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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava {~?, -=---"1 ' ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-

'< 'fl s ká ie Q "'O č. 2341/1488/2020/STA/Fed/ÚR-1488 Bratislava 15.01.2020 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa § 7a ods. 
2 písm. i) zákona č. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), na podklade vykonaného konania podľa 
§ 35 a § 36 stavebného zákona, rozhodujúc podľa § 37, § 39, § 39a stavebného zákona v 
súčinnosti s § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 
Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v y d á v a 

stavby 

navrhovateľ 

územné rozhodnutie o umiestnení 

„Polyfunkčný objekt Endlicher House, Šancová ulica, Bratislava" 
v členení na stavebné objekty 

so 01 
so 03 
so 04 
so os 
S006 
so 06.1 
so 06.2 
so 07 
S008 
so 09 
so 09.1 
so 09.2 
so 10 
so 11 

Hlavný objekt 
Prípojka vody 
Prípojka kanalizácie 
Prípojka vysokého napätia 
Trafostanica 
Vonkajšie rozvody nízkeho napätia 
Prípojka nízkeho napätia 
Prekládka verejného osvetlenia 
Prekládka trolejového vedenia 
Komunikácia a spevnené plochy 
Komunikácia a spevnené plochy Šancová ul. 
Komunikácia a spevnené plochy Beskydská ul. 
Prípojka telefónu 
Prípojka telekomunikačných rozvodov 

PLC Development plus, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, 
vložka č.: 109117/B, IČO: 50 164 376, v zastúpení JV - TREND, s.r.o., 
Palkovičova 12, 821 08 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 33708/B, 
IČO : 35 906 235 
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miesto stavby 

druh stavby 

účel stavby 

Roh Šancovej a Beskydskej ulice v Bratislave 
pozemky registra „C"-KN parcelné č. 7535/14 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava vedené Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 9975 vo vlastníctve 
navrhovateľa 

pozemky registra „C"-KN parcelné č. 7535/3 v katastrálnom území Staré 
Mesto, Bratislava vedené Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 8813 vo vlastníctve FINEP Premiére, 
s.r.o., Trnavská cesta 6/ A, 821 08 Bratislava 
pozemok registra „E"-KN parcelné č. 21710, 21714/ 1 v katastrálnom 
území Staré Mesto, Bratislava vedený Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálnym odborom vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
pozemok registra „C''-KN parcelné č. 21711 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 

novostavba 

pozemná stavba - nebytová budova - ubytovacie zariadenia na 
krátkodobé pobyty (22 štúdio + apartmán - nebytové priestory), 1 
komerčný priestor, 40 parkovacích miest v podzemných garážach 

účastníci územného konania: 
- PLC Development plus, s.r.o„ Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, 

v zastúpení JV - TREND, s.r.o„ Palkovičova 12, 821 08 Bratislava 
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 

814 99 Bratislava - obec 
- FINEP Premiére, s.r.o. , Trnavská 6/ A, 821 08 Bratislava 
- Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
- Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
- Siemens, s.r.o„ Verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/A, 841 01 

Bratislava 

Navrhovateľ podľa Položky 59 písm. a) bod 2. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil dňa 11.03.201 9 a 11.05.2019 v pokladni 
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto správny poplatok vo výške 200 EUR 
(slovom: dvesto eur). 

Podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 39, § 39 
a stavebného zákona, podľa § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a ďalšie podmienky, ktorými 
sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov 
konania: 
a) Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie z 08/2017, ktorú 

vypracovala autorizovaná architektka Ing. arch. Zuzana Jonáková, č . 1419 AA. 
b) Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby je stavba Roh Šancovej a 

Beskydskej ulice v Bratislave pozemky registra „C"-KN parcelné č. 7535/14 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava vedené Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č . 9975 vo vlastníctve navrhovateľa, 

pozemky registra „C"-KN parcelné č . 7535/3 v katastrálnom území Staré Mesto, 
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Bratislava vedené Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na liste 
vlastníctva č. 8813 vo vlastníctve FINEP Premiére, s.r.o. , Trnavská cesta 6/A, 821 08 
Bratislava, pozemok registra „E"-KN parcelné č . 21710, 21714/1 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom vo 
vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 
99 Bratislava, pozemok registra „C"-KN parcelné č. 21711 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 IČO: 603481. Podrobnosti umiestnenia 
sú vyznačené v dokumentácií pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

c) Pripojenie na technickú infraštruktúru: 
Vodovod - Napojenie vnútorného vodovodu na verejný vodovod je z ulice Beskydská 
novonavrhovanou prípojkou DN50. V objekte bude vodovod rozdelený na pitný 
a požiarny. 
Kanalizácia - Napojenie vnútornej kanalizácie na verejnú je jednou prípojkou do ulice 
Beskydská. Splaškové vody budú odvádzané navrhovanou prípojkou DN 200, ktorá 
bude napojená na verejnú kanalizáciu v Beskydskej ulici. Odvádzanie dažďových vôd 
z objektu bude riešené gravitačne do retenčnej nádrže a následne budú dažďové vody 
riadene vypúšťané do kanalizácie na ulici Šancová. 
Elektrina - Navrhovaný nový objekt napojený na el. energiu VN prípojkou do novej 
vnútroobjektovej trafostanice predÍžením jestvujúcej káblovej slučky na existujúcom 
VN kábli vedenom v telese chodníka Námestie l .mája. 
Plyn - Nový objekt bude pripojený na odber plynu cez jestvujúci pripojovací plynovod 
(prípojku) DN 200 vedený v ul. Námestie 1. mája s bodom napojenia pred parcelou 
7742 a 7745/3 k.ú. Staré Mesto. 
Zásobovanie teplom - Kotolňa na zemný plyn umiestnená v samostatnej miestnosti na 1. 
NP. 
Komunikačné napojenie a statická doprava: 
Vjazd - výjazd je dopravne napojený cez vedľajší objekt Premiére obojsmerným 
vjazdom na miestnu komunikáciu Beskydská ulica. V podzemnej garáži je navrhnutých 
40 parkovacích miest a z toho 2 miesta pre imobilných. 

d) Projektová dokumentácia ku stavebnému povoleniu bude vypracovaná v zmysle § 9 
vyhlášky č. 453/2000 z. z .. 

e) Rozhodnutie o umiestnení stavby je podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platné dva 
roky, odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť pokiaľ bola v tejto 
lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. 

f) PredÍžiť platnosť tohto rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona, môže 
stavebný úrad na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty dvoch rokov. 
Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno predÍžiť, ak bol na to isté územie 
schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia. 

g) bilancia plôch: plocha stavebného pozemku 608 m2 

zastavaná plocha objektom 507m2 

plocha zelene 83,1 m2 

g) výškové umiestnenie: ± 0,000 = 1. NP =151,10 mn. m. Bpv 
výška stavby max. + 17 ,200 m od ± 0,000 = 15 1.1 m.n.m. 

h) počet podlaží: 5 nadzemných podlaží a 3 podzemné podlažia 
i) tvar strechy: plochá 
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j) umiestnenie stavby voči susedným nehnuteľnostiam: z juhu ulicou Šancová, z východu 
ulicou Beskydská, zo západu objektom PREMIÉRE, zo severu materskou škôlkou. 

Záväzné podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 51632/17-375469, 
zo dňa 27.02.2018: 
z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: 

• Objekt bude skolaudovaný v zmysle predloženého funkčného využitia, 
apartmány považujeme za nebytové priestory bez ohľadu na ich dispozičné 
riešenie. 

• V prípade riešenia apartmánov (navrhované krátkodobé ubytovanie) je potrebné 
postupovať v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277 z 
26.6.2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri 
ich zaraďovaní do kategórií a tried ako aj klasifikačné znaky apartmánových 
domov. 

• Celkový architektonický výraz a materiálové a farebné riešenie objektu (najmä v 
úrovni riešenia strešnej krajiny a rámovej konštrukcie nad balkónmi v nárožnej 
polohe objektu) bude plne rešpektovať pripomienky a požiadavky KPÚ v 
Bratislave obsiahnuté v ich záväznom stanovisku zo dňa 24.05.2017. 

• Ku kolaudácii je potrebné preukázať realizáciu navrhnutých úprav verejných 
priestorov v bezprostrednom okolí riešeného objektu, v zmysle priloženého 
výkresu: BI 3 Pôdorys OINP. 

• Dňa 09.01.2017 bolo pod č. MAGS OUIC 58265/ 16-397021 vydané súhlasné 
záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k zámeru: 
Polyfunkčný objekt PREMIÉRE - Zmena domu, objektu C+D, Šancová ulica, 
pare. č. 7535/3, 7549/6,16, 21710, Bratislava, ktoré sa týkalo výlučne zmeny 
dopravného napojenia objektu Premiére z Beskydskej ulice (namiesto 
pôvodného napojenia zo Šancovej ulice). Toto napojenie objektu, ktoré je 
spoločné aj s dopravným napojením predloženého zámeru Endlicher house, bolo 
povolené s podmienkou, že vjazdová a výjazdová rampa budú vybudované iba 
ako spevnené plochy bez akéhokoľvek zastrešenia, čím nepríde k nárastu 
zastavaných a podlažných plôch oproti povolenému stavu objektu Premiére. 
Túto skutočnosť je potrebné rešpektovať aj pri výstavbe objektu Endlicher 
house. 

z hľadiska dopravného vybavenia: 
• Statickú dopravu ( odstavné stojiská a parkovacie miesta) novostavby žiadame 

riešiť na vlastnom pozemku v plnom rozsahu v podzemnej garáži. 
• Parkovacie miesta v podzemnej garáži žiadame v súlade s platnými STN pre 

osobné vozidlá 02. 
• V prípade zmeny funkčného využitia objektu bude potrebné riešenie statickej 

dopravy prehodnotiť podľa aktuálne platných STN (t.č. platí STN 73 6110 /ZI, 
/Z2), pričom celková kapacita podzemnej garáže pre objekty: Premiére a 
Endlicher House nesmie byt' prekročená. 

• Do verejného chodníka nebudú navrhnuté žiadne elektromerné resp. iné meracie 
zariadenia. Stavebné úpravy prístupových komunikácií a chodníkov, ako aj 
prípadné dopravné značenie požadujeme riešiť ako súčasť stavby a odsúhlasiť s 
príslušným správcom komunikácie. Navrhovaný chodník na pozemku 
investora, spojnica medzi Beskydskou a Sancovou ulicou, žiadame riešiť min. 
šírky 2,5 m. 

Strana 4 z 25 



• Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, žiadame 
bezbariérové úpravy chodníkov v súlade s vyhlášku č. 532/2002 Z.z. 

• Zásobovanie komerčného priestoru a státie vozidiel pre potreby obyvateľov 
objektu (sťahovanie atď.) žiadame riešiť z vlastného pozemku investora resp. z 
plôch špeciálne vyhradených na tento účel z Beskydskej ulice. Odporúčame na 
tento účel využiť podzemnú garáž (v garáži je potrebné vyhradiť na tento účel 
parkovacie miesto). 

• Prekládku verejného osvetlenia zo stožiarov na fasádu objektu žiadame 
odsúhlasiť so správcom verejného osvetlenia. 

• Prekládku trolejového vedenia zo stožiarov na fasádu objektu žiadame 
odsúhlasiť so správcom trolejového vedenia. 

z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov: 
• V prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do 

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

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

• Plochú strechu na objekte riešiť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie ako 
vegetačnú strechu - nepochôdznu, extenzívnu (s min. hrúbkou substrátu 5-25 
cm). 

2. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, spresnenie vyjadrenia č. KPU BA-
201711077-3/22381/ AUG, zo dňa 26.03.2018: 
• Plochú strechu riešiť bez vnímateľných technických a obslužných zariadení, 

vzrastlej zelene a prvkov záhradnej architektúry. 
• Vysunutú rámovú konštrukciu nad balkónom v nárožnej časti novostavby 

nerealizovať. 

• Materiálové a farebné riešenie fasád vopred prerokovať a odsúhlasiť na KPÚ BA. 
• V prípade nepredvídaného nálezu vlastník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 

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

• Každú závažnú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii a zmenu oproti 
alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť na KPÚ 
BA. 

3. Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko vlastníka pozemkov a komunikácií č. 

MAGS OSK 54836/2016/2-358826 zo dňa 10.10.2016: 
Pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí stavebník s Bratislavou v zmysle § 
139 ods. 1 písm. a) zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Zmluvu o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena , ktorej predmetom bude oprávňovať stavebníka 
uskutočniť navrhovanú realizáciu inžinierskych sietí na cudzom pozemku. Na 
stavebné úpravy je stavebník povinný uzatvoriť podľa 19, Zákona o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) č. 135/ 1961 Zb. úplné znenie „Dohodu ",v ktorej 
budú vyšpecifikované podmienky navrhovanej realizácie stavebných úprav. 
Okrem uvedeného je stavebník povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska 
k investičnej čim1osti vydaného Hlavným mestom SR Bratislavy. 
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4. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, sekcia správy komunikácií, životného 
prostredia a stavebných činností odd. životného prostredia a mestskej zelene č. 

MAGS 312522/2016, zo dňa 27.06.2016: 

A: s nakladaním s komunálnymi odpadmi z užívania stavby a umiestnením zberných 
nádob za nasledovných podmienok: 

• Podľa VZN č . 12/2001 je potrebný pre bytový dom a ostatné budovy na bývanie pri 
zabezpečenom triedenom zbere, do 30 osôb najmenej I kus 1 100 1 kontajner s 
intervalom odvozu jedenkrát za týždeň, pre každých ďalších 30 osôb sa upraví 
ekvivalentne počet kontajnerov, prípadne počet intervalov, 

• pre nebytové budovy, nehnuteľnosti vo vlastníctve, správe fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby, podnikajúcej na území hlavného mesta, ďalej spoločenstva, 

nadácie, združenia, neziskovej a mimovládnej organizácie, rozpočtovej organizácie, 
príspevkovej organizácie a organizácie obdobného charakteru sa upresní po dohode 
s oprávnenou osobou so súhlasom hlavného mesta v spolupráci s mestskou časťou 
na základe praktických skúseností a vyprodukovaného množstva komunálneho 
odpadu. 

• Stanovište kontajnerov v spoločných priestoroch objektu je podľa odborného 
stanoviska Štátneho zdravotného ústavu hlavného mesta SR zn. ÚHE/21-11919/93 
z 15.12.1993 možné s týmito podmienkami: 

o samostatná uzatvárateľná miestnosť, 

o odvetranie cez strechu objektu alebo bezokennej fasády (vyústenie musí 
zabezpečiť dostatočný rozptyl, aby sa vylúčilo obťažovanie chránených 
priestorov zápachom), dostatočne účilU1é, 

o podlaha a steny ľahko umývateľné, 

o vyspádovanie do vpustí, 

o prívod vody. 

o zabezpečenie proti prieniku hlodavcov a hmyzu, 

o čistenie zabezpečiť podľa potreby min. raz za týždeň. 

• Kontajnerové stanovište bude zodpovedať minimálne umiestneniu 4 ks 1 100 1 
kontajnerov, z toho 2 ks na zmesový komunálny odpad a 2 ks na triedený zber 
papiera a plastov, jednej 240 1 zbernej nádobe na sklo a jednej minimálne 120 1 
zbernej nádobe na biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene. Na 
kontajnerovom stanovišti je povilIDé umiestniť aj zberné nádoby, kontajnery z 
komerčnej činnosti z dôvodu, rešpektovania všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava - Staré mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku. aby 
neboli zberné nádoby, kontajnery vykladané na verejné priestranstvo v deň odvozu. 

• Prístup do kontajnerového stanovišťa je priamo z komunikácie, ktorý nie je 
vzdialenejší ako 1 O m k zvozovej technike spoločnosti oprávnenej osoby (min. 
šírky príjazdovej cesty 3,8 m) a je riešený z prístrešku na cestu hladkým povrchom, 
plynulým spádom, zošikmeným obrubníkom. 

• Zmesový komunálny odpad z prevádzky stavby bude zabezpečovaný 

prostredníctvom Hlavného mesta SR Bratislavy oprávnenou osobou, ktorá má s 
hlavným mestom uzavretú zmluvu na túto čilU1osť a zhodnocovaný čilIDosťou RI v 
spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle, Bratislava. 
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• Pre zhromažďovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene zabezpečí správca 
budovy špeciálnu zbernú nádobu a prepravu tohto odpadu prostredníctvom 
oprávnenej osoby na nakladanie s týmto odpadom za účelom jeho zhodnotenia 
kompostovaním. 

B: s nakladaním s odpadmi z realizácie stavby na základe týchto dokladov: 

Odpady vznikajúce pri realizácii stavby zhromažďovať oddelene a zabezpečiť 

ich zber a prepravu za účelom ich zhodnotenia. zneškodnenia v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva. 

5. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, sekcia správy komunikácií, životného 
prostredia a stavebných činností odd. správy komunikácií č. MAGS OSK 
46015/2016-287862/Há-175, zo dňa 13.06.2016: 

• Pred realizáciou rozkopávkových prác požiadajte príslušný cestný správny orgán o 
rozkopávkové povolenie s platným POD na dotknutej komunikácii a chodníku a práce 
si naplánujte tak, aby rozkopávka mohla byt' realizovaná v období od 15.marca do 
15.novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu. 

• Rozkopávky žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických 
postupov, existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy zarezať kotúčom 

(použitím pneumatického kladiva dochádza k poškodeniu konštrukcií vozoviek a 
chodníkov aj v okolí stavby), na zásyp použiť vhodný materiál v zmysle STN -
štrkodrvu (nie výkopok) zabezpečiť predpísané zhutnenie po vrstvách (hrúbka podľa 
účinnosti použitého hutniaceho prostriedku - max. 25 cm) podľa preukaznej skúšky 
použitého zásypového materiálu, dodržať konštrukciu a viazanie prekrytie 
konštrukčných vrstiev - vo vozovke po 50 cm a v chodníku po 30 cm, použiť 
modifikované asfalty, pracovné škáry na PÚ prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou, 
predložiť atesty použitých materiálov a predpísaných skúšok. 

• V prípade rozkopávok žiadame nasledovnú spätnú úpravu: 

o Na komunikácii dodržať niveletu vozovky, v mieste rýh urobiť spätnú úpravu 
zhutnený zásyp štrkodrvou fr. 0/32 so zhutnením max. po 30 cm, podkladný 
betón tr. C 25130 hr. 25 cm s výstužou 2x Kari sieť O 8 mm (žiadame použiť 
rýchlotuhnúcu betónovú zmes s pridaním plastifikátorov tuhnutia a tvrdnutia), 
penetračný náter s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m + asfaltový betón ACO 11 s 
modifikovaným asfaltom PMB 50170 hr. 2 x 6 cm (dodržať previazanie 
jednotlivých konštrukčných vrstiev). Presah jednotlivých konštrukcií po 25 cm. 
Spätnú úpravu zrealizovať na šírku jazdného pruhu, na rozhranie starej a novej 
živičnej úpravy vložiť asfaltovú pásku, príp. rozhranie zarezať a škáru zaliať 

asfaltovou zálievkou. Existujúce konštrukčné vrstvy žiadame pred začatím 
búracích prác zarezať, aby nedošlo k narušeniu ostávajúcich konštrukčných 
vrstiev. 

o Na chodníkoch urobiť novú povrchovú úpravu AC08 lu·. 4 cm (na podkladný 
betón tr. C 12/15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad zo štrkodrvy fr. 
0/32, použiť spojovací penetračný náter 0,5 kg/m ) na celú šírku chodníkov a 
celú dÍžku dotknutého úseku s predlžením + 1 m na koncoch dotknutého 
úseku, dodržať niveletu chodníkov a obrubníkov, uvoľnené obrubníky osadiť 
do betónového lôžka a zaškárovať . 

• Rozkopávky po ukončení žiadame zápisnične odovzdať správcovi komunikácií. 
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• V predmetnej oblasti sa nachádzajú podzemné káblové vedenia VO a CDS v správe 
hlavného mesta. Tieto zariadenia žiadame pred začatím prác zakresliť, odbornou 
firmou vytýčiť a následne chrániť pred poškodením. Pri prácach žiadame dodržať 
platné STN a predpisy. Ak príde k poškodeniu kábla VO, resp. CDS žiadame vymeniť 
celé káblové pole bez použitia spojok. Všetky stavebné práce žiadame realizovať bez 
prerušenia funkčnosti VO a CDS. Prípadnú poruchu na VO je potrebné oznámiť na tel. 
č. 02/63810151, poruchu na CDS na tel. č. 02/59356771. Poškodenie VO alebo CDS 
stavbou odstráni prevádzkovateľ na náklady stavby. 

• Káble VO a obnažené káble VO žiadame v rozsahu stavby uložiť do chráničky bez 
použitia spojok. 

• S demontážou 2 ks stožiarov VO a jeho prekládkou na fasádu objektu nesúhlasíme. 

• PD žiadame predložiť na vyjadrenie aj prevádzkovateľovi VO fy. Siemens, s.r.o„ 
divízia VO, Lamačská 3/A, Bratislava. 

• Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe 
hlavného mesta). 

• Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na vyjadrenie. 

6. Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia správy komunikácií, životného prostredia 
a stavebných činností odd. správy komunikácií č. MAGS OSK 46015/2016/2-
310186/Há-239, zo dňa 29.07.2016: 

• Po prehodnotení nášho pôvodného stanoviska z hľadiska správcu verejného osvetlenia 
súhlasíme s prekládkou 2 ks stožiarov za podmienky, že nám bude predložený súhlas 
majiteľa ohjektu k umiestneniu zariadenia verejného osvetlenia na fasádu. 

• Prívod do IPS a vývod do svietidiel žiadame uložiť do chráničky. 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, so sídlom 
v Bratislave, záväzné stanovisko č. HŽP/9607/2016, zo dňa 09.06.2016: 

• Ku kolaudácii stavby predložiť: 

a) výsledky laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody, ktoré preukážu, že kvalita vody 
zo spotrebiska (vnútorných rozvodov) spÍňa požiadavky nariadenia vlády SR č. 
354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a 
kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení nar. vlády SR č. 496/201 
oz.z. 

b) výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z technických 
zdrojov (trafostanica a.i.) nebude negatívne vplývať na okolité chránené vnútorné 
prostredie podľa vyhl. MZ SR č. 549/2007 z.z„ 

8. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-
2017 /023111/T AM/l-vyj., zo dňa 27.06.2017: 
• Predmetná stavba nie je v zmysle ss 52 ods. I vodného zákona vodnou stavbou a 

nepodlieha režimu povoľovania na tunajšom úrade. 
• Na stavbu nie je potrebný súhlas podľa 27 vodného zákona. 
• Jestvujúce inžinierske siete musia byt' pred zahájením stavby zamerané a vytýčené. V 

mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať 
zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma. 
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9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-
2017/030626/JUD, zo dňa 17.02.2017: 

• Pozemok s pare. č. 7535/14 sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa 12 
zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny 
podľa druhej časti tohto zákona. 

• Stavba polyfunkčného objektu a jeho užívanie nepredstavuje podľa zákona OPK v 
danom území činnosť zakázanú, alebo vyžadujúcu súhlas rozhodnutím orgánu ochrany 
prírody. 

• Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 
1994) predmetný pozemok nie je súčasťou žiadneho bi o koridoru, alebo biocentra. 

• Upozorňujeme stavebníkov, že podľa 47 ods. 4 písm. a) zákona OPK na výrub 
stromov s obvodom kmeňa nad 40cm (80cm ak rastú v záhradách) meraným vo výške 
130cm nad zemou a na výrub súvislých porastov krovín rastúcich v zastavanom území 
obce s výmerou nad 1 O m2 sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody v pôsobnosti 
MČ Bratislava - Staré Mesto. 
Upozorňujeme, že dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť podľa STN 83 701 O 
Ochrana prírody ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri 
stavebných prácach sa drevina clu·áni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred 
poškodením. 

• Podľa 9 ods. 3 zákona OPK pre vydanie stavebného povolenia v zastavanom území 
obce s prvým stupňom oclmmy sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny 
nevyžaduje. 

10. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OÚ-BA-OSZP3-
2017 /22215/HEL/I, zo dňa 02.02.2017: 

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

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

jeho 

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

o recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 

zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na recykláciu inému, 

o zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 

zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie 
inému, 

o 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 nimi na 
Evidenčnom liste odpadu v súlade s 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o 
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 
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• ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa S 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. 

• 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 
velkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému 
odberateľovi. 

• 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. 

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 
dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o 
vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi 
zo stavby (t.j., vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy 
odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť 
označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. 
Na požiadanie musí byt' predložený originál uvedených dokladov. 
Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce 
pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach, vykonávaných v 
sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická 
osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. 

11. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy č. 02175/2016-DP/043, zo dňa 
25.05.2016: 
• Navrhovaný stavebný objekt SO 08 Prekládka trolejového vedenia j e príslušný povoliť 

tunajší špeciálny stavebný úrad. 
• Projektovú dokumentáciu prerokovať s prevádzkovateľom trolejbusovej dráhy DPB, 

a.s., Olejkárska č . 1, 814 52 Bratislava. 
• Projektovanie a realizáciu stavebných zámerov na trakčných zariadeniach smie 

vykonávať iba osoba alebo organizácia s príslušným oprávnením 
• Za realizovateľnosť projektu v súlade s platnými stavebno-technickými požiadavkami 

na stavby trolejbusových dráh v plnom rozsahu zodpovedá projektant. 
• Stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na 

trolejbusovej dráhe, t.zn., že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú 
výluku 

• V ochrannom pásme trakčného zariadenia nesmie byt' vykonávaná žiadna činnosť 
(napr. manipulácia tovaru so žeriavom, stavba lešenia) bez napäťovej výluky (po 
dohode s DPB, a.s.). 

12. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku č. ASM-30-
2119/2017, zo dňa 11.09.2017: 

Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný 
orgán a stavebný úrad. 
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v 
priestore stavby evidované. 
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Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch 
stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). 
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky 
ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske 
rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise 
všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa 
zabránilo ďalšiemu prerokovaniu. 
Z predloženej dokumentácie si vojenská správa ponechá pre služobnú potrebu: 1/lpl. 

13. Dopravný podnik Bratislava, a.s., vyjadrenie č. 16922/1888112000/2017, zo dňa 
03.10.2017: 

• Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať 
bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe Šancová a taktiež v autobusovej MHD, 
nesmú obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov a autobusov nad rámec 
prerokovaných, potvrdených a následne riadne schválených projektov dočasnej 

organizácie dopravy a dopravného značenia a napokon v žiadnom prípade nesmú 
spôsobiť zastavenie prevádzky na trolejbusovej dráhe v dennej premávke, t. zn. že 
stavba na ňou dotknutej trolejbusovej trati v pevne vymedzenom čase nesmie spôsobiť 
napäťovú a dopravnú výluku. V prípade nevyhnutnej dopravnej a napäťovej výluky 
treba pre stavbu stanoviť záväzné podmienky. 

• Priestor vozovky na komunikácii Šancová ul. nesmie byt' používaný pre účely skládky 
stavebného materiálu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, 
stavebných strojov, mechanizmov, a pod. 

• Stavebnú činnosť na komunikácii Šancová požadujeme navrhnúť, rieš iť a 
zabezpečovať tak, aby bol trvale zabezpečený dosah zberačov trolejbusov na trolejové 
vedenie. 

• Nakoľko dôjde ku stavebným úpravám na majetku mesta, ktorého prevádzkovateľom 
je DPB, a.s„ je nutné, aby medzi investorom a DPB, a.s. bola uzatvorená zmluva o 
poskytnutí dlhodobého hmotného majetku a prevode novovybudovaných zariadení. 
Táto musí byt' uzatvorená ešte pred vydaním stavebného povolenia! Samostatné 
objekty úprav pevných trakčných zariadení vyvolaných stavbou, naprojektované 
oprávneným projektantom, musia byť odovzdané v dvoch vyhotoveniach správcovi 
sietí DPB, a.s .. Taktiež je nutné, aby tieto úpravy boli vykonávané v súlade s 
technologickými postupmi a podmienkami pre jednotlivé druhy Pevných trakčných 
zariadení (PTZ). 

• Práce na trakčných zariadeniach smie vykonávať iba organizácia s príslušným 
oprávnením. 

• Začiatok výkopových a stavebných prác musí byt' nahlásený správcovi (a 5950 1491) 
prípadne na elektrodispečing (a 5950 6666). 

• Výkopové a stavebné práce nesmú naruš iť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť 
pevné trakčné zariadenia. 

• Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 
311 2, najmä články 11 2, 117 a 120. 

• Verejne prístupné miesta (okná, balkóny, lešenia, „.) musia byt' vzdialené od živých 
častí trakčného vedenia minimálne 3 m ! 
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14. BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 19215/2016/SV, zo dňa 
02.06.2016: 

• Žiadať o pripojenie na verejný vodovod môže podľa podmienok BVS iba vlastník 
pripájanej nehnuteľnosti ak už na danú nehnuteľnosť nebola zriadená iná vodovodná 
prípojka. 

• Podľa podmienok BVS nárok na samostatný fakturačný vodomer má nehnuteľnosť, 
iba ak tvorí samostatnú pozemno-knižnú nehnuteľnosť preukázateľnú geometrickým 
plánom na prerozdelenie nehnuteľností, kópiou katastrálnej mapy a dokladom o 
vlastníctve. 

• 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. 

• Vodomerná zostava vo vodomernej miestnosti musí byt' situovaná maximálne 2,00m 
od prestupu obvodovou stenou, ktorým prechádza vodovodná prípojka, potrubie 
vodovodnej prípojky musí byt' voľné a viditeľné od prestupu až po vodomernú 
zostavu. 

• Vzdialenosť vodomernej zostavy od podlahy v miestnosti musí byt' minimálne 0,20m 
a maximálne 1 ,20m, vzdialenosť od bočnej obvodovej steny minimálne 0,20m. 

• Vodomerná miestnosť musí byt' suchá, vetrateľná a uzamykateľná. 
• Pre vodomernú zostavu v miestnosti je potrebný voľný priestor pre manipuláciu s 

vodomerom / montáž, demontáž, údržba, odpočet l. 
• Situácia osadenia stavby na predmetných nehnuteľnostiach bude s vyznačením 

aktuálnych parcelných čísel. 

• Budú doložené doklady preukazujúcc majetkovú podstatu investora (žiadateľa) k 
pripájaným nehnuteľnostiam (kópia listu vlastníctva). 

• Ak je žiadateľ iný ako vlastník pripájaných nehnuteľnosti je potrebné doložiť 

splnomocnenie s overeným podpisom splnomocniteľa. 

15. Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 08.09.2017: 
• Odber elektrickej energie pre „Polyfunkčný objekt Endlicher House, Šancová -

Beskydská ulica, Bratislava par.č. 7535/14, 21710, 21714/ 1, 21711 k.ú. Bratislava 
Staré mesto" s inštalovaným výkonom 454,4 kW,( max. požadovaný príkon 97,8 kW) 
bude zabezpečený z novo vybudovanej distribučnej trafostanice umiestenej v priestore 
vedľajšieho objektu Finnep Premiére na základe podpísanej zmluvy o spolupráci číslo 

1613100062-zos. 
• Deliacim miestom medzi polyfunkčným objektom Endlicher House a spoločnosťou 

Západoslovenská distribučná, a.s. budú poistkove spodky v NN rozvádzači 

distribučnej trafostanice objektu Finnep Premiére. Napojenie objektu, vnútorné 
rozvody a skupinový elektromerový rozvádzač si vybuduje investor na vlastné 
náklady, ostávajú v jeho majetku. 

• Skupinový elektromerový rozvádzač a jeho umiestnenie žiadame pred vyjadrením k 
stavebnému povoleniu konzultovať so SEZ Bratislava, Hraničná 14, Bratislava. 

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

25 1/2012 z. z. 
• Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme 

vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. 
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• 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. 

• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné 
pásma podľa 5 43 zákona 25112012 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. 

16. Distribúcia SPP č. TD/KS/0473/2017/An, vyjadrenie zo dňa 04.10.2017: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

• Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 
plynárenských zariadení v zmysle S79 a S80 Zákona o energetike, 

• 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 a STN 73 3050, 

• stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov 

presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 
• 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 1 1 Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP
D (www. spp-distri bucia. sk), 

• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 1 OOm, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 
• zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 

220 m3/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL 
plynovodu 150, PN 80 kPa, vedeného pozdÍž ulice Beskydská s bodom napojenia 
pred parcelou číslo 2171 O v katastrálnom území Ba. Staré Mesto, 

• stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely 

stavebného konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania 
zverejnených na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

• stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických 
podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre 
pripájanie, 

• stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 
rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. 
aby pri prevádzkovaní nemohlo dôj sť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému 
poškodeniu, 
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• stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania 
bolo uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 
508/2009 Z.z., 

• v projektovej dokwnentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 
iných predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

o rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

o pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01 , 

o zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo 
vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

o zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov 
a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

o zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou, 

stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť 
na posúdenie SPP-D, 
OSOBITNÉ PODMIENKY: 
Zásobovanie navrhovaného objektu plynom s predpokladanou maximálnou spotrebou 
cca 220 m 3/h z hľadiska kapacity distribučnej siete bude možné z existujúceho STL 
plynovodu DN150 PN 90kPa, (ID: 153850) vedeného pozdÍž ulice Beskydská na 
parcele č.2 1 710, k.ú. BA Staré Mesto. Pre zásobovanie objektu teplom bude slúžiť 
kotolňa susedného objektu, pre ktorý boli vydané Technické podmienky 
ev.č.8001191115 . 

17. Siemens, s.r.o. č. PD/BA/116/16 z 13.04.2016: 
• v ďalšom stupni stavebného konania žiadame predložiť na vyjadrenie projektovú 

dokumentáciu k stavebnému povoleniu, 
• pred predložením dokwnentácie k stavebnému povoleniu žiadame verejné osvetlenie 

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

uložiť do chráničiek, 
• pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. 

Kubišta - tel. : 0903 555 028, 
• v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 

požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN 
a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o., 

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

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

• prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas 

stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturovať, 

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

• v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. čísl o: 

021 6381 0151 , 
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• toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza 
vyjadrenie vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, 

18. Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6611723320 zo dňa 17.08.2017: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č . 351/2011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 35112011 Z. z. o ochrane 
proti rušeniu. 

• Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné čís lo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 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 Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI 
SLOV AKIA, s.r.o. alebo zasahuje do och.ranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, 
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Daniel 
Talacko,daniel. talacko@telekom.sk, +421 0902719605 

• V zmysle§ 66 ods. 7 zákona č. 351/20 11 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musízakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

• Zároveň upoz01ňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieťdohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK„ Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 

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

podmienka společnostiSlovak 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. 

• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačnásieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak 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. 

• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 35 1/201 l Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, 
a.s. a DIGI SLOVAKIA, 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. 

• Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. na 
povrchu terénuvykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie bude 
zrealizované do troch týždiíov od podania objednávky. 

Strana 15 z 25 



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

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

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadateľa zároveň 
upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

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

• Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky oclu·any SEK a Situačný výkres 
obsahujúci záujmové územie žiadateľa. 

19. Orange Slovensko, a.s., žiadosť č. 2416/2017 zo dňa 18.08.2017: 
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona 
o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri 
krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch 
pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky 
vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným 
projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s„ Mechanická ochrana 
a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky 
PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so 
spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie 
stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 
Upozorňujeme, že : 

• vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s„ sa môžu 
nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 

• rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom 
toho vyjadrenia 

Ďalej , pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 

terénu, objednať u správcu PTZ/vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie 
objednávateľ farbou, alebo kolíkmi 

• preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia+,- 30 
cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a 
zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 
náradie a hÍbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej 
polohy PTZ 

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu 

• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ 

• vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 
ochrannom pásme 
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• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou 

• pred zálu·nom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a 
značenie (záktytové dosky, fólia, markery) 

• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Čís lo 033/77 320 32 , mob. 
0907 721 378 

• je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, 
že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho 
vedomia), 

• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o 
nepoškodení trasy 

20. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, 
stanovisko č. 21013/2016/0420-002 zo dňa 01.06.2016: 

• Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR OR Trnava 
č.2367/2016/289301/ SŽTS/7a.13 zo dňa 13. 05. 2016 a jeho odborných zložiek, 
doložených v prílohách, upozorňujúcich na trasy podzemných káblových vedení ŽSR 
odvetvia OZT v blízkom okolí miesta stavby a stanovujúcich požiadavky na ochranu 
objektov železničnej infraštruktúry. 

• Stavebník bude rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, jej 
prevádzkou a užívaním a/ nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti 

železničnej dopravy poškodením vedení a zariadení ŽSR, bi nesmú byt' znečisťované 
pozemky v správe ŽSR. 

• Investor zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav vední a zariadení 
ŽSR vyvolaných jeho činnosťou. 

• Toto stanovisko nie j e konečné. Dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie so 
zakreslenými trasami káblových vedení ŽSR zapracovanými na podklade vytýčenia 
žiadame predložiť na opätovné posúdenie cestou ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava, 
Bratislavská 2/ A, 917 02 Trnava. 

• Vlastrúk nehnuteľností je povinný umožniť Železniciam SR prístup k objektom a 
zariadeniam ŽSR pre účely ich riadneho užívania, údržby, kontroly, opravy, revízie, 
rekonštrukcie, alebo modernizácie. 

21. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, stredisko miestnej správy a údržby pre 
OZT, stanovisko č. Ďš-238/4-16 zo dňa 24.04.2016: 

Cez záujmové územie prechádza optická káblová trasa v našej správe. 
Trasa je už zakomponovaná v situácii, zvýraznená. 
V prípade potreby môžeme zaslať žiadateľovi digitálnu dokumentáciu priebehu trasy. 
Káblovú trasu treba rešpektovať podľa zákona o EK č. 3 51/201 1 
Pred začatím akýchkoľvek zemných prác treba požiadať o vytýčenie! 
Objednávku na vytýčenie treba zaslať na SMSÚ KT Tmava, Bratislavská 2, 917 02 
Trnava. Vytýčenie si dohodnete s vedúcim SMSÚ KT tel. 0903 566 278. 
Ďalší stupeň PD žiadame predložiť v zmysle zákona. 

22. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia železničných 
tratí a stavieb, vyjadrenie č. 2367/2016/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 13.05.2016: 

Nakoľko sa v záujmovom území nachádzajú naše inžinierske siete (Sekcia OZT) 
požadujeme predložiť projektovú dokumentáciu plánovanej stavby na 
pripomienkovanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1 976 Zb. v znp. 
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Naše káblové vedenia je potrebné na základe vyjadrení ich správcov vytýčiť a 
zapracovať do projektovej dokumentácie stavby, aby bol zrejmý vzťah stavby k našim 
sieťami. 

23. SWAN, a.s., Bratislava, vyjadrenie č. SW-6097/2017zo dňa 18.08.2017: 
V prípade, že zámer stavebníka je v kolízií s OK SW AN, a.s. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sietí, je stavebník povinný zabezpečiť: 

• Ochranu a preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených SW AN, a.s. 
• Vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. 
• Odsúhlasiť PD v prípade potreby premiestnenia telekomw1ikačného vedenia. 

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadateľ/stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, 
že zabezpečí: 

• Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V 
súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa 
STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 
3300. 

• Realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných 
vedení a zariadení /ochranné pásmo je 0,5m/ požadujeme vykonávať zásadne ručným 
spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle 566, S67 a S68 Zákona č. 
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách._ Jestvujúce káble musia byt' vytýčené, 
vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu Heizer Optik, s.r.o„ 
prevádzka Hraničná 18, 821 05 Bratislava, kontakt: P. Miroslav Pulc - 0908 948 800 

• Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná 
ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú 
umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute, káble zabezpečiť proti poškodeniu a 
prípadnému odcudzeniu. 

• Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s. 
• Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na schválenie. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné 
povolenie. 

Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predÍžiť na žiadosť 
navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty avšak o žiadosti na predÍženie jeho platnosti 
musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím trojročnej zákonnej lehoty vrátane 
odvolacieho konania. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno predÍžiť, ak bol na to isté 
územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia. 

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa 
a ostatných účastníkov územného konania. 

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

Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pod evidenčným číslom 18876/2019 zo dňa 15.04.2019. 
Stavebný úrad konštatuje, že námietkam účastníka konania Združeniu domových samospráv 
nevyhovel v plnom rozsahu, zdôvodnenie je uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

Voči územnému konaniu o umiestnení stavby neboli oznámené nesúhlasné stanoviská 
dotknutých orgánov. 
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Odôvodnenie 

Navrhovateľ PLC Development plus, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 1091 1 7 /B, 
IČO: 50 164 376, v zastúpení: JV - TREND, s.r. o. , Palkovičova 12/216, 821 08 Bratislava 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 33708/B, 
IČO: 35 906 235 („ďalej len navrhovatel"') podal dňa 12.05.2018 na stavebný úrad návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestení stavby „Polyfunkčný objekt Endlicher House, 
Šancová ulica Bratislava" v členení na stavebné objekty uvedené vo výroku rozhodnutia 
(ďalej len „návrh"). Miesto stavby Roh Šancovej a Beskydskej ulice v Bratislave pozemky 
registra „C''-KN parcelné č. 7535/14 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava vedené 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 9975 vo 
vlastníctve navrhovateľa, pozemky registra „C''-KN parcelné č. 7535/3 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava vedené Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na liste 
vlastníctva č. 8813 vo vlastníctve FINEP Premiére, s.r.o. , Trnavská cesta 6/A, 821 08 
Bratislava, pozemok registra „E"-KN parcelné č. 21 71 O, 21714/ 1 v katastrálnom území Staré 
Mesto, Bratislava vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom vo vlastníctve 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, 
pozemok registra „C"-KN parcelné č. 21711 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. 

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 

Stavebný úrad listom č. 7995/28026/2018/STA/Kam zo dňa 25.06.2018 oznámil 
začatie konania dotknutým orgánom a jeho účastníkom a nariadil za účelom prerokovania 
návrhu ústne pojednávanie na deň 24.07.2018, z ktorého bola vyhotovená zápisnica. 
V predmetnom konaní boli uplatnené námietky účastníkmi konania Parkovanie a zeleň Staré 
Mesto, občianske združenie. Stavebný úrad rozhodnutím č. 7995/33450/2018/STA/Kam zo 
dňa 31.07.20 18 oznámil prerušenie konania. Doručením stanovísk listom č . KRPZ-BA-KDB-
2840-001 /2018 zo dňa 22.08.2018, listom č . KRHZ-BA-OPP-250-001/2018 zo dňa 

11.09.2018 a listom č. PPZ-ODP2-2018ú009363-016 zo dňa 25.09.20 18. 

Stavebný úrad listom č. 7995/49644/2018/ST A/Kam zo dňa 19.1 1.2018 oznámil 
začatie konania o vylúčení účastníka územného konania Parkovanie a zeleň Staré Mesto. 
Stavebný úrad vydal rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania č . 

3879/57597/2019/STA/Fed zo dňa 04.12.2019 právoplatné dňa 02.01.2020. 

Stavebný úrad listom č. 3879/158 14/20 19/STA/Vas zo dňa 28.03.2019 oznámil začatie 
konania o umiestnení stavby v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli Mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto a na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Stavebný 
úrad požiadal listom č. 3879115813/2019/STA/Vas zo dňa 28.03 .20 19 Okresný úrad 
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie o vydanie 
záväzného stanoviska vo vzťahu k prebiehajúcemu konaniu podľa § 140c ods. 2 stavebného 
zákona. Stavebnému úradu bolo doručené záväzné stanovisko z Okresného úradu Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod č. OU-BA-OSZP3-
2019/06 l 365/SEA/I-EIA-zs-ks zo dňa 03.05.20 19. Dotknutý orgán vyjadrením potvrdil súlad 
so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným Okresného úradu Bratislava pod č . OU-
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BA-OSZP3-2017/085926/RAB/I-EIA-r zo dňa 20.12.20 17 právoplatným dňa 25.05.2018, 
v znení rozhodnutia odvolacieho orgánu OÚ BA, odboru opravných prostriedkov č. OU-BA
OOP3-2018/049453-HAN zo dňa 04.05.2018, právoplatným dňa 25.05.2018. 

V zákonom stanovenej lehote boli vznesené námietky účastníkov konania EIA -
Združenie domových samospráv podľa § 37 ods. 3 Stavebného zákona zo dňa 13.04.2019 
citujem: 

• K predmetnej stavbe „ Polyfunkčný objekt Endlicher House, Šancová ulica, 
Bratislava" 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. su 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 
povoľovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do 
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo a doložiť to 
vyjadrením podľa §140c ods.2 Stavebného zákona. 

• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti 
a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní 
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. 

• Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (ako štátny metodický orgán nie 
správca komunikácie) ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované 
dopravné riešenie je dostatočné. 

• V územnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných 

environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 
54312002 Z. z. 

• Žiadame, aby okolie stavby „ Polyfunkčný objekt Endlicher House, Šancová ulica, 
Bratislava" bolo podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona upravené sadovými úpravami 
formou parčíka v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní ako súčasť 
sadových a parkových úprav a ako súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto 
vyj adrenia tak aby spÍňal metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 
(https:/ lwww. mindop. s klm inisterstvo-1 /vystavba-5/uze mne-planovanie/metodi cke-usmernenia
ozna menia-stanov iska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obc i-pdf 1-9 5-mb ). 
Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme aj 
mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami (https://www.protisuchu.sk/) a 
projekt spÍňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, 
PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY 
V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index. html#2). 

• Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov zachovania vodnej 
bilancie podľa §65 Vodného zákona, nezhoršovania odtokových pomerov podľa §18 ods.5 
Vodného zákona č. 36412004 Z.z. a environmentálnych cieľov podľa Vodného zákona 
vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia adekvátne územnému 
konaniu. 

• Žiadame preukáza( splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa 
§ 16a Vodného zákona. 
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• V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame preukázateľne zohľadniť 

dokumentáciu podľa §65 Vodného zákona č.36412004 Z.z. v rozsahu výsledkov zisťovania 
výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, vodnej bilancie, programu 
opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, 
plánov manažmentu povodí, Vodného plánu Slovenska, programu znižovania znečisťovania 
vôd znečisťujúcimi látkami a koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve. 

V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame spracovať taký projekt, ktorý bude 
zohľadňovať všeobecné požiadavky na projekciu stavieb a teda zvoliť také projektové 
dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňujúce klimatické podmienky 
miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné 
svetlo a umožniť tak dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, 
umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych 
energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných 
riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. V praxi sa to dá dosiahnuť mixom 
opatrení ako sú dažďové záhrady, drenážná dlažba, energeticky efektívne narábanie so 
zbytkovým teplom a podobne. Optimálnosť zvoleného riešenia bude potrebné preukázať v 
stavebnom konaní. 

• Žiadame adekvátne územnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 
zákona o odpadoch č. 7912015 Z.z. (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpadlpovinnosti
podnikatela). 

• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu,- v dostatočnom množstve 
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 

• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 

• kovov označeného červenou farbou 

• papiera označeného modrou farbou 

• skla označeného zelenou farbou 

• plastov označeného žltou farbou 

• hio-odpadu označeného hnedou farbou 

• Podľa §4 ods.1 písm.e stavebnej vyhlášky č.45312000 Z.z. „ územné rozhodnutie 
obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana 
verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania",- vyššie uvedené 
požiadavky žiadame uviesť v územnom rozhodnutí ako podmienky územného rozhodnutia 
podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona v zmysle §4 ods.1 písm. e vyhlášky č.45312000 
Z.z. s tým, že v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa navrhovateľ riadne 
vysporiada s uplatnenými podmienkami, požiadavkami a pripomienkami a podľa technickej 
vhodnosti ich v maximálnej možnej miere zahrnie do projektovej dokumentácie stavby, čím si 
zároveň splní povinnosť podľa §3 ods.5 zákona OPK č.54312002 Z.z. 

S umiestnením stavby „ Polyfunkčný objekt Endlicher House, Šancová ulica, Bratislava " 
súhlasíme za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok. 

Upozorňujeme stavebný úrad, že zoznam účastníkov konania predložený navrhovateľom nie je 
úplný,- neobsahuje minimálne verejnosť a dotknutú verejnosť z procesu EIA. 

Zároveň Vás v súlade s §23 ods. l Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej 
kópie spisu (skenuj resp. jeho časti v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, 
tj. : 
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• Koordinačná situácia 

Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EJA spolu so 
stanoviskom príslušného orgánu podľa §l 40c ods.2 Stavebného zákona 

• Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 

• Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia 

• Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, 
odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby 

• Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 

• Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a 
rozhodnutia podľa §J 6a Vodného zákona 

• Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne 
klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR 

Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v územnom 
rozhodnutí. 

Ku konkrétnym námietkam stavebný úrad uvádza: 
Združenie domových samospráv je podľa § 24 zákona č. 24/2006 účastníkom konania ako 
dotknutá verejnosť. Všetky námietky, pripomienky a požiadavky dotknutej verejnosti boli 
vyhodnotené a tie, ktoré boli opodstatnené sa premietli do odporúčaných podmienok 
záverečného stanoviska vydaného Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OÚ-BA-OSZP3-
20189/061365/SENI-EIAzs.uk. zo dňa 03.05.201 9. Stavebný úrad aj napriek tomu vyhodnotil 
jednotlivé konkrétne námietky, pripomienky a požiadavky. K požiadavke predložiť potvrdenie 
o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti uvádzame, že sa k veci vyjadril 
Dopravný podnik č. 16922/1 8881/2000/2017 zo dňa 03 .10.2017. Stavebný úrad 
k požiadavkám týkajúcich sa zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) (ďalej len „vodný zákon") uvádza, že sa ku projektovej dokumentácií vyjadril 
relevantný dotknutý orgán štátnej správy Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej 
vodnej správy, č. OU-BA-OSZP3-2017/023 l l /TAM/l-vyj., zo dňa 27.06.2017, ktorý súhlasil 
s vydaním územného rozhodnutia s podmienkami uvedenými vo výroku rozhodnutia. 
Pripomienkami Združenia domových samospráv, ktoré sa týkajú vodných stavieb sa stavebný 
úrad nezaoberal, vzhľadom k tomu, že ich nepovoľuj e. Stavebný úrad považuje podmienky 
podľa § 4 7 stavebného zákona za splnené, za projekt nesie plné zodpovednosť projektant, 
špeciálny stavebný úrad bude použité o. i. materiály riešiť ešte aj pri kolaudačnom konaní, 
vzhľadom k tomu nie je možné skontrolovať, či sú všetky podmienky podľa§ 47 stavebného 
zákona splnené. Požiadavky vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber, stavebník je povinný 
dodržať stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ktoré je premietnuté vo 
výroku tohto rozhodnutia, ktoré je plne relevantným dokladom na to ako má stavebník 
nakladať s odpadom, ďalej j e stavebník povinný postupovať pri nakladaní s odpadom podľa 
zákona o odpadoch. 

Námietkam Združenia domových samospráv, stavebný úrad nevyhovel v plnom 
rozsahu, tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 
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K návrhu sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány. Ich podmienky sú zalu·nuté 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

K návrhu sa súhlasne a bez pripomienok vyjadrili dotknuté orgány: 
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie och.rany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-
2017 /085926/RAB/ l-EIA-r zo dňa 20. 12.2017 právoplatné dňa 25.05.2018 
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti 
o životné prostredie rozhodnutie č. OU-BA-OOP3-20 18/049433-HAN zo drl.a 
04.05.2018 právoplatné dňa 25 .05.2018 
Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie oclu·any 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia záväzné stanovisko č. OU-BA
OSZP3-2019/061365/SEA/I-EIA-zs.uk. zo dňa 03 .05 .2019 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
och.rany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č . OU-BA-OSZP3-
2016/057665/TRK/I zo dňa 02.06.2016 
Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia č. OU-BA-OK.Rl-
2016/054223/2 zo dňa 24.05.2016 
Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany 
a krízového plánovania č. OU-BA-OK.Rl-2017086083 zo dňa 04.10.20 17 
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy o pozemných komunikácií č. OU
BA-OCDPK2-2016/0544 19/JTA zo d11a 09.06.2016 
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-
3269/2017-001 zo dňa 13.09.2017 
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy č. KRHZ-BA-OPP-250-
001/2018 zo dňa 11.09.2018 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru 
Bratislava č . KRPZ-BA-KDI3-474-001/2017 zo dňa 26.09.2017 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru 
Bratislava č . KRPZ-BA-KDI3-2840-001 /2018 zo dňa 22.08.2018 
Bratislavská teplárenská, a.s. č. 003 12/Ba/2017/3410-2 zo dňa 31.01.2017 
Bratislavská teplárenská, a.s. č. 1597/Ba/2018/3410-2 zo dňa 02.07.2018 
Slovenský zväz telesne postihnutých č. 136/2016 zo dňa 27.05.20 16 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 97/UR/20 17/Ko zo dňa 21 .09.2017 

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti 
o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, posúdil, 
či návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne 
technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, 
či vyhovuje predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné 
podmienky a podmienky och.rany prírody. 

Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal návrh a jeho súlad s Územným plánom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho zmien a doplnkov. Stavebný 
úrad v územnom konaní zabezpečil prostredníctvom navrhovateľa stanoviská dotknutých 
orgánov a ich vzájomný súlad. 

Stavebný úrad v územnom rozhodnutí určil podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy 
spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania a iných opatrení 
v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie. Ďalej v podmienkach 
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Stavebný úrad v úzenmom konaní preskúmal návrh a jeho súlad s Úzenmým plánom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho zmien a doplnkov. Stavebný 
úrad v úzenmom konaní zabezpečil prostredníctvom navrhovateľa stanoviská dotknutých 
orgánov a ich vzájomný súlad. 

Stavebný úrad v úzenmom rozhodnutí určil podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy 
spoločnosti v úzenú, najmä súlad s cieľmi a zámermi úzenmého plánovania a iných opatrení 
v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie. Ďalej v podmienkach 
na umiestnenie stavby mčil požiadavky na oclu·anu prírody a krajiny a na zabezpečenie 
starostlivosti o životné prostredie a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. 

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh na začatie konania spolu 
s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ho s príslušnými 
hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom 
konaní, stavebným zákonom a vyhláškou, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, 
dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

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

Podľa § 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. 
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 
814 99 Bratislava 

- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
- Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
- Siemens, s.r.o., Verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/ A, 841 O 1 Bratislava 

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

až do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na: 
úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 
Zverejnené od 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Zverejnené do 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

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