokiaľ je do 0,5 m v okruhu rozkopávky), pôvodnú P Ú v 
súvislej čiare kolmo na os chodníka zarezať a po polkádke novej PÚ spoj - starej a 
novej PÚ prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou, alebo zaliať asfaltovou zálievkou, 
dodržať niveletu chodníkov a obrubníkov (tak aby bol zabezpečený dobrý odtok 
povrchových vôd), uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka (poškodené 
obrubníky vymeniť za nové) a zaškárovať. 

d) Dláždené chodníky predláždiť, použiť dlažbu rovnakej kvality, farby a rozmerov, 
dlažbu podbetónovať betónom tr. C 12/15, na podsyp dlažby použiť kamennú drvu 
fr. 4/8 mm, na zaškárovanie dlažby použiť kamennú drvu fr. 014 mm (nie piesok -
vyplavuje sa) . 

e) Dotknuté plochy cestnej zelene upraviť do pôvodného stavu - dodržať niveletu zelene 
a jej odvodňovaciu funkčnosť, terén po úprave vyčistiť, zahumusovať, zatrávniť, 
trávnik po zapestovaní pred odovzdaním odburiniť, vyčistiť a 1 x pokosiť. 

f) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdať OSK - správcovi komunikácií a 
cestnej zelene. 

15. Budete rešpektovať a chrániť pred poškodením zariadenie verejného osvetlenia (VO) 
a cestnej svetelnej signalizácie (CDS) na Čulenovej a Pribinovej ul. v správe OSK. 
Pred začatím stavby káble VO a CDS v tesnej blízkosti stavby necháte zakresliť a v 
teréne vytýčiť odbornou firmou. 

16. V prípade obnaženia, príp. poškodenia káblového vedenia VO a CDS obnovíte 
káblové lôžka a káble VO, CDS uložíte do chráničiek bez použitia spojok (natiahnete 
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celé káblové polia). 
17. Pri prácach dodržíte STN 73 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy. 
18. Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby prizvete OSK -

správcu VO a CDS k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác. 
19. Všetky stavebné práce zrealizujete bez prerušenia funkčnosti VO a CDS. 
20. Prípadnú poruchu na VO ohlásite na tel. č. 02 638 10 151 , poruchu na CDS treba 

nahlásiť na tel. č. 02 593 56 771. 
21. Kolektory-V správe Hl. mesta SR Bratislavy - OSK je kolektor na Košickej ul. od 

šachty KK3-ŽKK2 po VS3. Ďalej je v správe Hl. m. - OSK kolektor na Pribinovej 
ul. od šachty VS3 -> KK27, aleje majetkovo právne neusporiadaný. Kolektor na 
Landererovej ul. je v správe HL. mesta - OSK od šachty KK3 po VS6 - vrátane 
šachty, ale tiež je majetkovo - právne neusporiadaný. Od šachty VS6-> KKl 2-> 
KK13"KK14"KK15"KK16->KK17 je kolektor v správe a majetku J&T. 

22. Na základe rozhodnutia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č.33/2015, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov za uloženie inžinierskych sieti (IS) 
v kolektoroch a mostných objektoch, každý správca IS uložených v kolektoroch musí 
mať z bezpečnostného hľadiska a strategického významu uzavretú „Zmluvu o 
užívaní kolektora". 

23. Na dlhodobý prenájom kolektora pre uloženie prípojky vody do kolektora (šachta 
KK20) a pre uloženie VN a NN káblov v úseku KK 20 - KK 25 je potrebné na 
oddelení správy komunikácií, Záporožská č. 5 uzatvoriť „Zmluvu o užívaní 
kolektora" - robí p. Blažeková - tel.č.: 593 56 794. 

24. Kolektor je z hľadiska kolísania spodnej vody a zamorenia zeminy ropnym1 
produktmi chránený po celom obvode a dÍžke trvalou ochrannou pomocnou fóliou 
PENEFOL L-950 hrúbky 2,5 mm a textíliou TA TRA TEX, ktorá má obojstrannú 
ochranu proti poškodeniu. Steny a dno kolektora sú z betónu V A3-C20/25 - v zmysle 
STN je to vodostavebný betón V8 s použitím chemickej odolnosti A3. Na základe 
týchto podkladov žiadame doložiť PD narušenia vonkajšej izolácie kolektoru a 
prestupov cez steny a protipožiarne priečky v súlade s STN 737505, nadväzne 
platných noriem a predpisov. 

25. Vstup „do" a výstup „z" kolektora žiadame realizovať v bezpečnej vzdialenosti od 
výlezných rebn1cov a servisných poklopov jadrovým vrtom (nie prierazom, ani 
stropom), pri realizácii žiadame dodržať STN 73 75 05, kladačské plány, 
prevádzkový poriadok kolektorov a pokyny službukonajúcich pracovníkov. 

26. Všetky prestupy stenou kolektora musia byt' uložené v chráničke, ktorá presahuje 
kolektorovú stenu 1 O mm na každú stranu. 

27. Po uložení prípojky vody, káblov VN a NN káblov žiadame otvory v chráničkách 
zaplniť ľahko vyberateľným nehorľavým materiálom - napríklad HILTI tmel (A). 
Tesnenie žiadame zrealizovať tak, aby sa zamedzilo prenikaniu vody a plynu do 
kolektora a šíreniu požiaru (typ a certifikát tesnenia žiadame priložiť k PD). 

28. Všetky izolácie v kolektore (aj napájacích káblov pre vodomery) musia byt' zo 
samozhášavých materiálov, avšak nesmie byt' použitý materiál so stupňom 

horľavosti C 3 (typ a certifikát materiálu žiadame priložiť k PD). 
29. Prostredie v kolektore je protokolom o určení prostredia stanovené ako vlhké v celej 

trase kolektora. Všetky nové oceľové konštrukcie musia odolávať vlhkosti v 
kolektore - musia mať povrchovú úpravu - 2x galvanické pozinkovanie. 

30. V rámci ochrany pred úrazom elektrickým prúdom sa všetky nové kovové 
konštrukcie namontované v kolektore sa musia pripojiť na existujúcu uzemňovaciu 
sústavu. 

31. Prípojku vody a káble VN aNN žiadame označiť podľa STN 34 10 50, STN 33 200-
5-52 trvalým číselným označením podľa objektu, ulice a č. domu na vstupoch „do" 
a výstupoch „z" kolektora a uchytiť na podpery s povrchovou úpravou - 2 x 
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galvanické pozinkovanie. 
32. Pri vykonávaní prác je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy a všetky STN, aby 

nedošlo k poškodeniu ostatných inžinierskych sietí, alebo vybavenia kolektora, 
respektíve úrazu z ich poškodenia (VN,NN,plyn ... ). Pre ochranu inžinierskych sietí 
je nutné použiť vhodné krycie materiály podľa druhu vykonávaných prác. Na 
inžinierske siete je zakázané ukladať alebo vešať pomocné stroje, prístroje, náradie 
a materiál. Práce môžu vykonávať iba pracovníci s príslušnou kvalifikáciou a 
poučení o práci v kolektoroch, starší ako 18 rokov a zdravotne spôsobilí. Za 
dodržiavanie tohto predpisu zodpovedá vysielajúca organizácia. 

33. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti kolektora. 
34. O schválenie dočasného dopravného značenia (DZ) požiadaj te 30 dní pred 

realizáciou stavby, príslušný cestný správny orgán. 
35. Zvislé a vodorovné dopravné značenie zrealizujrte v zmysle platného POD a zákona 

č. 8/2009. 
36. Na vodorovné DZ použijete dvojzložkovú farbu (studený, alebo teplý plast) v zmysle 

technicko - kvalitatívnych požiadaviek pre retroflexný plastový dvojzložkový 
materiál - profilovaný v zmysle STN EN 1436+Al. 
Špecifikácie: 

a) Hrúbka nástreku 2-3 mm, 
b) Reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla do 30 dní po aplikácii VDZ min. 

160 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A1:2009, tabuľka 1 - trieda 
Q4), 

c) Reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci záručnej doby min. 100 
mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+Al.2009, tabuľka 1 - trieda Q2), 

d) Retroreflexnosť VDZ ( trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla 
v podmienkach za sucha do 30 dní po aplikácii min. 300 mcd/m2/lx (STN EN 
1436+Al:2009, tabuľka 3 - trieda R5), 

e) Retroreflexnosť VDZ ( trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla 
v podmienkach za sucha na konci záručnej doby:min. 100 mcd/m2/lx (STN EN 
1436+A1:2009, tabuľka 3 - trieda R2), 

f) Retroreflexnosť VDZ v podmienkach za vlhka počas záručnej doby: mm. 50 
mcd/m2/lx (STN EN 1436+Al .2009, tabuľka 4 - trieda RW3), 

g) Retrorreflexnosť VDZ v podmienkach za dažďa počas záručnej doby: min. 50 
mcd/m2/lx (STN EN 1436+Al.2009, tabuľka 5 - trieda RR3), 

h) Koeficient jasu B pre VDZ v podmienkach za sucha počas záručnej doby: nesmie 
klesnúť pod 0,30 (STN EN 1436+A 1.2009, tabuľka 2 - trieda B2), 

i) Trichomatické súradnice bodov tolerančných oblastí: musia byť v súlade s STN EN 
1436+Al :.2009, tabuľka 7 - trieda S2 

37. Žiadame, aby vodorovné aj zvislé dopravné značenie zrealizovala odborná firma. 
38. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v okolí 

stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch, zeleni, VO, 
CDS, kolektoroch a dopravnom značení v správe Hl. m. SR - OSK, ktoré boli 
spôsobené stavebnou činnosťou. 

39. Objekty ktoré majú byt' odovzdané do správy hl. mesta - OSK žiadame riešiť ako 
samostatné časti PD. 

40. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe 
OSK). 

41. K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať OSK - správcu 
komunikácií, VO, CDS, kolektorov, DZ a cestnej zelene. 

42. Pri preberacom konaní žiadame OSK - správcom jednotlivých objektov predložiť a 
odovzdať 2 x projekt skutočného vyhotovenia - farebný originál (pôvodný stav, pred 
realizáciou zakreslený čierne a nový stav červene) s presnými výmerami (dlžky, 

13 



šírky, a jednotlivé plochy - bezba1iérové úpravy, ostrovčeky a pod.) overený 
stavebným úradom, správcovi komunikácií a cestnej zelene odovzdať Ix projekt 
skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme na CD vo formáte dwg. (AutoCad) a 
technickú správu v Microsoft Office Word, (Excel), majetkovo právne usporiadanie 
pôvodného a nového stavu Qednotlivých objektov, aj dotknutých pozemkov), atesty 
a certifikáty použitých materiálov, geometrický plán s polohopisným a výškovým 
zameraním, fotokópie dokladov súvisiacich s jednotlivými objektmi stavby -
stavebné povolenie a zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby (P 02) medzi 
investorom a budúcim správcom. Ä 

43. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť 
bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia - vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-
2016/90813/HEL/I zo dňa13.10.2016 
1. Držiteľ odpadov je povinný: 

zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom, 

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 
a to jeho 

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

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

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

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo 
iné zhodnotenie, 
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s 

rum1, 
uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej 

správy v odpadovom hospodárstve (§ 2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z.) 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. 

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

3. 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. 

4. Pôvodca nebezpečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada tunajší úrad o 
vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 97 ods. 1 písm. g) 
zákona o odpadoch. 

5. Držiteľ nebezpečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada tunajší úrad o 
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vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 97 ods. 1 písm. f) 
zákona o odpadoch. 

Slovak Telekom, a.s. - vyjadrenie č. 6611934164 zo dňa 13.12.2019 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. 

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

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

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

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

5. Zároveň upozonfojeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 1 O zákona č. 351/2011 Z.z. 
je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 

zrealizovať prekládku SEK. 
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka společnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOV AKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
Podmienky k umiestneniu výškovej budovy: Mobilná sieť bez pripomienok. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 
SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

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

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
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12. 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria 
12rílohu tohto vyjadrenia. 
Ziadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveil upozon1ujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu 
pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

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

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 § 76 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) a ďalšie doklady 
určené v podmienkach stavebného povolenia, 
stavebný denru1c 

Dňa 02.01.2020 a dňa 17.01.2020 stavebný úrad prijal vyjadrenie účastníka konania 
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, ktorým sa zaoberal 
a vyhodnotil vo výroku rozhodnutia. 

Podľa zákona č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v z.není neskorších predpisov 
stavebník dňa 30.10.2019 zaplatil správny poplatok bankovým prevodom na účet Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

ODÔVODNENIE 

Stavebný úrad prijal dňa 23.10.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebníka 
Pribina house, s.r.o., Dvofákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO 46 967 745 v zastúpení 
MADING s.r.o., Drieňová IH/16940, 821 01 Bratislava, IČO 35 938 226 na stavbu uvedenú vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1413, záznam 
č. 5995/23066/2017/STA/Kno-1413 dňa 19.05.2017, právoplatné dňa 21.06.2017. 

V územnom rozhodnutí o umiestnení stavby vystupovala ako navrhovateľ spoločnosť 
Epoque, s.r.o. ktorá sa zmenou obchodného mena premenovala na spoločnosť Pribina house, 
s.r.o .. 

Stavebník preukázal vlastnícke právo k pozemku registra „C" - KN parcelné číslo 
9155/23 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava výpisom z listu vlastníctva číslo 9722. 

Stavebník preukázal iné právo k pozemku registra „C" - KN parcelné číslo 9155/1, 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava výpisom z listu vlastníctva číslo 8494 (zapísané 
vecné bremeno). 
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Stavebník preukázal iné právo k pozemkom registra „C'' - KN parcelné čísla 9155/21 
a 9155/22, v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava výpisom z listu vlastníctva číslo 9729 
(zapísané vecné bremeno). 

Stavebnfk preukázal iné právo k pozemkom registra „C" - KN parcelné čísla 21793/ 1 
a 21793/3, v katastrálnom územf Staré Mesto, Bratislava, Zmluvou o budúcej zmluve 
o zriadenf vecného bremena č. 286500441800/0099 zo dňa 25.01.2018. 

Stavebník preukázal iné právo k pozemkom registra „C" - KN parcelné čísla 9136/3 
a 9136/15, v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, Zmluvou o uzatvorení budúcej 
zmluvy o zriadenf vecných bremien č. 286500441800/0099 zo dňa 17.10.2019. 

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť spolu s prílohami neobsahovala všetky 
potrebné doklady, stavebný úrad listom č. 10843/58297/2019/ST A/lvs-99/L zo dňa 06.12.2019 
predmetné konanie prerušil a stavebníka vyzval na doplnenie potrebných dokladov. Stavebník 
následne dňa 10.02.2019 doplnil chýbajúce doklady. 

Stavebný úrad podľa ustanovenia § 61 ods. (1) a (4) stavebného zákona upovedomil 
všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 

2180/27918/2020/ST A/I vs zo dňa 19 .06.2020. 
Vzhľadom na skutočnosť, že stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska 

a predložená žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, stavebný úrad 
v súčinnosti s § 61 ods. (2) stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho 
pojednávania. Všetci účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení, že námietky 
a pripomienky si môžu uplatniť v lehote 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí 
konania a že na neskôr podané námietky a pripomienky sa podľa § 61 ods. (3) stavebného 
zákona neprihliadne. 

Stavebný úrad prijal dňa 02.01.2020 a dňa 17.01.2020 vyjadrenie účastníka konania 
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava. Text vyjadrenia doručený 
dňa 02.01 .2020 je totožný s textom doručeným dňa 17.O1.2020. 

Obsah vyjadrenia: 
„Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §59 ods. 1 písm. c Stavebného 
zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.2412006 Z.z. v predmetnom 
stavebnom konaní pre stavbu „Polyfunkčný objekt Triangel" uplatňuje svoje práva za účelom 
kontroly splnenia verejných záujmov životného prostredia. Podľa §17 zákona o životnom 
prostredí č. 1 711992 Zb. „ (1) Každý j e povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, 
prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať 

nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo 
prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti 
vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v 
rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do 
výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je 
povinný zabezpečiť, aby spÍňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch 
ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných 
vplyvov na životné prostredie.". Podľa §66 ods. 1 písm. b je stavebný úrad povinný overiť 
splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom konan( overiť aj 
nasledovné environmentálne záujmy: 
a) K predmetnej stavbe „Polyfunkčný objekt Triangel" bolo vykonané zisťovacie konanie 

zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo 
pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.2412006 Z.z. sú minimálne v 
rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy 
Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods. 1 Stavebného zákona je rozhodnutie 
zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné 
stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní 
definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté 
umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek 
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do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo„ 
b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti 

a že sa na predmetmí stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní 
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktú1y; žiadame predložiť stanovisko, že 
navrhované dopravné riešenie je dostatočné. 

c) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § J 6a 
Vodného zákona. 

d) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.S a/alebo 
§6S Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého 
povodia. 

e) Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení 
v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.S zákona OPK č. S43/2002 Z.z. 

f) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 
písm. e a písm. j Stavebného zákona: „ Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý 
čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími 
podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby 
technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností 
umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky. 
umiestnenie stavby a spôsob j ej užívania, najmä využitím vysokoúčinných 

alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a 
automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a 
prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta 
stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné 
svetlo". Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm. e a písm. j Stavebného 
zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych 
klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb 
žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu ha i tohto vyjadrenia. 

g) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 
zákona o odpadoch Č. 791201 SZ.Z. 
( https ://www. enviropo rtal.s k/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). 

S realizáciou stavby „Polyfankčný objekt Triangel" súhlasíme; do podmienok stavebného 
povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky: 
1) Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, 

Bratislava 2010 (https:/lwww.mindop.sk/ministerstvo-llvvstavba-S/uzemne
planovanie/metodicke-usmernenia- oznamenia-stanoviska-pokynylstandardy
minimalnej-vvbavenosti-obcí-pdf-.l-9S-mb) tak, aby budované prvky pre obnovu 
biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a 
podporovali mikroklímu v areáli. 

2) Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dok/adovať ekologickú stabilitu a 
odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spÍňal metodiku Európskej komisie 
PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, ROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA 
RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE 
(http://nwrm.eu/giiide-sk/files/assetslbasic-html/index.html#2). 

3) Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný 
prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie 
infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to 
využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, 
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých l S min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom 
území (www.samospravvdomov.org/files/retencna dlazba.pd(J. 

4) Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie 
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zberných nádob osobitne pre zber: 
•komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 
•kovov označeného červenou farbou 
•papiera označeného modrou farbou 
•skla označeného zelenou farbou 
•plastov označeného žltou farbou 
•hio-odpadu označeného hnedou farbou". 

Stavebný úrad uvádza k vyjadreniu účastníka konania Združenie domových samospráv, 
P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, nasledovné: 
a) Súčasťou žiadosti o stavebné povolenie bol aj podklad „ Vyhodnotenie súladu návrhu na 

vydanie stavebného povolenia so zákonom č. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov a rozhodnutiami vydanými podľa tohto 
zákona k navrhovanej činnosti", vypracovaný Ing. Jozefom Markom, CSc. 
(spracovateľom zámeru EIA) v 10/2019, v ktorom boli pripomienky Združenia 
domových samospráv vyhodnotené jednotlivo. Okresný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia záväzným stanoviskom č. OU-BA-OSZP3-2020/089228-003 zo 
dňa 06.07.2020 potvrdil súlad žiadosti o vydanie stavebného povolenie s rozhodnutím 
vydaným podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

b) Požiadavka bola splnená ešte v rámci územného konania, ktorého výsledkom je 
právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1413, záznam 
č. 5995/23066/2017 /ST A/Kno-1413 zo d11a 19 .05.2017. Pre predmetnú stavbu bolo 
vypracované dopravno-kapacitné posúdenie spoločnosťou PUDOS-PLUS, ktoré 
overilo vhodnosť navrhovaného riešenia a dopravného napojenia. K jednotlivým 
stupňom projektu boli vydané súhlasné stanoviská Hlavného mesta SR Bratislavy 
(vrátane stanovísk odborných útvarov Magistrátu hl. m SR Bratislavy z hľadiska 
záujmov dopravy), Krajského dopravného inšpektorátu a pod„ ktoré posúdili a schválili 
navrhovaný dopravný režim. 

c) Na predmetnú stavbu bolo vydané odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného 
hospodárstva zo dňa 12.05.2020, ktorého záverom bolo, že činnosť podľa §16 vodného 
zákona nie je potrebné posudzovať. 

d) Na predmetnú stavbu bolo vydané stanovisko Slovenským vodohospodárskym 
podnikom, štátny podnik, pod č. CS SVP OZ BA 190/2017 /67 zo dňa 07.11.2017, 
právoplatné povolenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP č. OU-BA-OSZP3-
2019/013463/GEE-6415 zo dňa 17.01.2019 na objekty charakteru vodných stavieb 
a právoplatné povolenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP č. OU-BA-OSZP3-
2019/013464/GEE 1-6414 zo dňa 17.01.2019 na osobitné užívanie vôd počas výstavby. 
Uvedené preukazuje dodržanie zákonom chránených záujmov v zmysle Vodného 
zákona. 

e) Predmetná stavba sa nachádza v 1. stupni ochrany, čím ekologická stabilita územia je 
daná výskytom ekostabilizačných prvkov v území. Predmetným územím neprechádza 
žiaden biokoridor ani sa tu nenachádza biocentrum. 
Súčasťou stavby sú však aj navrhnuté kompenzačné opatrenia za hľadiska záujmov 
životného prostredia, napríklad v rámci stavebného objektu SO 11 Sadové a parkové 
úpravy. Počet drevín a kríkov a plocha zelených plôch na pozemku stavby bude vyšší, 
ako pred realizáciou stavby. Takisto je snaha zmierniť negatívne dopady automobilovej 
dopravy s umiestnením parkovacích miest do podzemia. Stavba takisto vytvára 
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podmienky pre užívateľov ekologickej formy dopravy, keďže v rámci objektu sú 
navrhnuté priestory pre hygienické a technické zázemie pre cyklistov. 

f) Dokumentácia stavby je vypracovaná oprávnenou osobou v súlade s požiadavkami 
stavebného zákona a vykonávacích predpisov a technických noriem. Jednotlivé 
stavebné objekty sú technicky a priestorovo navrhnuté tak, aby čo najviac vyhovovali 
požiadavkám z hľadiska životnosti, bezpečnosti, klimatickým podmienkam 
a estetickým požiadavkám. 

g) Uvedené je preukázané v zmysle stanoviska Okresného úradu, odboru starostlivosti 
o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, orgánu odpadového hospodárstva 
č. OÚ-BA-OSZP3-2016/90813/HEL/I zo dňa 13.10.2016. Dotknutý orgán stanovil 
podmienky, ktoré má stavebnfk dodržiavať a zároveň zaviazal stavebníka požiadať 
o vydanie stanoviska ku kolaudačnému konaniu, čím si dotknutý orgán preverí ich 
splnenie. 

1) Návrh riešenia zelene vychádza z limitných podmienok územia. Sú to jednak 
priestorové možnosti - pozemok obklopený dopravnými koridormi, ako aj množstvo 
inžinierskych sietí so svojim ochranným pásmom. Pri výbere druhového riešenia sa bral 
ohľad na ich využiteľnosť, funkčnosť a estetickosť. Spomínaná metodika - Štandardy 
minimálnej vybavenosti obcí - slúži ako metodická príučka pre obstarávateľov 
a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie. Uvedená príručka nie je záväzné pre 
stavebníka, účastníkov konania a ani stavebný úrad. Z tohto hľadiska výmera zelene 
k ostatným zastavaným plochám, jej funkcia a členenia boli v celkovom rozsahu 
vyhodnocované v rámci regulácie podľa platného územného plánu Hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

2) Uvedená príručka nie je záväzná. Predmetom tohto konania nie sú vodné stavby. 
3) Predmetom dokumentácie je prioritne definovanie požiadaviek pre výber konkrétnych 

materiálov, čo bude predmetom až realizačnej dokumentácie. V rámci predmetnej 
stavby sa nenavrhujú nové povrchové parkovacie státia, kde by predmetná retenčná 
dlažba mohla nájsť uplatnenie. Na streche objektu sú umiestnené technologické 
zariadenia, na voľných plochách sa uvažuje s extenzívnou zeleňou. 

4) Separovaný zber odpadu počas doby užívania stavby bude zabezpečený podľa 
podmienok aktuálne platného Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
a systému zberu komunálneho odpadu na území Bratislavy. 

Dňa 03.07.2020 stavebný úrad prijal vyjadrenie dotknutého orgánu Bratislavská 
teplárenská, a.s„ že nemá námietky. 

V zákonnom stanovenej lehote neboli v konaní uplatnené ďalšie vyjadrenia a námietky 
účastníkov konania a ani oznámené nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov. 

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 2180/27918/2020/STA/Ivs zo dňa 19.06.2020 spolu s predpísanými pn1ohami podľa 
§ 140c ods. (2) stavebného zákona príslušnému orgánu aj 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 08.07.2020 záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, 
odboru starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pod 
číslom OU-BA-OSZP3-2020/089228-003 zo dňa 06.07.2020 potvrdzujúce 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. 
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K žiadosti stavebník priložil projektovú dokumentáciu stavby, ktorá spÍňa všeobecne 
záväzné požiadavky na výstavbu stanovené stavebným zákonom. Uvedenú projektovú 
dokumentáciu vypracovala spoločnosť Compass, s.r.o., overil autorizovaný architekt Ing. arch. 
Matej Grébert, reg. č. * 1774AA*, ku ktorej sa kladne vyjadrili dotknuté orgány, oprávnené 
právnické osoby, ktorých prípadne podmienky sú uvedené vo výroku rozhodnutia: 
- K.rajský pamiatkový úrad Bratislava - záväzné stanovisko č. KPUBA-2016/18111-

2/63041/ŠUS zo dňa 16.08.2016 
- Slovenský zväz telesne postihnutých- vyjadrenie č. 24012017 zo dňa 18.09.2017 
- Technická inšpekcia, a.s. - stanovisko č. 2836/1/2017 zo dňa 06.10.2017 
- Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy - stanovisko č. KRHZ-BA-

HZUB6-3260/2017-001 zo dňa 03.10.2017 
- Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku - vyjadrenie č. ASM-77-1913/2016 zo dňa 

25.07.2016 
- Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového 

plánovania-vyjadrenie č. OU-BA-OK.Rl-2017/086082 zo dňa 12.09.2017 
- SPP - distribúcia, a.s. - vyjadrenie č. TD/PS/0181/2017/Pe zo dňa 19.09.2017 
- Bratislavská teplárenská, a.s.- stanovisko č. 02854/2017/3410-2 zo dľ1a 27.09.2017 
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik - vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 

190/2017/67 zo dňa 07.11.2017 
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - stanovisko č. 119/SK/2016/Ko zo dňa 

19.10.2017 
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 

ŽP - súhlas na povolenie zdroja znečisťovania ovzdušia č. OU-BA-OSZP3-
2017/089620/TRK/I zo dňa 25.09.2017 

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 
ŽP- vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2016/90813/HEL/I zo dňa 13.10.2016 

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 
ŽP - vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2020/089228-003 zo dňa 06.07.2020 

- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. - vyjadrenie č. 52842/4020/2017/Hz zo dňa 
23.11.2017 

- Hlavné mesto SR Bratislava- stanovisko č. MAGS OD 51744/2017-376879 44248/2018 zo 
dňa 09.05.2018 

- Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie zo dňa 27.09.2017 
- Kraj ský dopravný inšpektorát - stanovisko č. KRPZ-BA-KDB-473-001/2017 zo dňa 

26.09.2017 
- Slovak Telekom, a.s. -vyjadrenie č. 6611934164 zo dňa 13.12.2019. 

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. 
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POUČENIE 

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

Podľa § 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 . Účastru1c 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. 

Doručuje sa: 
Účastníkom konania: 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 
starostka mestskej časti 

1. Pribina house, s.r.o., Dvofákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava v zastúpení MADING s.r.o., 
Drieňová lH/16940, 821 01 Bratislava so zaslaním/odovzdaním overenej projektovej 
dokumentácie po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

2. Hlavné mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
3. Slovenské národné divadlo, Pribinova 19, 819 01 Bratislava 
4. Eurovea 2, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
5. MENOLLI s.r.o., Dvofákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
6. Cyklokoalícia, Partizánska 2, 811 03 Bratislava 
7. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
8. Compass, s.r.o., Miletičova 5/B, 821 08 Bratislava 

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti 
9. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
10. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Finančné oddelenie, Vajanského nábrežie 3, 814 21 

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 
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Potvrdenie dátumu zverejnenia: 

Zverejnené od: Zverejnené do: 

Odtlačok pečiatky a podpis: Odtlačok pečiatky a podpis: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto-2 x k spisu, 1 x stavebný úrad 
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