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č. 5271/55524/2020/STA/Škr                                                                        Bratislava 22.12.2020 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E  
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad“) podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 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“), rozhodujúc podľa § 39a ods. (4) a § 66 
stavebného zákona v spojení § 10 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
v y d á v a  

s t a v e b n é  p o v o l e n i e   
v  s p o j e n o m  ú z e mn o m k o n a n í  o  u mi e s t n e n í   

stavby Bytový dom s prípojkami inžinierskych sietí v členení na 
stavebné objekty 

 SO – 01 Bytový dom 
SO – 02 Prípojka vody 
SO – 03 Prípojka kanalizácie 
SO – 04 Prípojka plynu 
SO – 05 Prípojka NN 
SO – 06  Ochrana káblov DPB, a.s. 

stavebník KORUNA Reality a.s., Mlynské nivy 56, 821 08 Bratislava, 
IČO 35 756 969 

miesto Nárožie ulíc Dunajskej a Lazaretskej, bytový dom na pozemku 
registra „C“-KN parcelné č. 8809 a prípojky inžinierskych sietí na 
pozemku registra „C“-KN parcelné 21769 a pozemku registra „E“- 
KN parcelné č. 21759 katastrálne územie Staré Mesto, Bratislava 

druh stavby   novostavba 

účel stavby pozemná stavba – bytová budova – bytový dom –  bytové jednotky – 
bývanie  

účastníci konania  vlastník pozemku registra „C“-KN parcelné č. 8809 katastrálne 
územie Staré Mesto, Bratislava 

vlastník pozemku registra „C“-KN parcelné č. 8798 katastrálne 
územie Staré Mesto, Bratislava a stavby súp. č. 2328 na ňom 
(budova na Lazaretskej 15) 

vlastník pozemkov registra „C“-KN parcelné č. 8810 a 8811 
katastrálne územie Staré Mesto, Bratislava a stavby súp. č. 2400 na 
ňom (budova na Dunajskej 54) 
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vlastník pozemkov registra „C“-KN parcelné č. 8812/1 a 8812/2 
katastrálne územie Staré Mesto, Bratislava a stavby súp. č. 2327 na 
ňom (budova na Dunajskej 52) 

vlastník pozemkov registra „C“-KN parcelné č. 8667/18 a 8667/9 
katastrálne územie Staré Mesto, Bratislava a stavby súp č. 7080 na 
ňom (polyfunkčná budova na Dunajskej 25) 

vlastník pozemku registra „C“-KN parcelné č. 8797 katastrálne 
územie Staré Mesto, Bratislava a stavby súp č. 2399 na ňom (bytový 
dom Lazaretská 13 – Dunajská 56) 

vlastník pozemku registra „C“-KN parcelné č. 8759 katastrálne 
územie Staré Mesto, Bratislava a stavby súp č. 4584 na ňom 
(rodinný dom Dunajská 27) 

vlastník pozemku registra „C“-KN parcelné č. 8808 katastrálne 
územie Staré Mesto, Bratislava a stavby súp č. 2429 na ňom 
(budova Lazaretská 20) 

vlastník pozemku registra „C“-KN parcelné č. 21769 katastrálne 
územie Staré Mesto, Bratislava a verejnej komunikácie na ňom 
(Lazaretská ulica) 

vlastník pozemku registra „E“-KN parcelné č. 21759 katastrálne 
územie Staré Mesto, Bratislava a verejnej komunikácie na ňom 
(Dunajská ulica) 

 Ing. arch. Iľja Skoček, AA, Medzierka 2044/9, 811 01 Bratislava, 
projektant 

 
Podmienky pre umiestnenie stavby 
Predmetom stavebného povolenia je novostavba bytového domu na pozemku C KN č. 8809, na 
nároží ulíc Dunajskej a Lazaretskej. Bytový dom s občianskou vybavenosťou  je riešený s tromi 
nadzemnými podlažiami a podkrovím (4.NP v jednej úrovni), čiastočne je podpivničený pod 
časťou pôdorysu v nároží zo strany Dunajskej ul.  
Rameno bytového domu orientované do Lazaretskej ulice, má dĺžku 34,76m x 8,72m. Priečelie 
bytového domu orientované do Dunajskej ulice  má dĺžku 14,14m. 
V podzemnom podlaží (1.PP) bytového domu je umiestnená plynová kotolňa, vodomerná 
miestnosť, hlavné schodisko, priehlbeň výťahovej šachty v zrkadle schodiska a sklady. 
Na 1. NP v nároží budovy je umiestnený obchodný priestor so vstupom z Dunajskej ulice, 
v ktorom je dispozične umiestnené dvojramenné schodisko, ktoré sprístupňuje kancelárske 
priestory na 2.NP a 3.NP.  
Zo strany Lazaretskej ulice je riešený hlavný vstup do bytových podlaží, vstupná hala, schodisko, 
výťah a samostatná miestnosť pre umiestnenie nádob pre komunálny a triedený odpad.   
V ramene do Lazaretskej ulice je na úrovni 1.NP umiestnená hromadná garáž pre 12 PM. 
Parkovanie vozidiel je riešené na zdvižných hydraulických plošinách systémom 6 ks Woehr  
Parklift 411, vozidlá parkujú v dvoch úrovniach nad sebou.  
Na 2.NP sú umiestnené 2 jednoizbové bytové jednotky s kuchynským kútom a sociálnym 
zariadením a 1 dvojizbová bytová jednotka. Na 3.NP sú umiestnené 3 trojizbové mezonetové 
bytové jednotky. Na 4.NP v podkroví je umiestnená 1 jednoizbová bytová jednotka, 
s kuchynským kútom a sociálnym zázemím, orientovaná do nárožia Dunajskej ul. a v ramene 
podkrovia orientovaného do Lazaretskej ul. sú umiestnené mezonety 3 bytových jednotiek. 
V bytovom dome je umiestnených celkom; 7 bytových jednotiek (z toho 3x 1-izbová, 1x 2-ibová, 
3x 3-izbová mezonetová) a v nároží budovy s priečelým orientovaným na Dunajskú ulicu sú 
umiestnené na 1.NP, 2.NP a 3.NP nebytové priestory – občianska vybavenosť. 
Bytový dom je zastrešený sedlovou strechou s výškou hrebeňa strechy +15,150 od ± 0,000. 
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Strešná rovina sedlovej strechy do ulíc Dunajská a Lazaretská má sklon cca 48º so 
vsadenými konštrukciami pre vikiere, do dvorov susedných nehnuteľností má strešná rovina 
sklon 39º  so vsadenými strešnými oknami. 
 
Zakladanie objektu je riešené v kombinácii základových železobetónových monolitických dosák 
hr.300mm a základových pásov s pilótami Ø 350mm.  
Suterén objektu je konštrukčne riešený obvodovými a vnútornými železobetónovými stenami 
z debniacich tvaroviek a železobetónovými stĺpmi pri výťahovej šachte. Stena výkopu zo strany 
Dunajskej ulice, ktorá je cca 1m odsadená od fasády susedného objektu Dunajská 54 , bude 
stabilizovaná technológiou tryskovej injektáže. Injektáž bude realizovaná pred začatím 
výkopových prác, zo strany realizovaného objektu.  
Hydroizolácia prízemia a podzemného podlažia je riešená ako dvojvrtvová, spodná vrstva 
dvojvrstvového hydroizolačného systému  Vedasprint SV Mineral hr. 4mm a vrchná vrstva 
dvojvrstvového hydroizolačného systému Vedatect PYE G 200 S4 Mineral hr. 4mm.. 
Hydroizolácia je vhodná aj pre namáhanie tlakovou vodou a tiež ako protiradónová izolácia. 
Zvislý nosný systém nadzemných podlaží tvorí zmiešaný stĺpový a stenový systém. Priestorovú 
tuhosť objektu v priečnom a pozdĺžnom smere zabezpečia obvodové a vnútorné nosné steny. 
 
Vykurovanie bytového domu je riešené plynovou kotolňou umiestnenou v 1.pp, v ktorej sú 
umiestnené 2ks plynových kotlov VISSMANN Vitodens 200-W, výkon á 48kW, spotreba plynu 
á 5,19 m3.h-1. 
Odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu je riešené komínom, s ústím vo 
výške 16,950m nad úrovňou ±0,000m (t.j. 178,00m n.m.Bpv.) s prevýšením 0,600m nad 
strechou. 
Vetranie garáže je zabezpečené podtlakovým spôsobom. Nútené vetranie bude zabezpečené 2ks 
odvodnými ventilátormi osadenými pod stropom vetraného priestoru. Nasávanie vzduchu je 
riešené zo strany Lazaretskej ulice bez potreby perforácie stien smerom do susedného dvora. 
Vetranie priestoru skladu komunálneho a triedeného odpadu je riešené  nasávaním vzduchu z  
prevetrávanej garáže zo strany Lazaretskej ulice bez potreby perforácie stien smerom do 
susedného dvora, Dunajská 54. 
 
Napojenie na inžinierske siete: 
Napojenie na verejný vodovod:   
Zásobovanie BD vodou je riešené novou vodovodnou prípojkou, napojenou na verejný vodovod 
vedený v ul. Dunajská, pozemok registra „E“-KN parcelné č. 21759, k.ú. Staré Mesto. 
 
Napojenie na verejnú kanalizáciu: 
Odvádzanie odpadových vôd je riešené novou prípojkou kanalizácie, ktorá bude zaústená do 
verejnej kanalizácie vedenej v ul. Dunajská, pozemok registra „E“-KN parcelné č. 21759, k.ú. 
Staré Mesto. 
 
Napojenie na verejný plynovod: 
STL prípojka plynu bude napojená na verejný STL plynovod vedený v ul. Dunajská, pozemok 
registra „E“-KN parcelné č. 21759, k.ú. Staré Mesto. 
 
Napojenie na el. energiu: 

 NN prípojka je riešená napojením z verejných NN rozvodov, z istiacej a rozpojovacej skrine 
(Dunajská ul. č .52). Prípojka NN je vedená v chodníku ul. Dunajská pozemok registra „E“-KN 
parcelné č. 21759, k.ú. Staré Mesto a v chodníku Lazaretskej ul. pozemok registra „C“-KN 
parcelné č. 21769, k.ú. Staré Mesto.  
 
Ochrana káblov DPB, a.s.: 
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V mieste vjazdu sa ručným výkopom obnažia existujúce káble vedenia DPB, a.s. a na existujúce 
káble sa osadia polené chráničky typu KOPOHALF, Ø110mm celkom 4x vo dvoch vrstvách. Ako 
rezerva sa z jednej či druhej strany pripoložia ešte 4ks chráničiek typu FXKVR D110 tiež 
v dvoch vrstvách. Chráničky budú presahovať okraj navrhovaného vjazdu cca 0,5m na každú 
stranu.   
 
Dopravné napojenie a statická doprava: 
Dopravné napojenie garáže bytového domu je riešené, v súlade s rozhodnutím cestného 
správneho orgánu MČ Bratislava-Staré mesto, č. 5520/7416/2018/DOP/Zub, zo dňa 12.02.2018, 
ktorým povoľuje zriadenie dvoch vjazdov z miestnej komunikácie na Lazaretskej ul. pozemok 
pozemok registra „C“-KN parcelné č. 21769, k.ú. Staré Mesto. 
Statická doprava pre bytový dom 12 PM je riešená v hromadnej garáži v ramene do Lazaretskej 
ulice na úrovni 1.NP. Parkovanie vozidiel je riešené na zdvižných hydraulických plošinách 
systémom 6 ks Woehr  Parklift 411, vozidlá parkujú v dvoch úrovniach nad sebou a 1 PM pre 
krátkodobé parkovanie si stavebník zabezpečí prenájmom na Lazaretskej ul., od spoločnosti BPS 
PARK a.s., ku kolaudácii stavby,  
V nároží bytového domu, na strane Dunajskej ulice, bude rozšírený existujúci verejný chodník na 
úkor pozemku stavebníka.  
  
Základné údaje : 

Plocha pozemku:     391 m2 
Zastavaná plocha (IZP):    356 m2  = 0,91 < 1 - v súlade s ÚPZ 
 
Odstupové vzdialenosti od hraníc susedných pozemkov: 

suterén (1.PP): 
- min. od hranice pozemku parc. č. 8810:   1,00m 
- min. od hranice parc. č. 21759/7:   2,00m   
- min. od hranice parc. č. 21769:   2,00m 
prízemie (1.NP): 
- min. od hranice parc. č. 21759/7:   1,48m – 2,37m   
- min. od hranice pozemku parc. č. 8810:  0,05m 
- min. od hranice pozemku parc. č. 8811:  0,00m 
- min. od hranice pozemku parc. č. 8812/2:  0,00m 
- min. od hranice pozemku parc. č. 8808:  0,00m 
- min. od hranice pozemku parc. č. 21769:  0,00m 
 

Podlažnosť:                                                 3 + podkrovie – v súlade s ÚPZ 
± 0,000 = 137,800 m n.m. B.p.v. – úroveň podlahy 1.NP 
Výška rímsy:  
priečelia do Dunajskej ul.:  + 10,710  od ± 0,000 < 14,50m - v súlade s ÚPZ 
priečelia do dvora:            +  8,170 od ± 0,000 
do Lazaretskej ul.:   + 10,710  od ± 0,000 < 14,50m - v súlade s ÚPZ 
k dvorom nehnuteľností parc. č. 8810, 8811, 8812/2:      + 11,410  od ± 0,000 
Výška hrebeňa sedlovej strechy:    +15,150  od ± 0,000 - - v súlade s ÚPZ 
Celková podlažná plocha:                           1031,4m2 <  1100m2 - v súlade s ÚPZ 
Index podlažnej plochy (IPP):                     2,63 < 2,95 - v súlade s ÚPZ 
Podlahová plocha občianskej vybavenosti:           199,5m2 < 200m2  - v súlade s ÚPZ 
Počet bytov:                                                  7  = 7 - v súlade s ÚPZ 
Počet potrebných parkovacích miest /STN 73 6110/Z2/:        13 PM  
z toho:  
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12 PM je v hromadnej garáži na 1.NP, navrhnuté systémom Wohr typ Parklift 411, vozidlá 
parkujú v dvoch úrovniach nad sebou. 
1PM pre krátkodobé parkovanie si stavebník zabezpečí prenájmom na Lazaretskej ul., od 
spoločnosti BPS PARK a.s., ku kolaudácii stavby,  

           
Dopravné napojenie je riešené vjazdom z miestnej komunikácie na Lazaretskej ulici.  
 

Celková podlahová plocha:  1009,32m2 
z toho: 
-  podzemné podlažie :  57,30 m2    
-  nadzemné podlažia :             952,02m2  
Podlahová plocha bytov:            434,70m2 
Obytná plocha bytov:            258,60m2          

 
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......................952,02m2 
 
Záväzné podmienky pre umiestnenie a 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 dňa, kedy 
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. 

2. Podľa § 4 ods. (1) zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom právoplatnosti 
stavebného povolenia vzniká poplatková povinnosť (miestny poplatok za rozvoj). 

3. Na žiadosť stavebníkov môže stavebný úrad predĺžiť platnosť stavebného povolenia,  avšak 
žiadosť na predĺženie jeho platnosti musí byť podaná pred  uplynutím dvojročnej zákonnej 
lehoty. 

4. Stavebníci alebo stavbyvedúci sú povinní viesť o stavebných prácach stavebný denník 
od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. 

5. Stavebník uskutočňovanej stavby (ďalej len „stavebník") v zmysle § 66 ods. (3) písm. h) 
stavebného zákona ešte pred začatím stavebných prác oznámia listom tunajšiemu 
stavebnému úradu termín ich začatia. 

6. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný 
architekt Ing. arch. Iľja Skoček, reg. č. *1268AA*. 

7. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebníci nesmú odchýliť od schválenej projektovej 
dokumentácie. 

8. 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. 

9. Stavebníci sú povinní dodržiavať pokyny projektanta, bezpečnostné, hygienické a požiarne 
predpisy a všeobecno-technické požiadavky na výstavbu. 

10. Nakoľko ide o novostavbu v bezprostrednej blízkosti susedného objektu, na pozemku parc. 
č. 8810, Dunajská 54, pred začatím stavebných prác je potrebné realizovať jeho pasport. 

11. Pred zahájením stavebných prác, je potrebné vytýčiť existujúce káblové napájacie a spätné 
vedenia DPB, a.s. a všetky existujúce inžinierske siete v dotknutom území. 

12. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej 
uplynutím osobitnou žiadosťou požiadať o jej predĺženie. 
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13. Stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená 
na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. (2) Obchodného 
zákonníka) a vedenie uskutočňovania vykonáva stavbyvedúci. 

14. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Technologická a stavebná časť bude uskutočnená 
oprávneným zhotoviteľom, ktorý bude určený vo výberovom konaní. 

15. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu identifikačné údaje oprávneného 
zhotoviteľa do 15 po skončení výberového konania a to ešte pred začatím stavebných prác 
a predložiť jeho oprávnenie na túto činnosť. 

16. Vedenie uskutočňovania stavby môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá získala oprávnenie 
na výkon týchto činností („oprávnená osoba") podľa osobitných predpisov. Oprávnená osoba 
je povinná pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy. 

17. Ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác 
odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť. Ak sa na stavebné práce 
vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané 
pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné 
práce sa musia vykonať v súlade s nimi. 

18. Stavebníci sú povinní 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 stavebníkov, 
c) označenie zhotoviteľa, 
d) kto a kedy povolil stavbu (dátum a číslo tohto rozhodnutia), 
e) termín začatia a ukončenia stavby, 
f) meno oprávnenej osoby (stavbyvedúci). 
19. Pri uskutočňovaní stavebných prác nesmie byť ohrozená stabilita a tuhosť stavby a musí byť 

bezpečne zaistená ochrana verejného záujmu ohrozeného stavebnými prácami. 
20. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto, predovšetkým č. 9/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe alebo 
zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej 
kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom). 

21. Podľa § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavebných prác možno navrhnúť a použiť 
iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. 
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

22. Stavebníci sú povinní 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 infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí). 

23. Počas stavebných prác musia stavebníci zabezpečiť opatrenia v zmysle Vyhlášky 
Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 

24. Stavebníci sú povinní kontajnery na odpad zo stavebných prác 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 sú stavebníci povinní zabezpečiť povolenie príslušného 
samosprávneho orgánu - toto rozhodnutie nenahrádza takéto povolenie. Stavebníci sú 
povinní umiestnenie kontajnerov riešiť tak, aby zabezpečil bezpečnosť a plynulosť cestnej 
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a pešej premávky. Verejné priestranstvá a pozemné komunikácie sa po skončení ich užívania 
musia uviesť do pôvodného stavu. 

25. Stavebníci sú povinní nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

26. Stavebníci sú povinní dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

27. Podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona sú stavebníci povinní dbať na to, aby 
pri uskutočňovaní stavby čo najmenej rušili užívanie susedných bytov, stavieb alebo 
pozemkov nad prípustnú mieru a aby vykonávanými prácami nevznikli škody na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku, ktorým možno zabrániť; po skončení prác sú stavebníci povinní 
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. 
Stavebník prerokuje s vlastníkom objektu spôsob a rozsah úpravy fasády podbránia objektu 
Dunajská 52, po preložení istiacej a rozpojovacej skrine typ HASMA spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná a.s. na chodník. 

28. Stavebníci zodpovedajú v plnej miere za škodu vzniknutú na susedných stavbách 
alebo pozemkoch, pokiaľ ich nevyvolal ich závadný stav. Stavebníci ďalej zodpovedajú 
za bezpečnosť zariadení, ich technickú spôsobilosť a estetickú kvalitu. 

29. V prípade, že počas výstavby príde k nakladaniu s nebezpečným odpadom, je potrebné 
zavolať oprávnenú osobu, ktorá má oprávnenie nakladať s takýmto odpadom. 

30. Stavebník je povinný pred začatím prác a v prípade záberu verejného priestranstva požiadať 
o povolenie na zvláštne užívanie priľahlých komunikácií MČ Bratislava-Staré Mesto. 

31. Riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby je stavebník povinný 
odsúhlasiť v Operatívnej komisii na odd. dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

32. 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. 

33. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých 
orgánov: 

31.1 Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č. KPUBA- 2017/19445-2/67657/MAC zo 
dňa 10.8.2017: 

31.1.1 Materiálové a farebné riešenie fasád a strechy spresní stavebník, resp. ním poverený 
zástupca s KPÚ v predstihu pred realizáciou stavby. 

31.1.2 Investor zabezpečí pri realizácii stavby archeologický výskum územia dotknutého 
stavbou v zmysle ustanovení § 36 pamiatkového zákona. 

31.1.3 K archeologickému výskumu vydá KPÚ samostatné rozhodnutie. 
31.1.4 Každú zmenu oproti schválenej predloženej DSP je stavebník povinný prerokovať 

podľa § 32 ods. 9 pamiatkového zákona s KPÚ. 
31.1.5 Každú zmenu oproti, alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné 

prerokovať   a schváliť s KPÚ. 

31.2 Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č. KPUBA- 2020/17258-3/81968/HRD zo 
dňa 12.10.2020: 

31.2.1 Ostávajú v platnosti rozhodnutie č. KPÚ BA č. KPUBA-2017/15746-
2/51396/MAC zo dňa 12.06.2017k zámeru úpravy predmetnej nehnuteľnosti 
a záväzné stanovisko KPÚ BA č. KPUBA-2017/19445-2/67657/MAC zo dňa 
10.08.2017 k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia 
novostavby predmetného bytového domu. 

31.2.2 Ostávajú v platnosti rozhodnutia KPÚ BA č. KPUBA-2017/19513-2/103047/PRA 
a č. KPUBA-2018/5415-2/17199/PRA k archeologickému výskumu na parcele č. 
8809 v súvislosti s novostavbou predmetného bytového domu. 
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31.2.3 Farebné riešenie fasád objektu spresní stavebník, resp. ním poverený zástupca 
s KPÚ BA v predstihu pred realizáciou stavby. 

31.2.4 Každú zmenu predloženej projektovej dokumentácie je nutné prerokovať a schváliť 
správnym orgánom, ktorý toto záväzné stanovisko vydal. 

31.2.5 Každú zmenu oproti, alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné 
prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

 
31.3 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 

v Bratislave, HŽP/13400/2017, zo dňa 11.08.2017: 
31.3.1 Rešpektovať závery hlukovej štúdie vypracovanej Aureka s.r.o. - Ing. Svetozárom 

 Hruškovičom, zo dňa 18.06.2017, t.j. technické vyhotovenie navrhovaného objektu 
 (nepriezvučnosť obvodového plášťa, zasklenie) riešiť podľa požiadaviek vyhlášky 
MZ SR  č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku,  infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v  životnom prostredí. 

31.3.2 V obytných miestnostiach (podľa hlukovej štúdie) zabezpečiť výmenu vzduchu bez 
nutnosti  otvárania okien (25m3/osoba/hod.) v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 
259/2008 Z.z.  o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o 
minimálnych  požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, v 
znení neskorších  predpisov. 

31.3.3 Zabezpečiť vetraný priestor pre upratovačku s výlevkou a prívodom studenej a teplej 
 vody. 

31.3.4 Pri realizácií stavby počas stavebnej činnosti dodržiavať požiadavky vyhl. MZ SR č. 
549/2007 Z.z 

 Ku kolaudačnému konaniu predložiť: 
a) Výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, ktorý preukáže jej súlad s 

požiadavkami NV 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 NV SR č. 496/2010 Z.z. 

b) Výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z vonkajších 
zdrojov (doprava, VZT) a z vnútorných zdrojov (TZB, parkovacie zakladače) 
nebude negatívne vplývať na okolité a vlastné chránené vnútorné prostredie podľa 
vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.. 

c) Protokol z merania zvukoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi 
bytovými a nebytovými priestormi podľa STN 73 0532. 

31.4 Ministerstvo vnútra SR, krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský 
dopravný inšpektorát, č. KRPZ-BA-KDI3-1273-001/2019 zo dňa 14.5.2019: 

31.4.1 KDI KR PZ v BA súhlasí s dopravným napojením garáže predmetnej stavby na 
komunikáciu na Lazaretskej ulici. 

31.4.2 Pre účely zlúčeného a stavebného konania KDI KR PZ v BA neuplatňuje k 
predloženej  projektovej dokumentácii žiadne pripomienky a súhlasí s vydaním 
stavebného povolenia  pre uvedenú stavbu. 

31.4.3 Vo veci dopravného značenia žiadame pred začatím realizácie predmetnej stavby (v 
 termíne max. 30 dní a min. 7 dní) predložiť projekt dočasného dopravného značenia 
 počas  výstavby a projekt trvalého dopravného značenia na prerokovanie a 
definitívne  odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v BA pre 
potreby určenia  dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.o 
pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a noviel. 

31.5 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava č.  MAGS OD 48878/2017-347306, zo 
dňa 28.11.2017: 

31.5.1 V správe Hl. mesta SR Bratislavy - OSK je Dunajská ul. (MK II. tr.) a verejné 
osvetlenie (VO) na Dunajskej aj Lazaretskej ul. (MK III. tr.). 
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31.5.2 Pred realizáciou rozkopávok je investor povinný zabezpečiť si u príslušného 
cestného 
správneho orgánu vydanie „Povolenia na rozkopávku" na dotknutej pozemnej 
komunikácii, vrátane priľahlej cestnej zelene a túto si naplánovať s platným POD 
tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra 
bežného roka v najkratšom technologicky a časovo možnom rozsahu. 

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

31.5.4 Ku kolaudácii stavby žiadame preukázať funkčnú prevádzkyschopnosť 
parkovacieho systému Wohr typ Parklift 450-200 s kapacitou garáže 12 odstavných 
stojísk. Ďalšie parkovacie stojisko pre potreby stavby (krátkodobé parkovanie) bude 
zabezpečené formou dlhodobého prenájmu na Lazaretskej, prípadne Dunajskej 
ulici. 

31.5.5 Nevyhnutné úpravy komunikácie a úpravy chodníka v celom rozsahu stavby, 
vrátane príslušného dopravného značenia, žiadame realizovať ako súčasť stavby, 
v zmysle platných technických noriem a vyhlášok. 

31.5.6 V mieste rozhrania chodníka a spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pred 
predajňami (na pozemku investora) na Dunajskej ul. žiadame zapustiť záhonový 
obrubník (rovnou stranou hore). 

31.5.7 Navrhovanú spevnenú plochu žiadame napojiť na niveletu chodníka tak, aby bol 
zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd, aby v mieste napojenia a okolí nestála 
voda. 

31.5.8 V mieste pôvodného vjazdu na zrušené parkovisko z Dunajskej ul. žiadame nájazd 
zrušiť - obrubníky osadiť zvislo do nivelety chodníka a zaškárovať, použiť 
obrubníky rovnakého typu aké sú použité na Dunajskej ul. v okolí stavby. 

31.5.9 Počas prác - rozkopávok musí byť vždy prejazdný jeden jazdný pruh. 
31.5.10 Uzávery a poklopy nachádzajúce sa v mieste rozkopávok žiadame osadiť do 

nivelety vozovky.  
31.5.11 Rozkopávky žiadame označiť tabuľou o rozmeroch min. A2, na ktorej bude 

uvedený investor, zodpovedný pracovník investora s telefónnym číslom a termín 
začatia a ukončenia rozkopávky. 

31.5.12 Nad výkopové miesta - ryhy (prípojka vody, kanalizácie a plynu) žiadame položiť 
oceľové platne tak, aby bola zabezpečená plynulosť cestnej premávky v mieste 
rozkopávok (ide o priečne rozkopávky - prípojka vody cez celú šírku Dunajskej ul., 
prípojka kanalizácie a plynu cez celú šírku jazdného pruhu smer von z mesta) počas 
doby tvrdnutia betónu a vyzretia asfaltu - v zmysle predpísaných technologických 
postupov. 

31.5.13 Rozkopávky žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických 
postupov, existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy zarezať kotúčom 
(pneumatické kladivo poškodzuje konštrukcie vozoviek a chodníkov aj v okolí 
stavby), na zásyp použiť vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu fr 0/32 mm 
(nie výkopok), zabezpečiť predpísané zhutnenie - po vrstvách (hrúbka - podľa 
účinnosti použitého hutniaceho prostriedku a podľa preukaznej skúšky použitého 
zásypového materiálu -max. 30 cm), dodržať konštrukciu a viazanie - prekrytie 
jednotlivých konštrukčných vrstiev min. po 25 cm vo vozovke a po 15 cm na 
chodníku (každej konštrukčnej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v 
betónovej konštrukčnej vrstve urobiť rezaním (nie vkladaním rôznych dosiek), 
použiť modifikované asfalty, pracovné škáry na pôvodnej PÚ zarezať do 
pravidelného tvaru - kolmo (rovné hrany - tvar štvorca, alebo obdĺžnika) na os 
komunikácie a chodníka apo položení novej PÚ prelepiť asfaltovou páskou, alebo 
zaliať asfaltovou zálievkou, predložiť atesty použitých materiálov a predpísaných 
skúšok. 

  Po rozkopávkach žiadame: 
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31.5.14 Na komunikácii dodržať niveletu vozovky, v mieste rýh urobiť spätnú úpravu -
zhutnený zásyp zo štrkodrvy + podkladný betón tr. C 25/30 hr. 25 cm s výstužou 1x 
karí sieť 0 8 mm (žiadame použiť rýchlo tuhnúcu zmes s pridaním plastifikátorov 
na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia betónu) + spojovací penetračný náter s obsahom 
asfaltu 0,5 kg/ m2 + asfaltový betón AC1 16 PmB 45/80-75 hr. 7 cm + spojovací 

penetračný náter s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m2 + AColl PmB 45/80-75 hr. 5 cm. 
Poslednú - obrusnú vrstvu povrchovej úpravy hr. 5 cm položiť súvislo cez všetky 
ryhy na celú šírku každého dotknutého jazdného pruhu a na celú dĺžku dotknutého 
úseku s predĺžením + 1 m na koncoch úseku (t. j. na š. ryhy + rozšírenie + 1 m na 
každú stranu od hrán prvej a poslednej ryhy, prípadne po najbližší starý spoj ak je do 
0,5 m v okruhu rozkopávky). 

b) Na chodníku urobiť novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm súvislú cez všetky 
ryhy - aj prípojku NN (na podkladný betón tr. C 12/15 hr. 12 cm ošetrený 
spojovacím penetračným náterom 0,5 kg/m2 položený na zhutnený podklad - zásyp 
zo štrkodrvy) na celú šírku chodníka a celú dĺžku dotknutého úseku s predĺžením + 1 
m na koncoch úseku -prípadne po najbližší starý spoj pokiaľ je do 0,5 m v okruhu 
rozkopávky, dodržať niveletu chodníka a obrubníkov (tak aby bol zabezpečený 
dobrý odtok povrchových vôd), uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka 
(poškodené obrubníky vymeniť za nové) a zaškárovať. 

c) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdať OSK - správcovi komunikácií. 
31.5.15 V dotknutom území sa nachádza podzemné vedenie verejného osvetlenia (VO) 

v správe OSK na k stavbe protiľahlých stranách komunikácií Dunajská a 
Lazaretská. Žiadame rešpektovať a chrániť pred poškodením toto zariadenie VO, v 
prípade potreby pred začatím stavby žiadame káble VO zakresliť (pondelok a stredu 
od 8.00 do 12.00 hod na OSK) a v teréne vytýčiť odbornou firmou, (podľa 
predloženej PD by nemalo dôjsť k zásahu do zariadení VO v správe OSK 

31.5.16 Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO. Prípadnú 
poruchu na VO žiadame ohlásiť na tel. č. 02 638 10 151. 

31.5.17 Návrh POD dočasného aj trvalého dopravného značenia žiadame prerokovať 
v Komisii pre určovanie dopravného značenia a dopravných zariadení. 

31.5.18 O schválenie dočasného dopravného značenia požiadajte 30 dní pred realizáciou 
stavby a o schválenie trvalého DZ musíte požiadať 30 dní pred kolaudáciou stavby 
príslušný cestný správny orgán. 

31.5.19 Zvislé a vodorovné dopravné značenie žiadame zrealizovať v zmysle platného POD 
a zákona č. 8/2009. 

31.5.20 Na vodorovné DZ žiadame použiť dvojzložkovú farbu (studený, alebo teplý plast) v 
zmysle technicko-kvalitatívnych požiadaviek pre retroflexný plastový dvojzložkový 
materiál - profilovaný v zmysle STN EN 1436+A1. 

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, tabuľ. 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+A1.2009, 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+A1:2009, 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 vlhká počas záručnej doby: min. 50 
  mcd/m2/lx (STN EN 1436+A1.2009, tabuľka 4 - trieda RW3), 
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g) Retrorreflexnosť VDZ v podmienkach za dažďa počas záručnej doby: min. 50 
  mcd/m2/lx (STN EN 1436+A1.2009, tabuľka 5 - trieda RR3), 

h)  Koeficient jasu ß pre VDZ v podmienkach za sucha počas záručnej doby: nesmie 
  klesnúť pod 0,30 (STN EN 1436+A1.2009, tabuľka 2 - trieda B2), 

i)  Trichomatické súradnice bodov tolerančných oblastí: musia byť v súlade s STN EN 
 1436+A1 :.2009, tabuľka 7 - trieda S2, 

31.5.21 Žiadame, aby dopravné značenie zrealizovala odborná firma. 
31.5.22 Po ukončení výstavby - ku kolaudačnému konaniu žiadame vyčistiť vpusty dažďovej 

kanalizácie v okolí stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikácii, 
chodníkoch, VO a dopravnom značení v správe Hl. m. SR - OSK, ktoré boli 
spôsobené stavebnou činnosťou. 

31.5.23 Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (na práce na objektoch v správe hl. 
mesta-OSK. 

31.5.24 K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať OSK - správcu 
komunikácií, VO a DZ, a zabezpečiť polievacie auto (cisternu) ku kontrole 
funkčnosti uličných vpustov, spádových pomerov a odvodnenia komunikácií. 

31.5.25 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. 

31.6 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgán odpadového hospodárstva) č. 
OÚ-BA-OSZP3-2017/080728/VSM/I zo dňa 17.08.2017 

 Držiteľ odpadov je povinný: 
31.6.1 zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť 

ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
31.6.2 zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 

a to jeho 
- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý 

ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 
- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 

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

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

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

- 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, 

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

31.6.3 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 
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veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému 
odberateľovi. 

31.6.4 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. 

31.6.5 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 byť predložený 
originál uvedených dokladov. 

31.7 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (orgán ochrany 
prírody a krajiny obvodu) č. OÚ-BA-OSZP3-2017/082292/VSM zo dňa 23.08.2017: 

31.7.1 Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 
543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

31.7.2 Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona OPK v území 
 zakázanú. 

31.7.3 Stavba je umiestnená mimo prvkov Regionálneho územného systému ekologickej 
stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994). 

31.7.4 Dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť opatreniami podľa STN 837010. V 
prípade, že pri realizácii predmetnej stavby dôjde k výrubu drevín, pre ktorý sa 
vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu na výrub osobitným rozhodnutím 
orgánu ochranu prírody podľa § 47 ods. 3 zákona OPK, je týmto orgánom Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto. 

31.8 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru 
v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát č. KRPZ-BA-KDI3-35-131/2017 zo dňa 
24.07.2017: 

31.8.1 KDI KR PZ v Ba súhlasí s dopravným napojením garáže predmetnej stavby na 
komunikáciu na Lazaretskej ulici. 

31.8.2 Pre účely zlúčeného  a stavebného konania KDI KR PZ v Ba neuplatňuje 
k predloženej projektovej dokumentácii žiadne pripomienky a súhlasí s vydaním 
stavebného povolenia pre uvedenú stavbu. 

31.8.3 Vo veci dopravného značenia žiadame pred začatím realizácie predmetnej stavby (v 
termíne max. 30 dní a min. 7 dní) predložiť projekt dočasného dopravného značenia 
počas výstavby a projekt trvalého dopravného značenia na prerokovanie 
a definitívne odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Ba pre 
potreby určenia dopravného značenia v zmylse zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a noviel. 

31.9 Hlavné mesto Slovenskej republiky č. MAGS OZP 347305/2017/347305/Be zo dňa 
08.08.2017: 

31.9.1 Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) 
odvádzanie  znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu navrhnuté 
komínom, s ústím vo výške  16,950 m nad úrovňou ± 0,000 m (t. j. 178,00 m n. m. 
Bpv.) s prevýšením 0,600m nad  strechou. 

31.9.2 Zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia 
organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) 
vzdialenosť komínov od hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods.2 a § 6 ods. 
1,2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 
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31.9.3 Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou 
prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v 
ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať. 

31.9.4 V kolaudačnom konaní vykonávacím projektom preukázať odvod znečisteného 
vzduchu 
z garáží - v súlade s projektovou dokumentáciou a preukázať množstvo odsávaného 
vzduchu na jedno parkovacie miesto podľa normy STN 73 60 58 - Hromadné 
garáže, zvážiť odvod odpadného vzduchu VZT nad strechu objektu. 

31.10 Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 27.02.2018: 

31.10.1 Odber elektrickej energie pre Bytový dom Lazaretská - Dunajská ul. Bratislava s 
inštalovaným výkonom 129.6 kW, čo predstavuje maximálny požadovaný výkon 
51.36 bude napojený káblom typu NAYY J 4x120 z istiacej a rozpojovacej skrine 
typu HASMA (Dunajská ulica číslo 52, Bratislava), na základe zaevidovanej 
zmluvy o pripojení číslo 121708487. Káblovú prípojku vybuduje investor na 
vlastné náklady, pričom deliacim miestom medzi spoločnosťou ZSD, a.s. a 
Bytovým domom Lazaretská - Dunajská ul. Bratislava budú poistkové spodky v 
istiacej a rozpojovacej skrini typu HASMA Dunajská 52 (0231-023). 

31.10.2 Meranie odberu el. energie (skupinový elektromerový rozvádzač) požadujeme 
umiestniť v elektromerovom rozvádzači RE tak, aby bolo kedykoľvek prístupné za 
účelom kontroly, výmeny, odpočtu pre pracovníkov energetiky. Za týmto účelom 
požadujeme osobnú konzultáciu so správcom sietí Hraničná 14, Bratislava. 
Umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane 
ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre 
prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli 
www.zsdis.sk. 

31.10.3 Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia 
distribučného rozvodu vo vlastníctve ZSD. Žiadame rešpektovať ochranné pásma 
elektroenergetických zariadení v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 
251/2012 Z. z. 

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

31.10.5 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. 

31.10.6 Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné 
pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. 

31.11 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 30414/2017/PD zo dňa 
03.08.2017: 

Zásobovanie vodou 
31.10.1 Zásobovanie predmetnej stavby vodou je navrhované pomocou novej vodovodnej 

prípojky DN40, dĺžky cca 9,6m (dimenzia z projektu, zodpovedný projektant Ing. 
Ingrid Zaťkova),  ktorá bude vyvedená z verejného vodovodu DN200 vedeného v ul. 
Dunajská. 

31.10.2 Vzhľadom na zastavanosť a charakter územia je vodomernú zostavu osadiť do 
samostatnej miestnosti v suteréne objektu. 

31.10.3 Meranie spotreby vody je navrhnuté fakturačným vodomerom DN32. Priemerná 
denná potreba vody Qp= 2 010,0 l/deň. Potreba požiarnej vody Qpož = 2,0 l/s 
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Odvádzanie odpadových vôd 
31.10.4 Odvádzanie odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti je navrhované 

prostredníctvom novej jednotnej kanalizačnej prípojky DN200 dĺžky cca 5,5m, 
ktorá bude zaústená do verejnej kanalizácie DN400 vedenej v ul. Dunajská. 

31.10.5 Odvádzanie vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ je navrhované do verejnej 
kanalizácie v množstve 4,5 l/s. 

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

31.10.7 K stavbe: „Bytový dom Lazaretská Dunajská" nemáme námietky, ak cez predmetnú 
a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a 
kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany. 

31.10.8 Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky 
musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách v znení a v súlade s platnými „Technickými podmienkami 
pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a 
technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len 
„technické podmienky"). 

31.10.9 V zmysle „technických podmienok" je potrebné navrhnúť a realizovať vodomernú 
šachtu a zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 
5403 a STN 73 6005, príp. ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a 
dodatkov. 

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

31.10.11 Vlastník vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie 
všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a 
kanalizačnou prípojkou. Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke 
(príp. iné) vzťahy je potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi. 

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

Zásobovanie vodou 
Vodovodná prípojka 

31.10.13 Pripojenie na verejný vodovod je možné len vtedy, ak už pre danú stavbu nebola 
zriadená vodovodná prípojka. 

31.10.14 Vzhľadom na vypočítanú potrebu vody vodovodnú prípojku je možné realizovať o 
maximálnej dimenzii DN40. 

31.10.15 Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama 
bez výškových a smerových lomov. 

31.10.16 Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu môžu len tie osoby, ktoré 
sú na to prevádzkovateľom určené. 

31.10.17 Vodomer s priemerom DN32 vrátane príslušných častí vodomernej zostavy sa 
osadzujú na kovovú podperu ukotvenú do steny alebo o podlahu. 

31.10.18 Na vodovodnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom nesmú byť 
vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na 
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technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli 
ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody. 

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

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

Miestnosť 0.05 v suteréne objektu 
31.10.21 Na vodovodnej prípojke v samostatnej miestnosti 0.05 v objekte bude umiestnené 

meradlo  - vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve 
BVS. 

31.10.22 Miestnosť musí byť suchá, vetrateľná a uzamykateľná. 
31.10.23 Vodomerná zostava musí byť situovaná maximálne 2,00m od prestupu obvodovou 

stenou,   ktorým prechádza vodovodná prípojka, potrubie vodovodnej prípojky musí 
byť voľné  a viditeľné od prestupu až po vodomernú zostavu. 

31.10.24 Vzdialenosť vodomernej zostavy od podlahy musí byť minimálne 0,20m 
a maximálne  1,20m, vzdialenosť od bočnej obvodovej steny minimálne 0,20m. 

31.10.25 Pre vodomernú zostavu je potrebný voľný priestor pre manipuláciu s vodomerom 
(montáž,  demontáž, údržba, odpočet). 

31.10.26 V prípade že rozmery miestnosti budú nedostatočné, miestnosť bude potrebné 
zväčšiť tak,  aby boli dodržané podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
zamestnancov  vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou 
vodomerov, opravami  vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s 
meradlom. 

Realizácia vodovodnej prípojky a montáž meradla - vodomeru 
31.10.27 Náklady na realizáciu, montáž vodovodnej prípojky a montáž fakturačného 

vodomeru ako aj údržbu vodomernej miestnosti znáša vlastník prípojky. 
31.10.28 Pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých 

„technických podmienok": vykopaná jama na vodovodnom potrubí tak, aby bolo 
možné uskutočniť napojenie na verejný vodovod za dodržania všetkých 
bezpečnostných pravidiel, vykopaná ryha od jamy po stenu objektu. Pri výkopoch 
pre napojenie prípojky na verejný vodovod miesto výkopu do pôvodného stavu 
uvádza zákazník, resp. žiadateľ. Zároveň znáša náklady na všetky zemné práce. 

31.10.29 V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej 
nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti 
na realizáciu vodovodnej prípojky a montáž vodomeru. Tlačivo: Žiadosť o 
preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod nájdete na našej 
webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách. 

Odvádzanie odpadových vôd 
31.10.30 K navrhovanému technickému riešeniu odvádzania vôd z povrchového odtoku 

(zrážkových vôd) z predmetnej nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie 
prostredníctvom spoločnej kanalizačnej prípojky v množstve 4,5 l/s nemáme 
námietky. 

31.10.31 S navyšovaním množstva nebudeme súhlasiť. Navýšené množstvo vôd z 
povrchového odtoku /zrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo splaškovú 
kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým 
podmienkam. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania 
týchto vôd. 
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Kanalizačná prípojka 
31.10.32 Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej 

prípojke, je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a 
dodatkov, príp. súvisiacich noriem (stúpačky, poklop a pod.). 

31.10.33 Revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť cca 1m za hranicou 
nehnuteľnosti. 

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

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

Realizácia kanalizačnej prípojky 
31.10.36 V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením 

nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pripájanej 
nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o preverenie technických podmienok 
pripojenia na verejnú kanalizáciu. 

31.10.37 Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú 
kanalizáciu nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných 
centrách. Pre úspešné zrealizovanie kanalizačnej prípojky je nevyhnutné splnenie 
všetkých „technických podmienok". 

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

31.11 SPP – distribúcia, a.s.,  č. TD/KS/03572017/An zo dňa 27.07.2017: 
Všeobecné podmienky 

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

31.11.2 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, STN 73 
3050 a TPP 906 01, 

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

31.11.4 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.sky) 

31.11.5 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky   a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 
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31.11.6 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 STN EN 1775,STN EN 12327, TPP 70401; 605 02, 
702 01,702 02, STN 38 6442, 38 6443, 07 0703, 

31.11.7 stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 
8001040517, POD SKSPPDIS010110019760. 

 Technické podmienky 
31.11.8 stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 

realizácie  stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä 
výkonu kontroly  prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných 
skúšok opráv, rekonštrukcie  (obnovy) plynárenských zariadení, 

31.11.9 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Marián Heršel, tel.č. +421 02 
20402149) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom 
pásme plynárenských zariadení,  

31.11.10 stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na 
každú  stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 
3050 až po  predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez 
použitia  strojových mechanizmov, 

31.11.11 prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 
manipulácia  s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie SPP-D, 

31.11.12 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené  proti poškodeniu, 

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

31.11.14každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí 
byť ihneď  ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, 

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

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

31.11.17 stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi 
existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom 
vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, ktorý má schválený typový 
technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-
D), 

31.11.18stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom" 
bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu, 

31.11.19 stavebník je povinný min. 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho 
plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu 
prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D, 

31.11.20 stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky 
SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského 
zariadenia podľa prílohy,  
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31.11.21 po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude 
investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž 
meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky, 

Osobitné podmienky 

31.11.22  Pripojovací plynovod (PP) D 32 bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti - 
STL DN  200, PN 90kPa /  oc., ktorý sa nachádza pred parcelou č. 8809- Dunajská 
ul., k.ú. Staré  Mesto. 

31.11.23 Konštrukčná dokumentácia na prípojku plynu musí byť posúdená OPO a následne 
 vykonaná prvá úradná skúška na PP. 

31.11.24 HUP GK DN 25 osadiť na hranici pozemku v plynomernej skrinke, ktorej rozmery 
je  potrebné zosúladiť tak, aby bola zabezpečená manipulácia s komponentmi 
bežným  náradím a pripraví sa pre montáž membránového plynomeru G 10T, DN40 
v zmysle  schválenej montážnej schémy od p. Slámu zo dňa 27.7. 2017. 

31.11.25 K žiadosti o montáž meradla predložiť potvrdenie o odovzdaní technicko-právnej 
 dokumentácie od vybudovaného PP a Odbornú prehliadku OPZ a DRZ a tlakovú 
skúšku  OPZ a ostatné doklady uvedené v TPP v. č. 8001040517 a zaslanej prílohy. 

31.12 Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6611925945zo dňa 16.09.2019: 

31.12.1 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. 
31.12.2 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. 
31.12.3 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 
 SLOVAKIA, 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. 

31.12.4 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. 

31.12.5 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 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. 

31.12.6 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
 podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, 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. 

31.12.7 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  SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti  poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

31.12.8 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
 podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  
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31.12.9 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. 

31.12.10 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 
SEK  spoločnosti Slovák 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. 

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

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

31.12.13 Žiadateľ 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. 

31.12.14Žiadateľa 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. 

31.12.15Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
 elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 
31.12.16 V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. 
povinný zabezpečiť: 

  Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 
zamestnancom  Slovák Telekom.a.s., 
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného  vedenia, 
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného  vedenia, 

31.12.17 V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s 
preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 
Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474. V káblovej ryhe sa môže nachádzať 
viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

31.12.18 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
 žiadateľ povinný  
- Vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že  zabezpečí pred začatím 

zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu  terénu, 
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

s vytýčenou  a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli 
na jeho ochranu  stanovené, 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku ±  30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy 
na povrchu  terénu, 
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- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
 pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr.  hĺbiace stroje), 

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 
a  poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800 

123 777, 
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovák  Telekom, a.s.a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny 
priestorového uloženia  zariadenia vykonané bez ich vedomia), 

- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 
 potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
 v plnom rozsahu. 

31.13 Orange Slovensko, a.s.,  č. BA-2337/2017 zo dňa 30.05.2018: 
31.13.1 Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE 

trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte 
HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

31.13.2 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, 
31.13.3 Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť 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 hĺbiace 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. 

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou  osobou. 
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- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a 
značenie  (zákrytové dosky, fólia, markery). 

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mobil 
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. 

31.14 Dopravný podnik Bratislava a.s., č. 11778/14259/2000/2018 zo dňa 02.07.2018: 
31.14.1  Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania povrchov 

komunikácií nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky na 
trolejbusovej dráhe Dunajská, nesmú obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov nad 
rámec riadne schváleného a zástupcom DPB, a. s. potvrdeného projektu dočasnej 
organizácie dopravy a dopravného značenia (operatívna komisia odd. prevádzky dopravy 
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy), ako aj v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie 
prevádzky na trolejbusovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a dopravnú 
výluku na ňou dotknutej trolejbusovej trati. 

31.14.2 Stavebnú činnosť na komunikácii Dunajská požadujeme navrhnúť, riešiť a zabezpečovať 
tak,  aby bol trvalé zabezpečený dosah zberačov trolejbusov na trolejové vedenie. 

31.14.3 Pri realizácii prípojok inžinierskych sietí musia byť priečne rozkopávky na ulici Dunajská 
 uskutočnené s krátkodobým uzatvorením jedného jazdného pruhu (rozkopávanie po 

 polovičkách), a to podľa riadne schváleného projektu organizácie dopravy a dočasného 
dopravného značenia. Pre prekrytie výkopu nesmie byť použité klasické cestné 
premostenie, ale oceľové plechy s dostatočnou únosnosťou a zaistením proti posunutiu, 
 pričom prevýšenie platní voči nivelete vozovky nesmie byť väčšie ako 8 centimetrov a 
nutné  je zriadiť nábehy (platí len v smere na Mlynské nivy - premávka MHD). 

31.14.4 Priestor vozovky na komunikácii Dunajská ul. nesmie byť používaný pre účely skládky 
 stavebného materiálu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebných 
 strojov, mechanizmov, a pod. 

31.14.5 Ponad trolejové vedenie nesmú byť vykonávané manipulácie s bremenom. 
31.14.6 Káblové siete DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené. 
31.14.7Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne. 
31.14.8Začiatok výkopových a stavebných prác musí byť nahlásený správcovi PTZ (• 5950 

1491). 
31.14.9Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani poškodiť 

zariadenia PTZ. 
31.14.10 Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005. 
31.14.11Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétne miesto so správcom PTZ (tel. 

5950 1491). 
31.14.12Odkryté káble DPB, a.s. musia byť pred zasypaním skontrolované správcom PTZ 

(tel.5950 1491). Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba 
nesmie byť bez neho skolaudovaná. 

31.14.13Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3112, 
 najmä články 112,117 a 120. 

31.15 Dopravný podnik Bratislava a.s., č. 16549/18715/2000/2018 zo dňa 17.09.2018: 
31.15.1  Stavebne prace a všetky ostatne sprievodne činnosti vrátane obnovovania povrchov 

 komunikácií nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky na 
 trolejbusovej dráhe Dunajská, nesmú obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov nad 
 rámec riadne schváleného a zástupcom DPB, a. s. potvrdeného projektu dočasnej 
 organizácie dopravy a dopravného značenia (operatívna komisia odd. prevádzky 
dopravy  Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy), ako aj v žiadnom prípade nesmú spôsobiť 
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zastavenie  prevádzky na trolejbusovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a 
dopravnú  výluku na ňou dotknutej trolejbusovej trati. 

31.15.2 Stavebnú činnosť na komunikácii Dunajská požadujeme navrhnúť, riešiť a 
zabezpečovať tak, aby bol trvalé zabezpečený dosah zberačov trolejbusov na trolejové 
vedenie. 

31.15.3 Pri realizácii prípojok inžinierskych sietí musia byť priečne rozkopávky na ulici 
Dunajská  uskutočnené s krátkodobým uzatvorením jedného jazdného pruhu 
(rozkopávanie po  polovičkách), a to podľa riadne schváleného projektu organizácie 
dopravy a dočasného  dopravného značenia. Pre prekrytie výkopu nesmie byť použité 
klasické cestné  premostenie, ale oceľové plechy s dostatočnou únosnosťou a zaistením 
proti posunutiu,  pričom prevýšenie platní voči nivelete vozovky nesmie byť väčšie ako 
8 centimetrov a nutné  je zriadiť nábehy (platí len v smere na Mlynské nivy - premávka 
MHD). 

31.15.4 Priestor vozovky na komunikácii Dunajská ul. nesmie byť používaný pre účely skládky 
 stavebného materiálu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebných 
 strojov, mechanizmov, a pod. 

31.15.5 Ponad trolejové vedenie nesmú byť vykonávané manipulácie s bremenom. 
31.15.6 Nakoľko dôjde ku stavebným úpravám na majetku mesta, ktorého 
prevádzkovateľom je  DPB, a.s., je nutné, aby bola táto úprava naprojektovaná 
oprávneným projektantom, musí  byť prerokovaná so správcom PTZ a odovzdaná v 
dvoch vyhotoveniach správcovi PTZ  DPB, a.s.! Predpokladané SO: „Ochrana káblov 
DPB, a.s." Taktiež je nutné, aby naprojektované úpravy boli vykonávané v súlade 
s technologickými postupmi a podmienkami pre jednotlivé druhy PTZ. 

31.15.7 Práce na PTZ smie vykonávať iba organizácia s príslušným oprávnením. 
31.15.8 Káblové siete DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené. 
31.15.9 Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne. 
31.15.10 Začiatok výkopových a stavebných prác musí byť nahlásený správcovi PTZ (tel. 02 5950 

 1491). 
31.15.11 Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani poškodiť 

 zariadenia PTZ. 
31.15.12 Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005. 
31.15.13 Odkryté káble DPB, a.s. musia byť pred zasypaním skontrolované správcom PTZ (tel. 02 

 5950 1491). Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba nesmie 
byť  bez  neho skolaudovaná. 

31.15.14 Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 
3112,  najmä články 112, 117 a 120. 

31.16 SITEL s.r.o., č. 663/2018 zo dňa 06.06.2018: 

31.16.1 Objednať presné vytýčenie telekomunikačnej trasy v teréne a dohodnúť ďalší postup 
 ochrany;-  v celej dĺžke dotknutého územia telekomunikačnú trasu ochrániť prehĺbením   a 
obetónovaním; 

31.16.2 podzemná prípojka VN - pri realizácii novonavrhovanej prípojky VN dodržať ochranné 
 pásmo 1,5 m od existujúcej telekomunikačnej trasy; 

31.16.3 ochrana telekomunikačnej trasy musí byť zrealizovaná ešte pred začatím búracích prác 
 existujúceho neverejného parkoviska; 

31.16.4 vzhľadom na náročnosť prác v ochrannom pásme telekomunikačnej trasy optického 
 kábla bude ochranu, a všetky práce s tým súvisiace, realizovať spoločnosť SITEL s.r.o. 
 na náklady investora, Všetky práce musia byť realizované bez prerušenia prevádzky;- v 
ochrannom pásme vykonávať výlučne ručný výkop, za akékoľvek porušenie 
 telekomunikačnej trasy HDPE rúr a optických káblov je zodpovedný stavebník. 
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34. 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. 

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

V konaní boli uplatnené námietky účastníka konania V+K INVEST, s.r.o., v zastúpení 
JUDr. Mižák-advokát, Letná 40, 040 01 Košice.  

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
stavebník zaplatil správny poplatok dňa 03.04.2018 v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto preukázaný potvrdenkou č. 7043. 

 
O D Ô V O D N E N I E 

 
Stavebný úrad prijal dňa 23.03.2018 žiadosť s doplnením dňa 15.10.2018, 02.11.2018, 

04.10.2019, 15.10.2020, 23.11.2020 stavebníka REAL ESTATE FIRM s.r.o., Zámočnícka 8, 811 
03 Bratislava v zastúpení Artplan spol. s r.o. , Karadžičova 27, 811 08 Bratislava o vydanie 
stavebného povolenia v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby na stavbu uvedenú vo 
výroku rozhodnutia. 

 Stavebný úrad listom č. 6405/17832/2018/STA/Kno zo dňa 19.04.2018 oznámil začatie 
konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 22.05.2018, 
z ktorého bol zapísaný záznam. Účastník konania Athena, s.r.o. uviedol do záznamu požiadavku 
pri realizácii stavby chrániť a čistiť priestory záhrady na pozemku parc. č. 8808, k.ú. Staré Mesto 
a upozornil na zakladanie v násypoch aby nedošlo k porušeniu ich oplotenia, a spoločnosť 
MEDIAL, družstvo, vlastník objektu Dunajská 52, parc. č. 8812/1 a 8812/2 k.ú. Staré Mesto, 
uviedol do záznamu úradu požiadavku zabezpečiť pri realizácii stavby z hľadiska bezpečnosti 
parkovisko na pozemku parc. č. 8812/2 a prerokovať s vlastníkom bytového domu Dunajská 52, 
spôsob a rozsah  úpravy fasády v podbrání po preložení existujúcej istiacej a rozpojovacej skrine, 
na chodník Dunajskej ulice, ktoré zrealizuje Západoslovenská distribučná a.s. v súlade so 
Zmluvou o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121708487, zo 
dňa 27.02.2018. Požiadavky sú zapracované do záväzných podmienok pre umiestnenie 
a uskutočňovanie stavby. Účastník konania V+K INVEST, s.r.o., v zastúpení JUDr. Mižák-
advokát, Letná 40, 040 01 Košice uplatnil dňa 22.05.2018 námietky z týchto dôvodov: 

1. Neoprávnený zásah do vlastníckych a iných práv vlastníka susednej nehnuteľnosti 
Dunajská 54, 

Návrhom novostavby bytového domu nie sú rešpektované práva vlastníka susednej nehnuteľnosti 
( pozemku a stavby ) súkromnoprávneho a majetkoprávneho charakteru. Návrh novostavby nie je 
šetrný k záujmom vlastníka susedného pozemku a stavby ako priamo dotknutej osoby účastníka 
konania o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Príkladom zásahu do týchto 
práv sú presahy požiarne nebezpečného priestoru na susedné pozemky a na existujúci objekt 
Dunajská p.č. 54, zaisťovanie prívodu vzduchu pre vetranie garáží a skladu odpadkov zo 
susedného pozemku, bezdôvodne uzatvorenie prístupu na pozemok medzi novostavbou a 
existujúcim tehlovým oplotením vo vlastníctve vlastníka susedného pozemku apod. 
Nehnuteľnosť na Dunajskej č. 54 je od roku 2010 užívaná na poskytovanie reštauračných a 
kaviarenských služieb, všetky' uvedené presahy posudzovanej stavby a ďalšie opísané skutočnosti 
negatívne zasahujú do funkčného využitia budovy na Dunajskej ulici č.54 a sú likvidačné pre 
realizovania vonkajšieho sedenia na nádvorí a to jednak titulom ich stavebnej realizácie a 
spôsobom využitia. To by samozrejme zapríčinilo aj zmenu funkčnosti budovy' na Dunajskej ulici 
č.54, nádvorie by sa nedalo využívať na účely reštaurácie , kaviarne a znížilo by to atraktivitu 
budovy pre používanie za účelom reštauračných služieb . Znížilo by to výnosovú a účelovú 
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hodnotu budovy na Dunajskej ulici č.54 
2. Novostavba nie je v súlade s regulačným plánom zóny Dunajská 

Návrhom novostavby nie sú dodržané regulačné podmienky regulačného plánu zóny Dunajská 
pre regulačný blok 19/3. Novostavba nerešpektuje regulačnú podmienku výšky hrebeňa stavby. 
Hrebeň je vyššie a v dokumentácii sú rozpory medzi textom technickej správy a výkresovou 
dokumentáciou pohľadov. 

3. Návrh riešenia novostavby ovplyvňuje susednú stavbu Dunajská č.p. 54 

V projektovej dokumentácií nie je vykonané vyhodnotenie _vplyvu navrhovanej novostavby na 

funkčné využitie v objektu Dunajská č.p. 54. Nesprávne je konštatované, že do dvorovej časti 

objektu Dunajská č.p. 54 sú umiestnené prevádzky bez nároku na denné osvetlenie. Uvedená 

informácia nie je podľa skutočného kolaudačného stavu objektu. 

4. Dokumentácia dostatočne nerieši opatrenia pri vykonávaní diela 

V projektovej dokumentácií nie sú konkrétne doložené spôsoby a návrhy opatrení na zaistenie 

takého vykonania novostavby, aby bola dostatočne ochránená susedná nehnuteľnosť ( obvodová 

štítová stena, oplotenie a pod. ) a súčasná prevádzka v objekte a vonkajšom dvore. Nie sú 
vykonané sondy existujúceho stavu a z toho potom vychádzajúce návrhy statického zaistenia 
susedných stavebných objektov ( štítová stena, oplotenie a pod.). Dokumentácia nerieši dopady 
negatívnej extemality pri vykonávaní na existujúcej celodennej reštauračnej a kancelárskej 
prevádzke v objekte i na vnútornom dvore z hľadiska dopadu hlučnosti, prašnosť, pohyb osôb a 
priestorové obmedzenia pri výstavbe dvorovej fasády. Vlastníkom susednej nehnuteľnosti nebolo 
doložené a nebol s ním dopredu prejednaný tzv plán organizácie výstavby s komplexným 
vyhodnotením dopadov realizácie novostavby na susednú nelmuteľnosť Dunajská Čp. 54. 
Nevieme akým spôsobom bude realizované stavenisko novostavby , aký bude mať dopad na 
prevádzku budovy na Dunajskej ulici č.54, pričom zo samého charakteru stavebnej činnosti pri 
výstavbe novostavby je možné s určitosťou predpokladať, že hluk stavebných strojov, 
mechanizmov, pohyb stavebného materiálu zapríčinia veľké obmedzenie pri poskytovaní 
reštauračných a kaviarenských služieb a je dôvodná obava že realizácia stavby bude pre túto 
činnosť likvidačná. Je legitímna snaha účastníka konania čo v najväčšej miere obmedziť možný 
negatívny dopad stavebnej činnosti na dlhodobé funkčné využívanie nehnuteľnosti na Dunajskej 
ulici č.54. 
Podrobnejší technický rozbor k predloženým námietkam: 
A. Stavebné riešenie - výkres suterénu (1 ,PP) 

- v suteréne navrhovanej stavby sú dve časti umiestnené na spoločnej hranici s objektom 
Dunajská čp 54: časť dojazdu auto- výťah na úroveň - 2,000m k p.p. č. 8811 ( dvorná časť ), časť 
suterénu na úroveň - 2,750m kst.č. 8810 ( objekt štítová stena prejazd ), dĺžka 8,437 m. 
Technické riešenie výkopových prác urobených na hranici pozemku nie je detailne riešené. Nie je 
doložené a preverené, že pri vykonávaní stavebných prác nedôjde k narušeniu alebo k zrúteniu 
existujúceho tehlového oplotenia a k poruchám vo vnútornej dvorovej časti pozemku. Z 
predloženej dokumentácia vyplýva pre účastníka neistota, že technické riešenie stavby mu v 
namietanej skutočnosti zapríčiní škodu. Dokumentácia neobsahuje statické opatrenia a zaistenie 
susedných existujúcich stavieb ( oplotenie a vnútorný dvor ) pri realizácií novostavby, vrátane 
doloženia o prevedenom prieskume existujúceho stavu ( napr. sondy základovej špáry objektu 
oplotenia ) pre potvrdenie navrhovaného riešenia. Vzhľadom na tieto uvedené skutočnosti máme 
za to, že takto navrhnutá budova nespĺňa základné požiadavky na stavbu podľa § 43 ods.2 
Stavebného poriadku a účastníkovi konania tak hrozí škoda na jeho majetku, respektíve nie je z 
takto navrhnutého technického riešenia možné vyvodiť že stavba je bezpečná a Škoda nemôže 
vzniknúť. 
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V zmysle § 415 Občianskeho zákonníka ( Obz. ) „ každý je povinný počínať si tak, aby 
nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku na prírode a životnom prostredí. 

§417 ods. 1ObZ „ Komu škoda hrozí , je povinný na jej odvrátenie zakročiť spôsobom 
primeraným okolnostiam ohrozenia.“ 
B. Stavebné riešenie - výkres prízemia ( 1 ,NP ) 

- priebeh vonkajšej obvodovej steny garáže č.m. 1.06 a miestnosti skladu odpadu č.m. 1.04 je 

vedený tesne pri hranici pozemku s parcelami Dunajská čp 54 (p. p.č. 8811 a st.č.881O). Na 

pozemku st.č. 8810 a p.p.č.8811 je umiestnená existujúca tehlová deliaca stena s oplotením (s 

tyčovým oplotením). Existujúce tehlové oplotenie nie je na skutočnej hranici pozemku podľa 

katastrálnej mapy. Medzi obvodovou stenou navrhovanej novostavby a existujúcim oplotením 

vzniká neprípustný dvor cca v šírke 0,2 až 1,0 m, ktorý však patrí vlastníkovi objektu Dunajská 

Čp.54. Ako bude vlastník Dunajská Čp.54 zaisťovať jeho údržbu a opravu. Resp. opačne ako to 

bude vlastník novostavby riešiť, odvodnenie, prístup, opravu a údržbu svojej fasády 

navrhovaného objektu v dvornej Časti, keď nemá k uvedenému pozemku prístup, ani vlastný 

pozemok. 

- na hranici pozemku sú umiestnené žalúzie zaisťujúce zo susedného pozemku prívod vzduchu do 
garáže č.m. 1.06 (veľkosť žalúzii Š.3,0m x v. 4,15 m) a do skladu odpadu Č.m. 1.04 (veľkosť 
žalúzii č. 1,69m x v.4,15 m). Tzn. cez oplotenie je prívod vzduchu z cudzieho pozemku nasávanie 
vzduchu z cudzieho pozemku považujeme za neprijateľné. Toto umiestnenie nesplňuje podmienky 
noriem a vyhlášky. Ako sa bude postupovať, keď vlastník pozemku p.p.č.8811 a st.č.8810 
(Dunajská čp.54) sa rozhodne oplotenie strhnúť a postaviť priamo na správne vytýčenom 
pozemku na hranici svojho pozemku, napr. i tehlovú stenu oplotenia výšky napr. 2m? Takéto 
navrhnuté technické riešenie stavby stavebníkom je likvidačné pre prevádzku vonkajšieho 
sedenia reštaurácie, je to obmedzenie vo využívaní vlastníckeho práva účastníka , ktoré realizuje 
od roku 2010 a likvidovalo by to jednu z možnosti využitia nehnuteľnosti na Dunajskej ulici č.54, 
čo znižuje jej cenu a využiteľnosť. 
- v požiarne bezpečnostnom riešení je na výkrese l.NP označená plocha tzv. požiarne 
nebezpečného priestoru, z navrhovanej stavby, presahujúcej svojim rozsahom na susedné 
pozemky stým, že od žalúzie z garáže odstup A 1.2 je segment plochy 4,5m (polomer) a od žalúzie 
zo skladu odpadkov odstup A 1.3 je segment 2,88m (polomer). Predmetný požiarne nebezpečný 
priestor zásadným spôsobom zasahuje na nehnuteľnosť Dunajská čp.54, teda hlavne v zmysle 
STN 92 02 01- 4 Odst. 2.6 či. 2.6.1. K umiestneniu požiarne nebezpečného priestoru na cudzom 
súkromnom pozemku je potrebný súhlas vlastníka susedného pozemku vo forme vecného 
bremena. Požiarna odolnosť žalúzie je R60 (60 minút). Žalúzie budú po celú dobu prevádzky 
otvorené a budú nasávať prirodzene vzduch do garáže a do skladu odpadkov z cudzieho 
pozemku. V prípade požiaru v navrhovanej stavbe budú automaticky zatvorené (s odolnosťou 60 
minút). Tento priestor hlavne na 1. NP (cez spomenuté otvory vetrania) znemožňuje bezpečný 
únik z letnej terasy (dvoru) v smere podjazdu. Jedná sa hlavne zadymenie priestoru, resp. teplotu 
a je taktiež ohrozená fasáda existujúceho objektu Dunajská čp.54, ktorá je riešená ako kont, 
zatepľovací systém, teda horľavá povrchová úprava EPS. Takéto zásadné technické vybavenie na 
hranici pozemkov so súkromným priestorom nemôže byť a je neprípustné. 

Vzhľadom na tieto uvedené skutočnosti máme za to, že takto navrhnutá budova nespĺňa základné 
požiadavky na stavbu poľa §43 ods.3 Stavebného poriadku. Je dôvodná obava že priestor na 
Dunajskej ulici Č.54 využívaný na vonkajšie sedenie v reštaurácii môže byť zamorený výfukovými 
plynmi z garáže novostavby a môže tam prenikať zápach zo smetných nádob, čo by znížilo kvalitu 
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využívania priestorov účastníka na Dunajskej č.54. 
Na situačnom výkrese požiarne bezpečnostného riešenia je nesprávne určené existujúce požiarne 
zaťaženie existujúcej budovy Dunajská čp. 54. Na výkrese je uvedené: „ murovaná budova 
stavby bez zateplenia pv= do 30kg/m2. Toto zatriedenie nie je správne, existujúca budova 
Dunajská čp. 54 je tehlovou stavbou avšak so zateplením extrudovaným polystyrénom hr. 80 mm. 
Na základe takto nesprávne zistenej skutočnosti , ktorá je overiteľná , môžu byť zle navrhnuté 
požiarne - bezpečnostné riešenia staviteľom. Žiadame aby uvedené stavebný úrad preveril. 
C. Stavebné riešenie - výkres 1 .poschodia ( 2.NP ) a 2. poschodia (3.NP ) 

- terasy č.m.2.09 a č.m.3.11 sú umiestnené svojimi okrajmi na spoločnej hranici so susedným 

pozemkom st.č.8810 (pozn. ako budú udržiavané - prístup pre údržbu zo susedného súkromného 

pozemku, v prípade, že niekomu niečo spadne, bude to na susednom súkromnom pozemku buď u 

prejazdu alebo dokonca v neprístupnej medzere medzi plotom a novostavbou domu), pričom 

susediaci priestor Dunajská č. 54 je využívaný pre verejnosť. 

- okná od obývateľných miestností č.m.2.13 a č.m.3.17 sú umiestnené svojimi okrajmi na 

spoločnej hranici so susedným súkromným pozemkom p.p.č.8811 viď nižšie. 

- v požiarne bezpečnostnom riešení - situačný výkres - sú zobrazené odstupy požiarne 

nebezpečného priestoru u bytových jednotiek vyššieho podlažia, ktoré pôdorysným priemetom 

presahujú do susedného pozemku st.č.8810 a p.p.č.8811 (Dunajská 54) v odstupe A3.1 so 

segmentom 4,4m ( polomer ). Pri súčasnom návrhu tento požiarne nebezpečný priestor, znemožní 

akúkoľvek stavebnú činnosti na susednej parcele do budúcna. K umiestneniu požiarne 

nebezpečného priestoru na cudzom súkromnom pozemku je potrebný súhlas vlastníka susedného 

pozemku vo forme vecného bremena. Takéto navrhované technické riešenie obmedzí do budúcna 

výkon vlastníckeho práva účastníka a to v tom, že realizáciou navrhovanej stavby zanikne jeho 

právo na výstavbu na jeho majetku. 

D. Stavebné riešenie - rez A-A 

- na reze je zobrazený pohľad existujúceho oplotenia s tyčovou výplňou a za nimi sú viditeľné 

žalúzie pre prívod vzduchu pre garáže a pre miestnosť s odpadkami 

- novostavba ( hrebeň + 16,350m) nie je v rovnakej výške hrebeňa s objektom Dunajská čp.54 ( 

hrebeň + 15,808 m ), rozdiel cca 55cm, a zároveň štítová stena ( úroveň + 16,750m) na 

novostavbe prevyšuje asi z požiarneho hľadiska hrebeň Dunajská čp. 54 o 95cm. Výška hrebeňa 

nie je v súlade s regulatívom podľa regulačného plánu zóny Dunajská - regulačný blok 19/3. 

- detail riešenia suterénu novostavby na úrovni -2,000 v tesnom susedstve s hranicou pozemku 

p.p.č.8811 je podľa výkresu neuskutočniteľný (zapaženie jamy berlínskou stenou, ploty 0 

350mm, detail základu plotu x umiestnenie steny suterénu a pod.) 

E. Stavebné riešenie - rez B-B 

- zakreslenie náväznosti suterénu novostavby na úrovni -2,75mm v styku s objektom Dunajská 

čp.54 nie je správne. V mieste prejazdu (styková štítová stena objektu Dunajská čp. 54) s 

navrhovanou novostavbou nie je suterén v objekte čp. 54. Potom je samozrejme i nepresný text v 

E. Technická správa na str. 4 (hĺbka výkopu novostavby bude nižšia než základová špára 

susedného objektu). Nie je overená úroveň existujúcej základovej špáry susedného objektu 

Dunajská čp. 54 v projektovej dokumentácii je navrhnuté zapaženie berlínskymi stenami a 
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založenie objektu novostavby v tesnom susedstve pomocou pilot 0 350mm. Ako bude po celú 

dobu výstavby zaistený štít objektu Dunajská čp.54, vrátane existujúceho založenia? Chýba 

detailné riešenie doplnené o kopané sondy, geologické posúdenie a z technického posúdenia 

vplyvu novostavby na susednú existujúcu stavbu Dunajská č.p. 54. Kompletný návrh statických 

opatrení a zaistenie štítovej steny objektu Dunajská č.p.54 chýba vo vzťahu k pravdepodobnému 

nálezu časti suterénu pôvodnej asanovanej budovy na mieste navrhovanej stavby, vo vzťahu k 

inžinierskogeologickým podmienkam a vo vzťahu výberu vhodnej technológie pre zaistenie 

štítovej steny (jej základovej špáry) a technologickej vykonateľnosti suterénneho muriva 

(berlínskymi stenami - tzn. záporovými stenami nie je možné realizovať navrhnutý a v projekte 

kreslený tesný kontakt susedného muriva novostavby a susednej štítovej steny ).Taktiež nie je z 

rezov zrejmá predpokladaná hladina podzemnej vody a následné riešenie konštrukcie, biela 

vaňa, hnedá vaňa, atď. Nie je znázornená drenáž a vyústenie drenáže, a dopady riešenia 

hydroizolácie spodnej stavby voči objektu Dunajská čp.54. 

Vzhľadom na tieto uvedené skutočnosti máme za to, že takto navrhnutá budova nespĺňa základné 
požiadavky na stavbu poľa §43 ods.2 Stavebného poriadku a účastníkovi konania tak hrozí škoda 
na jeho majetku, respektíve nie je z takto navrhnutého technického riešenia možné vyvodiť že 
stavba je bezpečná a škoda nemôže vzniknúť. 
F. technická správa ,.E;‘ 

- na str. 7 je uvedené, že obvodová stena novostavby bude od susedného objektu oddilatovaná 

EPS polystyrénom hrúbky 40m Dilatácia medzi objektami musí byť z nehorľavého materiálu, 

napr. minerálnej vaty. 

Zároveň nie je geometricky overené, že celý štít objektu Dunajská čp. 54 je na výšku zvislý, 
neodkláňa sa - chýba bežne urobené geometrické zameranie susedného štítu. 
G, Riešenie hluku zo stavebnej činnosti Pracovná doba výstavby novostavby musí rešpektovať 
prevádzkovú dobu poskytovania reštauračných činností na Dunajskej č. 54. 

uvedená je tiež vzdialenosť strojov 4m od susednej nehnuteľnosti. Nemôže zodpovedať 
skutočnosti, ako bude stroj robiť pilóty tesne pri hranici pozemkov a u štítovej steny 
objektu Dunajská čp.54? Ako bude ošetrená hlučnosť voči prevádzke susednej reštaurácie 
a záhradky v dvorovej časti? Ako bude zaistená ochrana proti prachu? Bude realizované 
provizórne oplotenie a do akej výšky? Ako bude zaistené robenie dvorovej fasády 
novostavby, keď by lešenie muselo stáť pre realizáciu na susedných parcelách p.p.č.8811 
ast.Č.8810? K dnešnému dňu neexistuje žiaden vzťah medzi účastníkom ako vlastníkom 
nehnuteľnosti na Dunajskej č. 54 a stavebníkom na využitie nehnuteľnosti na Dunajskej 
č.54 pre realizáciu stavby. 

H. Posúdenie zatienenia susednej nehnuteľnosti 

- novostavba nemá vplyv na susedné nehnuteľnosti ( nie je posúdené ), pretože objekt Dunajská 

čp. 54 je označený ako ,, 3-poschodový objekt s nebytovou funkciou.... zo strany dvora je 

schodisko a prevádzkové zázemie bez nárokov na denné osvetlenie. Posúdenie nijako 

nezodpovedá skutočnosti podľa kolaudačného rozhodnutia susedného objektu Dunajská čp.54, v 

ktorom sa nachádzajú: denná miestnosť, reštaurácia s kuchyňou, kancelárie a prevádzka 

vnútorného dvora s letnou pobytovou terasou, salónik v 1 .NP. Dokumentácia neobsahuje riadne 

prevedenie vplyvu navrhnutej novostavby na zatienenie susednej nehnuteľnosti Dunajská čp. 54 

podľa podľa STN 73 0580-1 vyhodnotením skutočného funkčného využitia objektu. Z projektovej 

dokumentácie nijako nevyplýva skutočnosť, že k zatieneniu budovy na Dunajskej č.p.54 nedôjde. 
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Vzhľadom na uvedené žiadame stavebný úrad , aby vznesené námietky v spojenom územnom a 
stavebnom konaní o povolení stavby obytného domu zohľadnil a uložil v zmysle vznesených 
námietok stavebníkovi namietané skutočnosti záväzne zapracovať do projektovej dokumentácie 
pre stavebné konanie, namietané rozpory nech stavebník v konaní odstráni. 

 Na základe podaných námietok stavebník upravil projektovú dokumentáciu.  
  Stavebný úrad listom č. 6405/47834/2018/STA/Kno zo dňa 07.11.2018 oznámil 
účastníkom konania, že na základe námietok účastníkov konania stavebník doplnil podanie 
upravenými podkladmi. Na základe tohto oznámenia stavebný úrad prijal dňa 13.11.2018 
stanovisko účastníka V+K INVEST, s.r.o., v zastúpení JUDr. Mižák-advokát, Letná 40, 040 01 
Košice: 
  V dokumente doručenom stavebnému úradu 15.10.2011 stavebníkom nie sú žiadnym 
spôsobom riešené tieto zásadné skutočnosti týkajúce sa prevažne majetkovoprávnych vzťahov 
voči spoločnosti V+K Invest s.r.o. ako účastníkovi stavebného konania. 
1. Riešenie napojenia objektu navrhovanej stavby na štítovú stenu existujúceho objektu Dunajská 
čp. 54 
- je absolútne nevyhnutné, aby už v projektovej dokumentácii ku spojenému územnému a 
stavebnému konaniu výstavby obytného domu bol detailne riešený spôsob realizácie napojenia 
navrhovaného objektu, vrátane konkrétnych podmienok realizácie tak, aby sa minimalizovali 
škody na existujúcom objekte a vykonal sa taký súbor opatrení, ktoré zabezpečia, že súčasná 
prevádzka v objekte nebude priebehom výstavby nijako dotknutá a obmedzená 
Požadujeme v danej veci tento postup činností: 
a./ vypracovať podrobný projektový návrh riešenia napojenia oboch objektov ( vrátane s 
návrhom opatrení stavebne-statického zabezpečenia existujúceho štítu objektu Dunajská čp.54 ) 
podľa výsledkov a záverov vopred vykonaných inžiniersko-geologických a hydrogeologických 
sond ( s ohľadom na veľmi nestabilné podložie v uvedenej lokalite a pravdepodobný výskyt v 
podloží zasypaných zvyškov pôvodných stavieb ), takýto projektový návrh prerokovať, odsúhlasiť 
a jeho definitívne znenie uviesť ako neoddeliteľnú záväznú časť dokumentácie DUR + DSP 
nielen pre vydanie stavebného povolenia, ale aj ako záväznú dokumentáciu pre činnosť 
akéhokoľvek budúceho dodávateľa stavby 
b./ predložiť návrh zmluvného zabezpečenia realizácie napojenia oboch objektov tak, aby bol 
vyššie uvedený postup stavebníkom (investorom) predmetnej stavby garantovaný v akomkoľvek 
čase a vznikla na strane navrhovateľa záväznosť postúpenia návrhu projektového riešenia, 
súboru opatrení a zmluvných podmienok akémukoľvek vykonávajúcemu subjektu (realizačnej 
firme navrhovateľa). Zmluvu o dohode v danej veci medzi navrhovateľom a vlastníkom 
existujúceho objektu Dunajská čp.54 zahrnúť ako neoddeliteľnú súčasť obligatórnych podmienok 
vydaného stavebného povolenia po predchádzajúcom podpise oboch dotknutých zmluvných 
strán. 
1. Projekt organizácie výstavby ( POV ) 
- je absolútne nevyhnutné, aby pri prerokúvaní zlúčeného UR / SP bol riadne predložený 
podrobný a záväzný projekt POV tak, aby boli úplne podrobne popísané všetky opatrenia, ktoré 
musí zabezpečiť akýkoľvek dodávateľ stavebných prác v priebehu celého obdobia výstavby s 
cieľom minimalizovať škody na existujúcom susednom objekte Dunajská čp.54 (zahŕňajúce 
susediace nehnuteľnosti ako celok, tj. stavbu, pozemky, oplotenie i činnosť v objekte) a na 
vykonávanie činností v rámci tohto objektu. POV ktorý tvorí prílohu projektovej dokumentácie 
pre územné a stavebné konanie vypracovaný Ing. Oľgou Jedinákovou považujeme za 
nedostatočný pretože nijako nerieši vplyvy výstavby na našu budovu Dunajská č.54. V časti 
postup výstavby nie je nijako riešený problém ktorý popisujeme v bode 1, vzhľadom na dané 
územie a na riziká podložia ktoré sú historicky dané ( POV potvrdzuje, že hľoka základov našej 
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budovy nebola zistená, potvrdzuje existenciu historickej sute a starých klenieb ) nám nie je 
známy stavebný postup, ktorý by eliminoval vznik škody pri výstavbe. POV hovorí o počte 
stavebných robotníkov, počte mechanizmov, transporte a odvoze materiálu no nijako sa 
nevysporiadáva s obmedzením prevádzky susednej nehnuteľnosti, pričom stavebník má od 
augusta 2018 informáciu , že celá činnosť reštaurácie na záhradnej ploche bude kvôli výstavbe , 
počas doby výstavby zrušená. POV nijakým spôsobom nerieši akým stavebným postupom 
eliminuje obmedzenie využitia našej nehnuteľnosti a v akej dobe, stavebný postup tu uvedený je 
voči nám neadresný a nerieši nijako uvedené problémy ktoré pomenúvame. 
Požadujeme v danej veci terno postup činností: 

vypracovať podrobný návrh POV, ďalej takýto návrh prerokovať, odsúhlasiť a ako záväzný 
dokument zahrnúť do obligatórnych podmienok vydaného stavebného povolenia stavby pre 
navrhovateľa (stavebníka) s povinnosťou postúpiť tieto podmienky pre každého budúceho 
dodávateľa stavebných prác, teda realizačnej firme 
b./ predložiť návrh zmluvného zaistenia návrhu POV a z toho vychádzajúcich podmienok 
zahŕňajúcich komplexný návrh jednotlivých typov garancií, umožňujúcich vynútiteľnosť 
dodržiavania uvedeného POV. ), zmluvu o dohode v danej veci medzi navrhovateľom a 
vlastníkom existujúceho objektu Dunajská čp.54 zahrnúť ako neoddeliteľnú súčasť obligatórnych 
podmienok vydaného stavebného povolenia po predchádzajúcom podpise oboch dotknutých 
zmluvných strán. Znenie POV ako je uvedené v prílohe projektovej dokumentácii neumožňuje 
vznik akejkoľvek dohody. 
2. Proces odstraňovania stavebných vád a nedorobkov 
- je absolútne nevyhnutné, aby bol predložený návrh podmienok realizácie procesu 
odstraňovania vád a nedorobkov najmä s ohľadom na minimalizáciu škôd na susednom objekte 
Dunajská čp.54 (zahŕňajúce susediace nehnuteľnosti ako celok, tj. stavbu, pozemky, oplotenie i 
činnosť v objekte) a na prevádzkovanie činností v rámci tohto objektu. Podmienky k systému 
riešenia odstraňovania vád a nedorobkov na stavbe obytného domu, vrátane prípadných 
finančných dopadov pri ich nerealizovní či nutnosti urobiť ich treťou stranou a zahrnúť to do 
zmluvnej dohody citovanej v bode č.l a bode č.2 vyššie. 
3. Kompenzácia vzniknutých strát na strane vlastníka susednej nehnuteľnosti Dunajská čp.54 
- doteraz nebol zo strany navrhovateľa predložený žiaden návrh riešenia kompenzácie 
vzniknutých strát na strane vlastníka susednej nehnuteľnosti Dunajská čp.54, ktoré vzniknú v 
dôsledku stavebnej činnosti pri výstavbe obytného domu a obmedzia prevádzku a činnosti 
zmluvných nájomcov v existujúcom objekte. 
V danej problematike je nutné, aby podmienky kompenzácie boli dohodnuté a zmluvne zaistené 
pred vydaním stavebného povolenia. 
Účastník konania nebol oboznámený so zmenou projektovej dokumentácie v súvislosti s jeho 
námietkami. Po oboznámení sa s ňou podá k tomu samostatné stanovisko. 
V+K Invest, s.r.o. žiada, aby vysporiadanie sa s jeho námietkami bolo realizované stavebníkom 
vo vzájomne odsúhlasenej projektovej dokumentácii, postupmi a procesmi ktoré budú 
odsúhlasené a vzájomne dohodnuté. 
Pri nedosiahnutí dohody o podmienkach na vysporiadanie námietok, využijeme všetky zákonné 
postupy kpredídeniu a kompenzácii možných škôd, ktoré by mohli vzniknúť realizovaním stavby 
obytného domu na susediacej nehnuteľnosti vlastníka V+K Invest, s.r.o. 

Stavebný úrad prijal dňa 09.10.2019 oznámenie o postúpení práv a povinností na 
stavebníka KORUNA Reality a.s., Mlynské nivy 56, 821 08 Bratislava, IČO 35 756 969. 

Stavebný úrad litom č. 5271/38025/2020/STA/Škr zo dňa 18.08.2020 upovedomil 
účastníkov konania a dotknuté orgány o konaní a nariadil za účelom prerokovania podaných 
námietok a doplnených podkladov ústne pojednávanie na deň 01.10.2020, z ktorého bol zapísaný 
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záznam. Stavebný úrad prijal dňa 30.09.2020 stanovisko účastníka konania V+K INVEST, s.r.o., 
v zastúpení JUDr. Mižák-advokát, Letná 40, 040 01 Košice: 
Stavebný úrad neoznámil v upovedomení zo dňa 18.08.2020 zmenu stavebníka. O zmene 
stavebníka sa účastník dozvedel po nahliadnutí do spisu dňa 23.09.2020. 
Dňa 22.5.2018 V + K INVEST, s.r.o. podal v zmysle platného stavebného zákona včas námietky 
účastníka stavebného konania s ktorými sa stavebný úrad nevysporiadal. K dnešnému dňu nie je 
známe, ktoré námietky stavebný úrade posúdil ako opodstatnené , či vyzval stavebníka na 
doplnenie podania. Nie je známe ako je konanie vedené a to je v rozpore so správnym 
poriadkom. Stavebný úrad nevyhodnotil včas podané námietky v zákonných lehotách. 
Listom zo dňa 18.06.2018 a 3.8.2018 V + K INVEST, s.r.o. stavebníkovi po vzájomných 
rokovaniach navrhol aj v písomnej podobe tzv. „ Návrh postupu riešenia vzťahov pri realizácii 
výstavby obytnej budovy v susedstve Dunajská č.54 medzi spol. V+K INVEST s.r.o. (V+K) a 
investorom realizácie obytného domu (projekt) REÁL ESTATE FIRM s.r.o. (REF) “ kde sme 
aktívne uviedli všetky potrebné súvislosti, ktoré sú nevyhnutné nielen podľa príslušných zákonov 
v uvedenej veci riešiť vrátane všetkých nevyhnutných aspektov v časti majetkovoprávnych 
vzťahov. 
Nie je známe, či nový stavebník KORUNA Reality a.s. je oboznámený s týmito skutočnosťami. 
Medzi stavebníkom a V+K INVEST s.r.o. neboli vykonané žiadne jednania a neboli realizované 
žiadne dohody vo veci realizovania zámeru výstavby Obytného domu. 
V doteraz doručených dokumentoch stavebnému úradu v tomto stavebnom konaní nie sú žiadnym 
spôsobom riešené tieto zásadné skutočnosti uvedené v námietkach V+K Invest s.r.o a týkajúce sa 
prevažne majetkovoprávnych vzťahov voči spoločnosti V+K Invest s.r.o. ako účastníkovi 
stavebného konania. 
1. Riešenie napojenia objektu navrhovanej stavby na štítovú stenu existujúceho objektu 
Dunajská čp. 54 
- je absolútne nevyhnutné, aby už v projektovej dokumentácii ku spojenému územnému a 
stavebnému konaniu výstavby obytného domu bol zodpovedným projektantom detailne riešený 
spôsob realizácie napojenia navrhovaného objektu, vrátane konkrétnych podmienok realizácie 
tak, aby sa minimalizovali škody na existujúcom objekte a vykonal sa taký súbor opatrení, ktoré 
zabezpečia, že súčasná prevádzka reštauračných činností v objekte nebude priebehom výstavby 
nijako dotknutá a obmedzená . 
Požadujeme v danej veci tento postup činností: 
a. / vypracovať podrobný projektový návrh riešenia napojenia oboch objektov ( vrátane návrhov 
opatrení ) stavebno-statického zabezpečenia existujúceho štítu objektu Dunajská čp.54 ) podľa 
výsledkov a záverov vopred vykonaných inžiniersko-geologických a hydrogeologických sond ( s 
ohľadom na veľmi nestabilné podložie v uvedenej lokalite a pravdepodobný výskyt v podloží 
zasypaných zvyškov pôvodných stavieb ), takýto projektový návrh prerokovať a jeho definitívne 
znenie uviesť ako neoddeliteľnú záväznú časť dokumentácie DUR + DSP nielen pre vydanie 
stavebného povolenia, ale aj ako záväznú dokumentáciu pre činnosť akéhokoľvek budúceho 
dodávateľa stavby. Tento náš návrh nebol nikdy akceptovaný, v dopracovanej projektovej 
dokumentácii. K dnešnému dňu nie je zistené na akom podloží sa zakladá nová stavba aj keď už v 
roku 2018 sme navrhli realizovanie vykonanie geologického prieskumu výkopovými sondami, čo 
sa nestalo. 

V predloženej dokumentácii stavebníka (aktualizácia 07/2019) projektant neodstránil 
zásadný rozpor v technickom riešení napojenia navrhovanej stavby na susednú nehnuteľnosť 
Dunajská čp.54. V Technickej správe (č.01 - aktualizácie 07/2019 str.4 kap.2.1.2) popisuje 
projekt „Plnohodnotné podzemné podlažie vznikne iba pri schodisku bez priameho dotyku 
suterénnych múrov so susedným objektom Dunajská 54, ktorý nie je podpivničený. Výkopy 
suterénneho podlažia sú prevažne riešené svahovaním. Je predpoklad, že hĺbka výkopov bude 



Strana 31 z 39 
 

nižšie ako je základová škára susediaceho objektu. Je nutné najprv odťažiť všetku zeminu so 
zvyškami pôvodných stien asanovaného objektu až po základovú škáru navrhovaného objektu. 
Tento údaj o hĺbke a polohe základových škár upresniť pred začiatkom realizačného projektu 
kopanými sondami. Podložie tejto strany výkopu bude stabilizované tryskovou injektážou.“ To je 
nutné zapracovať do projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. 

Na výkresovej dokumentácií architektonicko-stavebného riešenia rez „B-B" 
(aktualizácia 09/2019) nie je zakreslený skutočný návrh statického riešenia zakladania objektu 
stavby v mieste styku s objektom Dunajská čp.54 ktorý je popisovaný. Nie je zakreslený spôsob 
svahovania , zaistenia stavebnej jamy, nie je overená výška a šírka základov susedného objektu, 
pozícia tryskovej injektáže podložia. Nezistené skutočnosti zakladajú rozpory v projektovej 
dokumentácii, ktoré musia byť detailne zapracované do projektovej dokumentácie potrebnej pre 
stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia , nie je možné to „ odložiť“ do procesu keď sa 
to zapracuje do realizačného projektu, pretože na vyhotovenie tohto nemá vlastník nehnuteľnosti 
na Dunajskej č.54 žiadny vplyv . 

Informatívny popis neriešených technických rozporov v oblasti založenia a 
realizovania výstavby navrhovanej novostavby v styku so susedným štítom nehnuteľnosti 
Dunajská č.54 musí byť zapracovaný v projektovej dokumentácii s návrhom dôsledného 
technického riešenia v projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia. 
- stavebná jama pre vybudovanie suterénu bude vyžadovať otvorenie priestoru pre prevedenie 
izolačnej primurovky (izolačnej vane) stena výkopu s predpokladom prítomnosti navážok alebo 
pôvodných ílovitých pieskov bude nestabilná; 
- vzhľadom k úrovni základovej špáry a predpokladu založenia Dunajská č.54 je nutné stavebnú 
jamu resp. základy existujúceho objektu čp.54 zaistiť, princíp zaistenia predložená dokumentácia 
neobsahuje. 
Toto zaistenie nie je možné bez súhlasu a dohody s V+K Invest s.r.o. 
- výkop pre suterén nie je nijako riešený s ohľadom na vzdialenosť obvodových stien suterénu 
novostavby 1,0m od základových konštrukcií Dunajská č.54, rada pilotov pozdĺž štítu Dunajská 
č.54 nerieši pri projektovej osovej vzdialenosti zapaženie stavebnej jamy (odsadenie pilot vo 
vzdialenejšej pozícii pre múr vo vzdialeností 1,0m od štítovej steny tento problém nerieši); 
- vzhľadom k predpokladaným geologickým podmienkam ( podľa textu technickej správy ) resp. 
reálnemu predpokladu nesúdržných navážok nad základovou špárou nie je existujúca základová 
konštrukcia štítu Dunajskej č .54 nijako zabezpečená, odstup 0,1 m je nedostatočný; 
- Podľa novo navrhovaného projektového riešenia (aktualizácia 07/2019, Stanovisko 
projektanta árch. Skočka k námietkam účastníka konaní bod č.1, str.2) možno technicky 
realizovať pilóty pod suterénnou stenou v odstupovej vzdialenosti (i napr. použitím pilotovacej 
súpravy firmy Keller), to ale nie je predmetom rozporu, nemožno ďalej konštatovať , že účinky 
realizovania týchto pilot nebudú mať vplyv na susednú štítovú stenu objektu Dunajská čp.54, 
resp. nebudú mať žiadny vplyv na celú stavbu objekt Dunajská č.54. Riešený detail použitia 
pilotovacej súpravy, nech sa realizuje z pilotovací roviny na úrovni prízemia alebo z pilotovacej 
roviny v suteréne, stále to nepotvrdzuje , že objekt Dunajská č. 54 nemôže byť účinkami vŕtania 
poškodený, resp. schématické vypustenie chybného nákresu rady pilot vo vzdialenosti 400mm od 
objektu na rezu B-B nie je dostačujúcim technickým riešením. 

Stále nie je kontaktné miesto styku navrhovaného objektu ako odstupovaného 
suterénneho muriva, tak založenie kontaktného muriva stavebne a staticky riešené. 

Opätovne pripomíname , že nie je overená základová špára (jej hĺbka) a kvalita 
základového muriva suterénnej štítovej steny objektu Dunajská č.54, čo stále predložený projekt 
nerieši a navrhuje založenie suterénu pod predpokladanú úroveň základovej špáry , resp. v zóne 
rozloženia účinkov zaťaženia objektu do základovej špáry. 

Máme za to navrhované technické riešenie osadenia novostavby, zapríčiní poškodenie 
budovy na Dunajskej ulici č. 54.Naša oprávnená obava je založená na a poznaní tej skutočnosti 
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že štítová stena budovy Dunajská č.54 je stavebne realizovaná tak, že obsahuje v prvom 
nadzemnom podlaží { prízemí) prejazd pre automobily , čím je jej stabilita významne oslabená ( 
otvory prejazdu na úrovni štítovej steny neobsahujú časť obvodových stien kolmo napojenú na 
štítovú stenu , čo znižuje celkovú tuhosť a stabilitu budovy . Z toho vyplýva , že predmetná 
projektová dokumentácia neobsahuje vypracované statické posúdenie budovy Dunajská č.54 tak, 
aby bolo zistené že objekt Dunajská č.54 je staticky spôsobilý vo vzťahu k založeniu navrhovanej 
budovy stavebníka , to hlavne s dôrazom na terajšie konštrukčné súvislosti štítovej steny s 
prejazdom , jej funkciou obvodovej nosnej steny pre ostatné nadzemné podlažia (2.NP.3NP, a 
pôdy). 
Účastník konania požaduje: 
Pokiaľ sa nevyhotoví statický posudok podľa vyššieho, navrhujeme stavebné konanie prerušiť. 
Žiadame, aby stavebník vyššie uvedené statické posúdenie vyhotovil a podanie takto doplnil. 

Uvádzame , že v minulosti došlo na Ferienčíkovej ulici k poškodeniu staršej susednej 
nehnuteľnosti a to zakladaním novostavby, pričom tento prípad je stavebnému úradu známy a 
stavebný úrad pozná príčiny tejto havárie. 
Pri realizovaní výkopových prác pre zakladanie novej stavby došlo k pohybu susednej staršej 
nehnuteľnosti a na jej múroch sa objavili trhliny. Uvedený prípad sa stal v tejto lokalite cca 200 
m to znamená, že uvedené podložie v tejto lokalite je nestabilné a zakladaniu nehnuteľnosti je 
potrebné venovať veľkú pozornosť a to vo vyhotovení projektu ako aj pri samotnej technickej 
realizácii. 
Jedná sa o podobné zakladanie novostavby, ako je navrhnuté v tomto konaní a v uvedenej 
lokalite. Možnosť vzniku poškodenia susednej budovy sa preukázala a nejde len o obavu , ale o 
poukázanie na konkrétny existujúci prípad, preto považujeme za nutné , aby sa stavebník s touto 
námietkou, stanoviskom vysporiadal a to počas stavebného konania . 
Máme za to , že ak existuje tento overiteľný prípad nie je možné vydať stavebné povolenie bez 
vyhodnotenia všetkých našich námietok v zmysle stavebného zákona a jeho vykonávacích 
predpisov vo veci zakladania stavby. 
Pretože v zmysle všeobecných ustanovení Občianskeho zákona každý je povinný predchádzať 
škodám, a túto povinnosť má ako stavebník, tak aj stavebný úrad v stavebnom konaní. 

Z návrhu stavebníka nie je možné akceptovať zavádzajúcu formuláciu autora projektu, 
že odsunutím suterénu do vzdialenosti 1m od štítovej steny susednej stavby Dunajská č. 54 nie je 
návrhom nijako susedná stavba dotknutá (Odkaz. Technická správa E1.2 Statika str.2 kap. 2.2). 
toto tvrdenie vzniklo bez výsledkov statického posúdenia budovy na Dunajskej ulici č.54. 

Zároveň vlastník nehnuteľnosti Dunajská č.54 zásadne nesúhlasí s formuláciami autora 
projektu v „Stanovisku projektanta k námietkam účastníka konania“ na str.2, že pasportizácia a 
monitoring v priebehu výkopových prác je samozrejmou súčasťou zmluvy s budúcim 
dodávateľom (v dokumentácii pre stavebné konanie nie je ani len návrh takejto zmluvy a toto nie 
je stavebníkom zabezpečené a túto skutočnosť nepreukázal). Upozorňujeme , že z hľadiska 
vlastníka nehnuteľnosti Dunajská č.54 je jediným partnerom v tejto veci je len stavebník, resp. v 
procese stavebného konania stavebný úrad . Nie je možné povinnosti stavebníka dané zákonom 
prenášať na tretiu osobu, (neznámeho dodávateľa stavby). 
Obdobne autor stanoviska árch. Skoček konštatuje na str.2, že zmluvné , majetkovo -právne a 
dodávateľské vzťahy vlastníkov nie sú predmetom projektovej dokumentácie. Uvedený názor 
možno akceptovať len z pohľadu autora projektu ako navrhovateľa technických riešení, ale 
stavebník je povinný preukázať , že s majiteľom susedného pozemku, stavby , ma zmluvne 
usporiadané vzťahy tak , aby mohol realizovať výstavbu objektu (stavby) ktorú navrhuje. 
Stavebník to v tomto stavebnom konaní nepreukázal. Stavebník podľa nižšie citovaného zákona je 
povinný stavbu zabezpečiť , čo zakladá nie len technické riešenia zabezpečenia stavby, ale aj 
právne zabezpečenie vzťahov a úkonov s majiteľmi susedných stavieb tak, aby sa technicky dalo 
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realizovať zabezpečenie stavby a na susedných stavbách nevznikla škoda. Stavebník nemôže 
realizovať stavebné práce a technické riešenia s dopadom na cudzie stavby bez súhlasu ich 
majiteľov. 
§ 48 Stavebného zákona 
(1) Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a 
musia spĺňať základné požiadavky na stavby. 
(2) Stavby sa zakladajú spôsobom zodpovedajúcim základovým pomerom pozemku a režimu 
podzemných vôd. Pri zakladaní stavby sa musí dbať, aby sa zakladaním stavby neohrozila 
stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných pozemkov. Susedné 
stavby a pozemky, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa mohli zakladaním stavby 
ohroziť, treba zabezpečiť ešte pred začatím stavebných prác. 

Projektová dokumentácia pripojená k žiadosti nespĺňa túto zákonnú povinnosť a v 
prípade realizovania stavby podľa tejto projektovej dokumentácie by sa jednalo o realizovanie 
stavby v rozpore so zákonom a ak by bolo vydané SP bolo by vydané v rozpore so zákonom a 
uvedená dokumentácia nespĺňa ani povinnosť danú podľa § 60 SZ „ako dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhovanej stavby“. 

Podľa § 60 ods. (1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia 
neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na 
nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný 
úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do súladu s 
podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví. 
b. / Nevyhnutné činnosti podľa § 48 stavebného zákona, ktoré je stavebník v predmetnom projekte 
povinný zo zákona realizovať musia byť jednoznačne súčasťou dohody s vlastníkom susednej 
nehnuteľnosti, a preto požadujeme predložiť stavebníkom návrh zmluvného zabezpečenia 
realizácie napojenia oboch objektov tak, aby bol vyššie uvedený postup stavebníkom 
(investorom) predmetnej stavby garantovaný v akomkoľvek čase a vznikla na strane 
navrhovateľa záväznosť postúpenia návrhu projektového riešenia, súboru opatrení a zmluvných 
podmienok akémukoľvek vykonávajúcemu subjektu (realizačnej firme navrhovateľa ). Zmluvu o 
dohode v danej veci medzi navrhovateľom a vlastníkom existujúceho objektu Dunajská č.54 ( text 
takejto dohody sme predošlému stavebníkovi predložil ) zahrnúť ako neoddeliteľnú súčasť 
obligatórnych podmienok vydaného stavebného povolenia po predchádzajúcom podpise oboch 
dotknutých zmluvných strán. 

Súčasťou tejto dohody bude tiež súhlas vlastníka susednej nehnuteľnosti Dunajská čp. 
54 ( existujúci objekt Dunajská č.54 a pozemky, vrátane nádvoria ), ktorý bude definovať rozsah 
a spôsob prevedenia pasportu existujúceho stavu susednej budovy, pozemkov a stavieb , vrátane 
nádvoria a oplotenia „ pred zahájením stavebných prác, aby bol preukázateľne zdokumentovaný 
existujúci stav celej nehnuteľnosti a následne po dokončení stavebných prác bola prevedená 
revízia pasportu z dôsledkov stavebnej činnosti na susednú nehnuteľnosť Dunajská č. 54 pri 
výstavbe navrhovanej stavby ( viď Technická správa oddiel E1.2. Statika 09/2018, 07/2019 kap. 
6 str. 3 ). Pasport pred zahájením prác je nutné uložiť v archíve stavebného úradu k predmetnej 
akcii. 

Dohoda medzi vlastníkom objektu Dunajská č.54 a navrhovateľom stavby musí byť 
uzatvorená aj v prípade realizovania kopaných sond , či inej prieskumnej a prípravnej pred 
realizačnej činnosti navrhovateľa, pretože aj pri týchto činnostiach a ich realizácii môže 
vzniknúť V+K Invest s.r.o. škoda. 
2. Existujúce oplotenie vo vlastníctve Dunajská č. 54 
- v rámci aktualizácie projektu 09/2019 ponechal navrhovateľ terajšie oplotenie na hranici 
pozemku bez zmeny. Pokiaľ tak v projektové dokumentácii učinil (viz. rezz A-A) je formulácia 
návrhu projektu k plotu stále zavádzajúca , nepresná . Podobne ako v bode č.1 nie sú v 
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projektovej dokumentácii prijaté a navrhnuté opatrenia na zabezpečenie ochrany existujúceho 
oplotenia vo vlastníctve V+K Invest s.r.o., kde môže dôjsť k jeho poškodeniu, alebo zničeniu a to 
v dôsledku zakladania stavby stavebníka v tesnom susedstve uvedeného plota , respektíve pod 
úrovňou základovej špáry existujúceho oplotenia . Preto požadujeme dopracovať v zmysle tohto 
stanoviska projektovú dokumentáciu obdobne ako v bode č.1. tak aby bolo zrejmé ako bude 
technicky zabezpečene, že zakladaním budovy nebude poškodený plot. 
Terajším navrhovaným riešením stavebník koná vedome rozpore s ustanovením 
§62 SZ 
(1) V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, 
c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie 
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, 
3. Projekt organizácie výstavby (POV) 
- je absolútne nevyhnutné, aby pri prerokúvaní zlúčeného ÚR / SP bol riadne predložený 
podrobný a záväzný projekt POV tak, aby boli úplne podrobne popísané všetky opatrenia, ktoré 
musí zabezpečiť akýkoľvek dodávateľ stavebných prác v priebehu celého obdobia výstavby s 
cieľom minimalizovať škody na existujúcom susednom objekte Dunajská č.54 (zahŕňajúce 
susediace nehnuteľnosti ako celok, tzm. stavbu, pozemky, oplotenie i činnosť v objekte) a na 
vykonávanie činností v rámci tohto objektu. 
Požadujeme v danej veci tento postup činností: 
a. / vypracovať podrobný návrh POV, ďalej takýto návrh prerokovať a ako záväzný dokument 
zahrnúť do obligatórnych podmienok vydaného stavebného povolenia stavby pre navrhovateľa 
(stavebníka) s povinnosťou postúpiť tieto podmienky pre každého budúceho dodávateľa 
stavebných prác, teda realizačnej firme 
b. / predložiť návrh zmluvného zaistenia návrhu POV a z toho vychádzajúcich podmienok 
zahŕňajúcich komplexný návrh jednotlivých typov garancií, umožňujúcich vynútiteľnosť 
dodržiavania uvedeného POV.), zmluvu o dohode v danej veci medzi navrhovateľom a 
vlastníkom existujúceho objektu Dunajská č.54 zahrnúť ako neoddeliteľnú súčasť obligatórnych 
podmienok vydaného stavebného povolenia po predchádzajúcom podpise oboch dotknutých 
zmluvných strán. 

Aktuálna verzia POV je pre daný účel absolútne nedostatočná a tým aj nepoužiteľná, 
pretože neobsahuje žiadne riešenia súboru opatrení, ktoré je v situácii zamýšľanej výstavby na 
nestabilnom podloží, v tesnej blízkosti historickej budovy a v uvedených súvislostiach absolútne 
nevyhnutné použiť a realizovať. Tu je nutné uviesť, že téza návrhu POV (ktorého podstatné časti 
musia byť uvedené v obojstrannej dohode ) sme stavebníkovi predložili písomne na rokovanie už 
18.06.2018, avšak napriek našej písomne deklarovanej pripravenosti na rokovanie zo strany 
stavebníka doposiaľ k akejkoľvek aktivite nedošlo. 
c. / požadujem predložiť k návrhu na stavebné povolenie aj plán kontrolných prehliadok 
realizovania stavby , ktoré budú za účasti stavebného úradu slúžiť pre potvrdenie skutočností, že 
jednotlivé etapy realizovania stavby sú stavebne realizované v súlade so stavebným povolením a 
zároveň budú slúžiť pre kontrolu realizovania stavebných prác s podmienkami dohody 
stavebníka a V+K Invest s.r.o. ako vlastníka nehnuteľnosti na Dunajskej č.54. Vlastník 
nehnuteľnosti na Dunajskej č.54 v rámci kontrolnej prehliadky stavby potvrdí stavebnému úradu 
správnosť realizovania výstavby v jednotlivých etapách v zmysle uzatvorenej dohody so 
stavebníkom. Bez súhlasu vlastníka nehnuteľnosti na Dunajskej ulici č. 54 na základe kontrolnej 
prehliadky ,by nebolo možné pokračovať v realizácii stavebných prác na dotknutej časti stavby. 
4. Proces odstraňovania stavebných vád a nedorobkov 
- je absolútne nevyhnutné, aby bol predložený návrh podmienok realizácie procesu 
odstraňovania vád a nedorobkov najmä s ohľadom na minimalizáciu škôd na susednom objekte 
Dunajská č.54 (zahŕňajúce susediace nehnuteľnosti ako celok, tzm. stavbu, pozemky, oplotenie i 
činnosť v objekte) a na prevádzkovanie činností v rámci tohto objektu. Podmienky k systému 
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riešenia odstraňovania vád a nedorobkov, vrátane prípadných finančných dopadov pri ich 
nerealizovaní či nutnosti urobiť ich treťou stranou a zahrnúť to do zmluvnej dohody citovanej v 
bode č.1, bode č.2 a bode č.3 vyššie. 
5. Kompenzácia vzniknutých strát na strane vlastníka susednej nehnuteľnosti Dunajská č.54 

Spoločnosť V+K Invest s.r.o. prenajíma všetky priestory za účelom realizovania 
reštauračných a pohostinských činností nájomcom , ktorý to prevádzkuje a to aj v podzemnom 
podlaží, kde nie sú skladové priestory ale prevádzka baru. Stavebná činnosť a zakladanie budovy 
použitím mechanizmov obmedzí , alebo naruší celkom prevádzku nájomcu. To znižuje výnosovú a 
účelovú hodnotu budovy na Dunajskej č. 54., ako uvádzame v bode 1 námietok. 

Doteraz nebol zo strany navrhovateľa predložený žiaden návrh riešenia kompenzácie 
vzniknutých strát na strane vlastníka susednej nehnuteľnosti Dunajská č.54, ktoré vzniknú v 
dôsledku stavebnej činnosti pri výstavbe obytného domu a obmedzia prevádzku a činnosti 
zmluvných nájomcov v existujúcom objekte. 

V danej problematike je nutné, aby podmienky kompenzácie boli dohodnuté a zmluvne 
zaistené pred vydaním stavebného povolenia. 
6. Obmedzenie vlastníckych, majetkových a iných práv 
Navrhovateľ polyfunkčného domu umiestnil stavbu v tesnom susedstve hranice pozemku s 
nehnuteľnosťou Dunajská č. 54. Aktualizáciou projektovej dokumentácie 09/2018, resp.10 / 2018 
a 07/2019 vykonal technické opatrenia, ktorými pôvodne zasahoval nepriamo do susedného 
pozemku (požiarne nebezpečný priestor presahoval hranice susedného pozemku). V návrhu tak 
vyriešil technickými úpravami vplyv stavby na susedné stavbu a susedný pozemok (okná s 
požiarnou odolnosťou s núteným napojením na signalizáciu EPS, nehorľavé materiály a pod.) 
iba a len technicky. Pri posudzovaní návrhu stavby pre predmetnú lokalitu z hľadiska 
urbanistického a architektonického zakladá návrh stavby svojím rozsahom (pôdorysným i 
výškovým) takmer na hranici pozemku (v rade niekoľkých desiatok centimetrov) nerovnovážny 
stav medzi vlastníkmi existujúcej nehnuteľností Dunajská č.54 a navrhovateľom stavby. Tento 
stav tzv. negatívnej externality navrhovanej stavby na susednú nehnuteľnosť vychádza z 
predpokladu, že navrhovateľ stavby svojím umiestnením stavby takmer na hranici pozemku s 
okennými otvormi vytvoril akési vecné bremeno na susednom pozemku pre zabezpečenie 
funkčnosti svojej vlastnej navrhovanej stavby, a to bytových jednotiek na jednotlivých podlažiach 
tým, že skrze susedný pozemok má zabezpečené denné oslnenie obytných miestností bytov. Tzn. 
ak bude chcieť vlastník nehnuteľnosti Dunajská č.54 navrhnúť na svojom pozemku výstavbu v 
nádvorí, bude denná oslnenie bytov na susednej nehnuteľnosti limitom pre jeho výstavbu. Teda 
zástavba nádvoria bude musieť byť v takej vzdialenosti, aby nedošlo k zatieneniu navrhovaných 
bytových jednotiek. Obmedzením sú teda denné oslnenia (okenné otvory) do obytných miestností 
tesne pri hranici pozemku. Tento konkrétne predložený návrh výrazne znižuje hodnotu susednej 
nehnuteľnosti (nielen dvornej časti a voľného pozemku, ale predmetnej nehnuteľnosti ako celku) 
a obmedzuje výkon práv vlastníka nehnuteľnosti Dunajská č.54 rovnakými právami a 
možnosťami ako navrhovateľa susednej stavby. Stavbou tak vzniká v území nerovnovážny stav 
veľkosťou (hmotou) navrhovanej stavby v neprospech vlastníka nehnuteľnosti Dunajská č.54. Pre 
porovnanie si možno predstaviť, že navrhnutá hmota stavby nebude mať žiadne okná v smere k 
susednej nehnuteľnosti Dunajská č.54, po celej svojej výške bude bez okien a bude postavená na 
hranici pozemku. Toto riešenie však pre vlastníka susednej nehnuteľnosti Dunajská č.54 je 
rovnoprávnejšie, lebo svojou výstavbou vo dvornej časti voľného pozemku môže pristavať tesne k 
hranici pozemku s predmetnou stavbou už bez obmedzenia. Vlastník Dunajská č.54 má potom 
výkon rovnakých práv ako navrhovateľ susednej stavby. Námietka k navrhnutej hmote vo dvornej 
časti tak jednoznačne potvrdzuje, že predložený návrh stavby je nesprávny a navrhovateľ svojím 
návrhom obmedzuje výkon vlastníckych práv vlastníka susednej nehnuteľnosti Dunajská č.54. 
Navrhovateľ stavby môže prijať také opatrenia pri návrhu stavby (pôdorysné, dispozičné), aby 
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napr. do dvornej časti neboli realizované okna od obytných miestností alebo boli v takej 
vzdialenosti od hranice pozemku, že svojím umiestnením nebudú preukázateľne vecne zaťažovať 
susednú nehnuteľnosť. 

Spoločnosť V+K Invest s.r.o.nijako nespochybňuje výkon majetkových práv stavebníka a 
jeho právo realizovať výstavbu legálne podľa príslušných zákonov, no legálne námietky len 
výrazne upozorňujú na nesúlad stavebníkovho návrhu na SP s ním predloženou dokumentáciou v 
rozpore so zákonom, s navrhnutým realizovaním stavby v rozpore so zákonom, čo bezprostredne 
ohrozuje vlastníctvo V+K Invest s.r.o. nielen na možnej škode, ale priamo na likvidácii majetku a 
ohrozuje prevádzku reštauračnej činnosti nájomcu V+K Invest s.r.o. 

Z doterajšieho neaktívneho konania stavebníka máme názor, že nie je doposiaľ ochotný 
rokovať o podmienkach dohody, aj keď V+K Invest s.r.o.je k tomu stále prístupný. 
Rešpektujem právo stavebníka stavať podľa zákona , no budeme intenzívne chrániť náš majetok, 
podnikateľské aktivity a obchodné záujmy a to v každom štádiu konania o povolení stavby. 

Pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu do majetku V+K Invest s.r.o. sa okamžite budeme 
domáhať právnej ochrany danej legislatívou EU , ústavou a zákonmi SR. 
Účastník konania ďalej požaduje: 
1. Preveriť , či predložená žiadosť o vydanie stavebného povolenia je v súlade s územným 

plánom zóny ( ÚPN-Z) tak, aby bolo možné vydať stavebné povolenie bez 
predchádzajúceho vydania územného rozhodnutia o umiestení stavby ( tzm. Overiteľný 
súlad navrhovanej novostavby s ÚPN-Z, kde ÚPN-Z bol v priebehu 4 rokov aktualizovaný 
(ak nebol, prestáva byť záväzný, stáva sa iba smerodajným). 

2. Navrhujeme, ak sa preukáže v zmysle zákona , že je potrebné vydať samostatné územné 
rozhodnutie vo veci umiestnenia novostavby stavebníka, aby stavebný úrad žiadosť 
stavebníka o vydanie stavebného povolenia v tomto konaní zamietol v celom rozsahu. 
 
Na základe podaných námietok dňa 22.05.2018 stavebník upravil projektovú 

dokumentáciu na elimináciu vplyvu novostavby na susednú stavbu vo vlastníctve V+K Invest 
s.r.o. a preto stavebný úrad vyhodnotil námietky ako neopodstatnené. 

Hrebeň strechy a rímsa nádvoria boli znížené, aby nedochádzalo k zatieneniu priestorov 
susedného objekt. Súčasťou podkladov je aj svetlotechnický posudok. Úpravou okenných výplní 
sa zamedzilo presahu požiarne nebezpečných priestorov na susednú parcelu. Súčasťou podkladov 
je aj stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy. 

K riešeniu napojenia objektu na štítovú stenu susednej stavby stavebný úrad uvádza, že 
založenie novostavby je navrhnuté výlučne na pozemku stavebníka, suterén bol ustúpený od 
štítovej steny a zmenšený tak, aby pri jeho realizácii došlo k čo najmenšiemu kontaktu so 
susedným objektom. Za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie zodpovedá projektant. 
Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Projektovú 
dokumentáciu vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Iľja Skoček, reg. č. *1268AA* a jej 
súčasťou je aj Statické posúdenie a Záverečná správa z inžinierskogeologického prieskumu. 

Vo výroku rozhodnutia určil stavebný úrad podmienky v bode č. 25. a 26. pre 
zabezpečenie susedných nehnuteľností. Je dispozičným právom účastníkov konania, akým 
spôsobom zabezpečenia zdokumentovanie stavu nehnuteľnosti pred začatím výstavby. 

Námietku týkajúcu sa oplotenia vo vlastníctve Dunajská 54 stavebný úrad vyhodnotil ako 
neopodstatnenú z toho dôvodu, že navrhovaná novostavba bude uskutočňovaná výlučne na 
pozemku stavebníka. Návrh novostavby nie je podmienený búraním alebo zachovaním oplotenia. 

Námietkami týkajúcimi sa kompenzácie vzniknutých strát sa stavebný úrad nezaoberal, 
pretože to nie je v jeho kompetencii. 

K žiadosti stavebník priložil projektovú dokumentáciu overenú autorizovaný architekt 
Ing. arch. Iľja Skoček, reg. č. *1268AA*, projekt pre stavebné povolenie, ktorá spĺňa všeobecné 
technické požiadavky na výstavbu  a doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia. K 
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žiadosti sa vyjadrili dotknuté orgány ochraňujúce záujmy podľa osobitných predpisov. Ich 
podmienky sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

K návrhu sa bez podmienok vyjadrili: 

- Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy č. HZUBA3-2018/002561-
002 zo dňa 25.10.2018 

- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. ASM-30-2454/2017 zo dňa 25.10.2017 

Predmetná stavba je súčasťou územia, pre ktoré je spracovaný územný plán zóny Dunajská 
v znení Zmien a doplnkov. Stavebný úrad spojil územné konanie o umiestnení stavby so 
stavebným konaním v zmysle § 39a ods. (4) stavebného zákona, lebo podmienky na umiestnenie 
stavby vyplývajú z územného plánu zóny. Dotknutý pozemok je zaradený v Urbanistickom bloku 
č. 19-Jakubovo námestie , Blok č. 19/3-b. Navrhovaná dokumentácia je v súlade so záväznou 
časťou platného územného plánu zóny. 

Stavebný úrad v konaní vyhodnotil, že stavba je v súlade s územným plánom zóny, že 
dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany 
životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu ustanovenou stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Stavebný 
úrad zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto 
nie je dôvod na nevydanie predmetného rozhodnutia. 

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadosť na začatie konania spolu 
s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ho s príslušnými hmotnoprávnymi 
a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so stavebným zákonom a správnym poriadkom 
a príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky dostatočne 
zistil skutkový stav veci, a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

P O U Č E N I E 

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

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

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

 
 
 
 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 
starostka mestskej časti 
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Doručí sa: 
- účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

 Vlastníkom nehnuteľností: 
− pozemku parc. reg. C KN č. 8809 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto (nezastavaný 

pozemok pre navrhovanú stavbu) 
− pozemku parc. reg. C KN č. 8798 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp. č. 

2328 na ňom (budova na Lazaretskej 15) 
− pozemku parc. reg. C KN č. 8810 a 8811 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby 

súp. č. 2400 na ňom (budova na Dunajskej 54) 
− pozemku parc. reg. C KN č. 8812/1 a 8812/2 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby 

súp. č. 2327 na ňom (budova na Dunajskej 52) 
− pozemku parc. reg. C KN č. 8667/18 a 8667/9 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a 

stavby súp č. 7080 na ňom (polyfunkčná budova na Dunajskej 25) 
− pozemku parc. reg. C KN č. 8797 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp č. 

2399 na ňom (bytový dom Lazaretská 13 – Dunajská 56) 
− pozemku parc. reg. C KN č. 8759 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp č. 

4584 na ňom (rodinný dom Dunajská 27) 
− pozemku parc. reg. C KN č. 8808 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a stavby súp č. 

2429 na ňom (budova Lazaretská 20) 
− pozemku parc. reg. C KN č. 21769 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a verejnej 

komunikácie na ňom (Lazaretská ulica) 
− pozemku parc. reg. E č. 21759 v k.ú. Bratislava - Staré Mesto a verejnej 

komunikácie na ňom (Dunajská ulica) 
 Ing. arch. Ilja Skoček, AA, Medzierka 2044/9, 811 01 Bratislava, projektant 

 

- na vedomie: 

1. Artplan spol. s r.o. , Karadžičova 27, 811 08 Bratislava so zaslaním/odovzdaním overenej 
projektovej dokumentácie po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

2. KORUNA Reality a.s., Mlynské nivy 56, 821 08 Bratislava 
3. Ing. arch. Ilja Skoček, AA, Medzierka 2044/9, 811 01 Bratislava 
4. Athena, s.r.o., Grösslingová 53, 811 09 Bratislava 
5. MEDIAL, družstvo, Haanova 12/B, 851 04 Bratislava 
6. Consulting Invest, s.r.o., Dunajská 52, 811 08 Bratislava 
7. V+K INVEST s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 Jinonice, 158 00 Praha v zastúpení JUDr. 

Jozef Mižák, Letná 40, 040 01 Košice 
 

ďalej sa doručuje 

8. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a so žiadosťou o zvesenie a doručenie verejnej vyhlášky 

9. Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na webovom sídle 
(na internetovej stránke) Mestskej časti Bratislava- Staré Mesto  
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:  
 
Dátum vyvesenia:    Odtlačok pečiatky a podpis: 
 
Deň doručenia:  
 
Dátum zvesenia: Odtlačok pečiatky a podpis: 
 

 
- na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti: 

10. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava  
11. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Finančné oddelenie, Vajanského nábrežie 3, 814 21 
Bratislava  
 
 

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


