
MESTSK� ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA
Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava 5

UKSP 20040-TX1/2009,10-Pr-17 Bratislava 24.5.2010

�ZEMN� ROZHODNUTIE

Mestsk� časť Bratislava-Petržalka, ako stavebn� �rad pr�slušn� podľa � 117 z�kona č. 50/1976 Zb. o �zemnom 
pl�novan� a stavebnom poriadku (stavebn� z�kon) v znen� neskorš�ch predpisov (ďalej len "stavebn� z�kon"),
podľa � 37 stavebn�ho z�kona a podľa � 46 z�kona č. 71/1967 Zb. o spr�vnom konan� (spr�vny poriadok) 
v znen� neskorš�ch predpisov pos�dil n�vrh na rozhodnutie o umiestnen� stavby, ktor� dňa 12.11.2009 podal

AVZ management, s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01  Prievidza,
ktor�ho zastupuje  Atelier Art s.r.o., Radlinsk�ho 24, 811 07  Bratislava

(ďalej len "navrhovateľ"), a na z�klade tohto pos�denia vyd�va podľa � 39 a 39a stavebn�ho z�kona a � 4 
vyhl�šky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykon�vaj� niektor� ustanovenia stavebn�ho z�kona

r o z h o d n u t i e o   u m i e s t n e n �   s t a v b y

Energeticky �sporn� polyfunkčn� bytov� dom Lipa
Bratislava, Petržalka, Daliborovo n�mestie 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 4788, 4791/1, 4892, 4893, 4895, 4897,4877/ 5 v 
katastr�lnom �zem� Petržalka,  inžinierske siete sa bud� realizovať na pozemkoch: register "C" parc. č. 4775/2, 
4778, 4786/1, 4791/2, 4792, 4877/5, 4877/6, 4894, 4895, 4896 v katastr�lnom �zem� Petržalka.

Popis stavby:
Polyfunkčn� bytov� dom je riešen� ako samostatn� objekt určen� na b�vanie, na pr�zem� s priestormi pre 
doplnkov� funkciu - obchod a služby. Objekt je 5 podlažn� s podzemnou gar�žou, s dvomi nez�visl�mi 
komunikačn�mi jadrami. V�čšina bytov je orientovan� do strany Petržalsk�ho korza, byty s� vybaven� 
balk�nom, byty na poslednom ust�penom podlaž� maj� terasy. Pr�stup do podzemn�ch gar�ž� je riešen� cez 
samostatn� vjazd pr�stupn� z existuj�ceho parkoviska. 

Objektov� skladba:
SO 00    Pr�prava �zemia

SO 00-1 odstr�nenie stavieb

SO 00-2 v�rub

SO 01    Hlavn� objekt - bytov� dom s doplnkovou funkciou obchod, služby

1.PP - gar�ž (55 parkovac�ch miest)

1.NP - obchod, služby - 469 m2

2.-5.NP - byty - 2420 m2 (30 bytov)

SO 02    �prava jestvuj�ceho chodn�ka - vjazd do gar�že

SO 02.1 Sveteln� signaliz�cia - vjazd do gar�že

SO 03    Parkovisk� a spevnen� plochy (8 parkovac�ch miest)

SO 04    Sadov� �pravy a z�hradn� architekt�ra
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SO 05    Vodovodn� pr�pojka

SO 06    Kanalizačn� pr�pojka

SO 07    Pr�pojka NN

SO 08    Telef�nna pr�pojka

SO 09    Pr�pojka KTV

SO 10    �prava jestvuj�cej kanaliz�cie

SO 11    �prava jestvuj�ceho rozvodu vody

SO 12    �prava jestvuj�ceho STL plynovodu

SO 13    Preložka rpzvodu NN

SO 14    �prava jestvuj�ceho rozvodu VO

SO 15    �prava jestvuj�ceho telef�nneho rozvodu

SO 16    �prava jestvuj�ceho rozvodu UPC

SO 17    �prava jestvuj�ceho rozvodu SITEL

SO 18    Rekonštrukcia trafostanice TS 0839 

I. Stavba bude umiestnen� na pozemku register "C" parc. č. 4788, 4791/1, 4892, 4893, 4895, 4897 v 
katastr�lnom �zem� Petržalka,  inžinierske siete sa bud� realizovať na pozemkoch: register "C" parc. č. 
4791/2, 4792, 4877/5, 4877/6, 4894, 4895, 4896 v katastr�lnom �zem� Petržalka, ako je zakreslen� na 
priloženom situačnom v�krese v mierke katastr�lnej mapy 1:1000 a podľa dokument�cie pre vydanie 
�zemn�ho rozhodnutia vypracovanej Ing. arch. Ľubom�rom Boh�čom - Ateli�r ART s.r.o. v term�ne j�n 
2009.

II. Pre umiestnenie a projektov� pr�pravu stavby sa určuj� tieto podmienky:

A. Urbanisticko - architektonick� podmienky:

1. Polyfunkčn� bytov� dom je riešen� ako samostatn� objekt určen� na b�vanie, na pr�zem� s priestormi pre 
doplnkov� funkciu - obchod a služby. Objekt je 5 podlažn� s podzemnou gar�žou, s dvomi nez�visl�mi 
komunikačn�mi jadrami. V�čšina bytov je orientovan� do strany Petržalsk�ho korza, byty s� vybaven� 
balk�nom, byty na poslednom ust�penom podlaž� maj� terasy. Pr�stup do podzemn�ch gar�ž� je riešen� cez 
samostatn� vjazd pr�stupn� z existuj�ceho parkoviska. 

2. Odstupov� vzdialenosti od jestvuj�cich pozemkov a stavieb:

od parc. č. 4791/1 1,689 m 
od parc. č. 4791/1 4,765 m 
od parc. č. 4877/5 0,160 m 
od stavby na parc. č. 4877/6    15,659 m
od stavby na parc. č. 4877/6 12,984 m
od parc. č. 4791/1                              0,180 m

3. V�škov� umiestnenie stavby:

� 0,000 = 136,200 m.n.m. (BPV)
v�ška stavby + 15,380 m = 151,580 m.n.m. 
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B. Podmienky napojenia na inžinierske siete:

1. Z�sobovanie vodou:

novou vodovodnou pr�pojkou DN100 z verejn�ho rozvodu veden�ho v Daliborovom n�mest�

2. Odkanalizovanie:

novou kanalizačnou pr�pojkou DN200 do verejnej kanaliz�cie v Daliborovom n�mest�

3. Z�sobovanie elektrickou energiou:

pr�pojkou NN z rekonštruovanej trafostanice TS 0839

4. Z�sobovanie teplom:

vykurovanie bude zabezpečen� tepeln�m čerpadlom

5. Z�sobovanie plynom:

sa nerealizuje

6. Dopravn� napojenie:

z Gercenovej ulice cez jestvuj�ce parkovisko

C. Podmienky vypl�vaj�ce z vyjadren� dotknut�ch org�nov:

Stavebn�k je povinn� zabezpečiť parkovanie – statick� dopravu tak, že ku každ�mu bytu mus� byť 
zabezpečen� minim�lne jedno parkovacie st�tie v podzemnej gar�ži.

Magistr�t hl. m. SR Bratislavy - Oddelenie �zemn�ho rozvoja mesta - Z�v�zn� stanovisko MAGS 
ORM 49432/285650/09 zo dňa 13.10.2009:

1. Počas realiz�cie stavby zabezpečiť, aby stavebnou činnosťou nebolo negat�vne ovplyvnen� jej 
okolie a prev�dzka jestvuj�cich školsk�ch zariaden� (z�kladn� škola a z�kladn� umeleck� škola).

2. Predložiť v r�mci stavebn�ho konania a kolaudačn�ho konania na odd. životn�ho prostredia 
Magistr�tu hl. m. SR Bratislavy PD stavby na pos�denie mal�ho zdroja znečistenia ovzdušia 
z hľadiska ochrany ovzdušia podľa � 34 z�kona č. 478/2002 Z.z..

3. Vykon�vať investičn� činnosť v s�lade s ustanoveniami všeobecne z�v�zn�ho nariadenia č. 
8/1993 o starostlivosti o verejn� zeleň na �zem� hl. m. SR Bratislavy.

4. Preuk�zať v kolaudačnom konan� realiz�ciu sadov�ch �prav podľa schv�lenej projektovej 
dokument�cie.

5. Preuk�zať v stavebnom konan� riešenie nakladania s komun�lnym odpadom a nakladania 
s odpadmi zo stavebnej činnosti v s�lade s platn�mi pr�vnymi predpismi.

6. Umiestniť kontajnery na vlastnom pozemku za dodržania hygienick�ch, estetick�ch 
a protipožiarnych podmienok.

7. Požiadať v kolaudačnom konan� odd. životn�ho prostredia magistr�tu o vyjadrenie k nakladaniu 
s odpadmi zo stavebnej činnosti a k umiestneniu zariadenia a priestoru na nakladanie 
s komun�lnym odpadom.

Magistr�t hl. m. SR Bratislavy - Oddelenie spr�vy nehnuteľnosti mesta Bratislavy zn. MAGS SNM 
50571/09 zo dňa 10.5.2010:

1. Dodržať podmienky stanoven� v Z�v�znom stanovisku hl. m. SR Bratislavy k investičnej činnosti 
MAGS ORM 49432/285650/09.

2. Zmeny dopravn�ho značenia pr�stupov�ch tr�s na stavenisko ods�hlasiť v dopravnej komisii.
3. Zmluvne si vysporiadať vzťah k pozemkom dotknut�m v�stavbou pred vydan�m stavebn�ho 

povolenia.
4. Vodomern�, plynomern� a in� meracie zariadenia, ako i stojisko kontajnerov na komun�lny odpad 

umiestniť na vlastnom pozemku.
5. Vyžiadať z�v�zn� stanovisko pr�slušn�ho cestn�ho spr�vneho org�nu k zriadeniu vjazdu 

a k pripojeniu sa na �čelov� komunik�ciu.
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Mestsk� časť Bratislava-Petržalka, Oddelenie �zemn�ho rozvoja a dopravy zn. 12/09/13167/TE1/Va93 
zo dňa 5.8.2009:

1. V r�mci stavby bude vybudovan�ch minim�lne 63 parkovac�ch miest, z toho 55 miest 
v podzemnej gar�ži a 8 miest na priľahlom jestvuj�com parkovisku.

2. Sťahovanie prekrižovan�m Petržalsk�ho korza nie je možn�, riešiť cez dvor Ľudovej školy 
umenia.

3. V r�mci stavby je potrebn� opraviť pr�jazdov� komunik�ciu na parkovisko až po 
novonavrhovan� rampu do 1.PP.

Mestsk� časť Bratislava-Petržalka, Oddelenie životn�ho prostredia zn. 2009/18560/12-Je zo dňa 
8.1.2010:

1. Stromy bud� presaden� až po z�skan� SP na stavbu.
2. Stromy bud� presaden� vo vhodnom agrotechnickom term�ne.
3. Pri presadbe nesmie d�jsť k z�sahu do koreňovej s�stavy vo vzdialenosti do 2 m od kmeňa.
4. Počas presadby a pr�pravn�ch pr�cach na presadbu stromov bude dodržan� STN 83 7010 Ochrana 

pr�rody Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej veget�cie.
5. Po presaden� je nutn� zabezpečiť odborn� a pravideln� starostlivosť po dobu 5 rokov.
6. V pr�pade �hynu v priebehu 5 rokov od presadby, je povinnosť predmetn� stromy nahradiť a to 

v počte 5 ks za jednu uhynut� drevinu vo forme odrasten�ch listnant�ch drev�n s obvodom kmeňa 
20-25 cm alebo ihličnat�ch drev�n vo v�ške min. 150 cm .

7. N�hrada za uhynut� stromy bude  vysaden� podľa projektu, ktor� je nutn� predložiť na schv�lenie 
MČ Bratislava –Petržalka.

8. Dodržať podmienky v�rubu – rozhodnutie č. 20009/18560/13-Je zo dňa 1.2.2010.

Mestsk� časť Bratislava-Petržalka, Odd. nakladania s majetkom – zn. 1020/02812/08/0 zo dňa 
10.2.2010:

1. Ako vlastn�k stavby Petržalsk�ho korza s�hlas� so stavbou podjazdu cez Petržalsk� korzo za 
podmienky, že technick� stav tejto časti pešej z�ny sa d� do p�vodn�ho stavu.

Obvodn� �rad ŽP, Odbor odpadov�ho hospod�rstva – zn. ZPH 2009/05893/V/GRE zo dňa 12.8.2009:
1. Držiteľ odpadu do 10 dn� od ukončenia b�rac�ch pr�c predlož� tunajšiemu �radu doklady o sp�sobe 

nakladania s odpadmi.
2. Pred začat�m stavby ozn�mi dod�vateľ stavby, sp�sob nakladania s odpadom – v�kopov� zemina

in� ako uveden� v 17 0505.
3. Držiteľ odpadov je povinn� odovzd�vať odpady na zneškodnenie resp. zhodnotenie len fyzick�m 

alebo pr�vnick�m osob�m, ktor� s� na t�to činnosť opr�vnen�.
4. Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa mus� hneď po vytvoren� odviezť 

k opr�vnen�mu odberateľovi.
5. Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpeč� ich pred 

znehodnoten�m, odcudzen�m alebo in�m nežiaducim �činkom.
6. Držiteľ odpadov bude viesť a uchov�vať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnoten� 

a zneškodnen�.
7. Držiteľ odpadov predlož� hl�senie o vzniku a nakladan� s odpadom (� 10 vyhl�ška MŽP SR č. 

283/2001 Z.z.), ak ročne naklad� s viac ako jednou tonou ostatn�ch odpadov alebo 50 kg 
nebezpečn�ch odpadov, v term�ne do 31. janu�ra nasleduj�ceho kalend�rneho  roka.

8. Držiteľ odpadov najnesk�r v term�ne do kolaud�cie stavby predlož� tunajšiemu �radu doklady 
preukazuj�ce sp�sob nakladania s odpadmi zo stavby.

9. Ak prev�dzkou objektu vznikne viac ako 100 kg nebezpečn�ch odpadov za rok, držiteľ odpadov je 
povinn� požiadať org�n odpadov�ho hospod�rstva o udelenie s�hlasu na nakladanie 
s nebezpečn�mi odpadmi podľa � 7 ods. 1 p�sm. g) z�kona o odpadoch.

Obvodn� �rad ŽP, Odbor št�tnej vodnej spr�vy – zn. ZPS 2009/05588/SOJ/V zo dňa 24.7.2009:
1. Predložiť stanovisko BVS, a.s. k projektu na SP.
2. Predložiť stanovisko SVP, OZ Bratislava a SHM� k projektu na SP.
3. Preuk�zať, ako s� vonkajšie parkovisk� chr�nen� proti priesaku zaolejovan�ch dažďov�ch v�d do 

podložia.
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4. Navrhovan� objekty �pravy verejn�ho vodovodu a verejnej kanaliz�cie, vonkajšej are�lovej 
kanaliz�cie, detenčn� n�drže, čerpacie stanice, studne pre tepeln� čerpadl� s� vodn� stavby 
v zmysle � 52 ods. 1 z�k. č. 364/2004 Z.z. o vod�ch. Na ich uskutočnenie je potrebn� povolenie 
org�nu št�tnej vodnej spr�vy podľa � 26 vodn�ho z�kona.

5. Na čerpanie podzemn�ch v�d počas zakladania stavby je potrebn� povolenie podľa � 21 vodn�ho 
z�kona.

6. Pre zriadenia skladu PHM, z�ložn�ho zdroja el. energie a rekonštrukciu trafostanice je potrebn� 
s�hlas org�nu št�tnej vodnej spr�vy.

Region�lny �rad verejn�ho zdravotn�ctva Bratislava, č. R�VZ/23-11411/2009 zo dňa 24.8.2009:
1. Pos�diť vplyv hluku z dopravy na navrhovan� obytn� prostredie podľa ustanoven� vyhl. MZ SR č. 

549/2007 Z.z. o pr�pustn�ch hodnot�ch hluku, infrazvuku a vibr�ci� a o požiadavk�ch na 
objektiviz�ciu hluku, infrazvuku a vibr�ci� v životnom prostred�. V pr�pade prekročenia najvyšš�ch 
pr�pustn�ch hodn�t navrhn�ť sp�sob �činnej ochrany navrhovan�ho obytn�ho prostredia.

2. Podrobne pos�diť vplyv hluku počas v�stavby na okolit� prostredie podľa vyhl. MZ SR č. 
549/2007 Z.z..

3. Funkcie prenaj�mateľn�ch priestorov navrhn�ť zlučiteľn� s funkciou b�vania.
4. Odvod znehodnoten�ho vzduchu z gar�ž� riešiť tak, aby okolit� obytn� prostredie nebolo negat�vne 

ovplyvňovan� hlukom a spalinami v�fukov�ch plynov.
5. Pri kolaud�cii stavby predložiť protokol z merania hluku z technick�ch zariaden� objektu (pr�padne 

z dopravy), ktor�m sa preuk�že splnenie požiadaviek vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z..
6. Pri kolaud�cii stavby predložiť: protokol z merania zvukoizolačn�ch vlastnost� deliacich 

konštrukci� medzi jednotliv�mi bytov�mi priestormi a bytov�mi a nebytov�mi priestormi v zmysle 
STN 73 0532 Hodnotenie zvukoizolačn�ch vlastnost� budov a stavebn�ch konštrukci�.

7. V�sledok laborat�rneho rozboru vzorky vody, ktor� preuk�že vyhovuj�cu kvalitu pitnej vody 
podľa NV SR č. 354/2006 Z.z., ktor�m sa ustanovuj� požiadavky na vodu určen� na ľudsk� 
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudsk� spotrebu.

Krajsk� riaditeľstvo PZ v Bratislave - Krajsk� dopravn� Inšpektor�t - Odbor dopravn�ho inžinierstva
č. KRP20-92/DIO-2009 zo dňa 15.7.2009:

1. Z navrhovan�ho počtu 63 parkovac�ch miest požadujeme minim�lne 8 miest navrhn�ť na 
povrchovom parkovisku tak, aby bol zabezpečen� dostatočn� počet miest pre n�vštevn�kov 
objektu.

2. V gar�žov�ch priestoroch požadujeme zabezpečiť voľne pr�stupn� dostatočn� počet parkovac�ch 
miest pre zamestnancov objektu a v ďalšom stupni požadujeme uveden� pripomienku zapracovať 
do PD.

3. Mus� byť zabezpečen� bezpečn� a plynul� pohyb peš�ch a najm� imobiln�ch os�b v danej lokalite, 
t.j. chodn�ky musia byť navrhnut� ako bezbari�rov�.

4. PD zos�ladiť s okolit�mi aktivitami v �zem�, najm� pokiaľ ide o prepojenie chodn�kov v danej 
lokalite.

5. V ďalšom stupni predložiť na vyjadrenie podrobn� projekt organiz�cie dopravy.

Bratislavsk� vod�rensk� spoločnosť, a.s., č. 21211/2009/Mg zo dňa 5.8.2009:
2. K umiestneniu objektu nebud� mať n�mietky, len ak cez predmetn� stavbu a so stavbou s�visiace 

nehnuteľnosti nie s� trasovan� rozvody vodovodov a kanaliz�cie BVS, vr�tane ich s�čast� a bude 
dodržan� ich p�smo ochrany.

3. Pri akejkoľvek stavebnej činnosti, pri ktorej by mohlo d�jsť ku kol�zii s vodohospod�rskymi 
zariadeniami, je potrebn� dodržiavať všeobecn� podmienky BVS.

4. Ďalš� stupeň PD a žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejn� vodovod a kanaliz�ciu zaslať na 
vyjadrenie BVS a.s..

Slovensk� plyn�rensk� priemysel, a.s., č. TDaGIS-Fa-799/2009 zo dňa 29.10.2009:
1. Pred asan�ciou jestvuj�ceho objektu pohostinstva LIPA objednať odpojenie jestvuj�cej STL 

pr�pojky plynu od plynovodu a demont�ž plynomeru.
2. Ďalš� stupeň PD pre stavebn� povolenie i s delenou chr�ničkou STL plynovodu DN 100 PN 90kPa 

v kol�znej časti stavby predložiť k pos�deniu.
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Z�padoslovensk� energetika, a.s., dňa 24.8.2009:
1. Fakturačn� elektromery musia byť umiestnen� na verejne pr�stupnom mieste, pr�stupn�  

pracovn�kom ZSE a.s. každ� denn� a nočn� hodinu.
2. Rešpektovať všetky zariadenia v majetku ZSE Distrib�cia a.s. silov� aj oznamovacie a dodržiavať 

ich ochrann� p�sma podľa �36 z�kona 656/2004 o energetike a jeho noviel.
3. Pred začat�m zemn�ch pr�c na energetick�ch zariadeniach budovan�ch v tejto stavbe je potrebn� 

v navrhovan�ch tras�ch požiadať o presn� vyt�čenie a identifikovanie k�blov patriacich ZSE a.s..
Zemn� pr�ce pri križovan� a s�behu so zariadeniami ZSE a.s. vykon�vať so zv�šenou opatrnosťou 
– ručne.

4. Pri pr�cach na k�bloch a zariadeniach patriacich ZSE, a.s. požiadať pracovn�kov RSS Bratislava, 
Hraničn� 14 o technick� dozor.

5. Ďalš� stupeň PD predložiť na vyjadrenie ZSE a.s..

Slovak telekom, a.s., č. 11478 09 zo dňa 20.7.2009:
1. Ďalš� stupeň PD zaslať na vyjadrenie.

UPC Slovensko s r.o., zo dňa 14.7.2009:
1. D�jde k styku so sieťami, v pr�pade obnaženia k�blov je nutn� zabezpečiť ich ochranu, pred 

z�sypom pozvať z�stupcu UPC na obhliadku, či k�ble nie s� porušen�.
2. Z�syp vykonať predp�san�m sypk�m materi�lom a položiť signalizačn� f�liu nad k�blami.

Siemens s r.o., zn. PD/BA/099/09 zo dňa 22.7.2009:
1. Ďalš� stupeň PD predložiť na vyjadrenie.
2. Pred predložen�m dokument�cie k stavebn�mu povoleniu verejn� osvetlenie konzultovať 

v rozpracovanosti.
3. Pred zah�jen�m pr�c zakresliť siete a vyt�čiť ich v ter�ne prev�dzkovateľom VO.
4. Všetky k�blov� rozvody VO nach�dzaj�ce sa pod komunik�ciou uložiť do chr�ničiek.
5. V pr�pade križovania siet�  resp. zariaden� so zariaden�m verejn�ho osvetlenia dodržať ochrann� 

p�sma pre verejn� osvetlenie, všetky platn� normy STN a predpisy a prizvať stavebn� dozor 
Siemens s.r.o..

6. K odovzdaniu staveniska, v pr�pade manipul�cie s k�blami, pred zasypan�m k�blov a ku kolaud�cii 
predvolať stavebn� dozor Siemens, s.r.o..

7. Pr�ce vykonať bez poškodenia zariadenia VO.

SITEL spol. s r.o., zo dňa 13.8.2009:
1. D�jde k styku s PTZ telekomunikačnej siete spoločnosti  SITEL, s.r.o..
2. Pi ak�chkoľvek pr�cach, ktor�mi m�že byť ohrozen� alebo poškoden� PTZ, ste povinn� vykonať

všetky objekt�vne �činn� ochrann� opatrenia.

Magistr�t hl. m. SR Bratislavy - Oddelenie mestskej zelene, zn. MAGS OMZ300158/09/51453 zo dňa 
29.9.2009:

1. Rešpektovať VZN hl. m. SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejn� zeleň na �zem� 
hlavn�ho mesta, predovšetk�m 8 ods. 1 (ak pri investičnej v�stavbe doch�dza k likvid�cii zelene, je 
investor povinn� v lokalite určenej miestnym �radom pr�slušnej mestskej časti, zriadiť nov� zeleň 
minim�lne v rozsahu zodpovedaj�com ploche zrušenej zelene).

2. Zabezpečiť v�rub drev�n odbornou firmou, sp�sobilou t�to činnosť vykon�vať v obdob� 
vegetačn�ho kľudu.

3. Zrealizovať n�hradn� v�sadbu alebo zaplatiť finančn� n�hradu do v�šky spoločenskej hodnoty 
drev�n určen�ch na v�rub.

4. Po ukončen� v�stavby polyfunkčn�ho domu žiadame zrealizovať sadov� �pravy podľa schv�len�ho 
projektu sadov�ch �prav.

5. Vykon�vateľ zodpoved� za odpratanie drevn�ch zvyškov po v�rube v s�lade so z�konom 
o odpadoch a s�visiacimi predpismi.
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III. Osobitn� podmienky:

1. Projektov� riešenie navrhovanej stavby bude vypracovan� v s�lade s ustanoven�m vyhl�šky č. 532/2002 
Z.z., ktorou sa ustanovuj� podrobnosti o všeobecn�ch technick�ch požiadavk�ch na v�stavbu a o všeobecn�ch 
technick�ch požiadavk�ch na stavby už�van� osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orient�cie, ktor� 
upravuj� požiadavky na uskutočnenie stavieb a pr�slušn� technick� normy.

2. Navrhovateľ je povinn� pred začat�m stavebn�ch pr�c zadov�žiť si od pr�slušn�ho stavebn�ho �radu 
stavebn� povolenie podľa z�k. č. 50/1976 Zb. v znen� neskorš�ch predpisov.

3. Projektov� dokument�cia pre stavebn� povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj v�kresy 
všetk�ch druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby, taktiež projekt požiarnej ochrany a statick� 
pos�denie stavby.

4. V projektovej dokument�cii pre stavebn� povolenie predmetnej stavby bud� navrhnut� technick� 
opatrenia na zamedzenie prenikania rad�nu z podložia do jej vn�torn�ho prostredia splnen�m požiadaviek
stanoven�ch vyhl�škou č. 307/2002 Zb. o radiačnej ochrane.

IV. Platnosť �zemn�ho rozhodnutia:
1. Toto rozhodnutie podľa � 40 ods. 1 stavebn�ho z�kona plat� 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo pr�voplatnosť, 

nestr�ca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote dan� žiadosť o stavebn� povolenie. Ak nebude v tejto 
lehote podan� žiadosť o stavebn� povolenie na všetky stavebn� objekty uveden� vo v�roku tohto 
rozhodnutia, �zemn� rozhodnutie v časti, t�kaj�cej sa t�chto objektov (nepožiadan�ch) strat� platnosť.

2. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možn� podľa � 40 ods. 3 stavebn�ho z�kona len na z�klade 
dostatočne od�vodnenej žiadosti podanej stavebn�mu �radu minim�lne 90 dn� pred uplynut�m uvedenej 
lehoty.

Rozhodnutie o n�mietkach �častn�kov konania:

N�mietky �častn�kov neboli v konan� uplatnen�.

Od�vodnenie:

Dňa 12.11.2009 podal navrhovateľ n�vrh na �zemn� rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby.

Pretože n�vrh nebol �pln� a neboli doložen� všetky podklady a stanovisk� potrebn� pre jej riadne a spoľahliv� 
pos�denie, bol navrhovateľ dňa 12.11.2009 vyzvan� na doplnenie n�vrhu a �zemn� konanie bolo prerušen�. 

Po doplnen� n�vrhu stavebn� �rad ozn�mil začatie �zemn�ho konania všetk�m zn�mym �častn�kom konania a 
dotknut�m org�nom a organiz�ci�m verejnou vyhl�škou. K prejednaniu n�vrhu s�časne nariadil �stne 
pojedn�vanie spojen� na deň 11.5.2010, o v�sledku ktor�ho bol sp�san� z�znam. 

K umiestneniu stavby sa kladne vyjadrili: Hlavn� mesto Slovenskej republiky Bratislava – ORM, SMM, 
Obvodn� �rad životn�ho prostredia, oddelenie odpadov�ho hospod�rstva, odbor št�tnej vodnej spr�vy, odbor 
ochrany pr�rody, Region�lny �rad verejn�ho zdravotn�ctva Bratislava hlavn� mesto, Krajsk� riaditeľstvo 
Hasičsk�ho a z�chrann�ho zboru v Bratislave, Obvodn� �rad v Bratislave, odbor kr�zov�ho riadenia, Krajsk� 
riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajsk� dopravn� inšpektor�t, odbor dopravn�ho inžinierstva, Ministerstvo obrany 
SR, Slovensk� zv�z telesne postihnut�ch, Dopravn� podnik Bratislava, Bratislavsk� vod�rensk� spoločnosť a.s.,
Slovensk� plyn�rensk� priemysel a.s., Z�padoslovensk� energetika a.s., Slovak Telekom a.s., Siemens s.r.o.,
UPC Broadband Slovakia s.r.o., SITEL s.r.o., OLO a.s., MČ Bratislava-Petržalka-OŽP, URaD.

Stavebn� �rad zaistil vz�jomn� s�lad predložen�ch stanov�sk dotknut�ch org�nov a organiz�ci� vyžadovan�ch 
osobitn�mi predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastn�kov a spr�vcov siet� technick�ho vybavenia 
na napojenie a tieto stanovisk� a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v s�lade so schv�lenou �zemno-pl�novacou dokument�ciou 
pre dotknut� �zemie a projektov� dokument�cia pre �zemn� rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje 
všeobecn�m technick�m požiadavk�m na v�stavbu podľa ustanoven� vyhl�šky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovuj� podrobnosti o všeobecn�ch technick�ch požiadavk�ch na v�stavbu a o všeobecn�ch technick�ch 
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požiadavk�ch na stavby už�van� osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orient�cie. Stavebn� �rad preto 
rozhodol tak, ako je uveden� vo v�roku tohto rozhodnutia.

N�mietky �častn�kov neboli v konan� uplatnen�.

Poučenie o odvolan�:
Proti tomuto rozhodnutiu je možn� podať odvolanie do 15 dn� odo dňa jeho ozn�menia na mestskej časti
Bratislava-Petržalka, Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava, pričom odvolac�m org�nom je Krajsk� stavebn� �rad v 
Bratislave.

Toto rozhodnutie je  presk�mateľn� s�dom po vyčerpan� riadnych opravn�ch prostriedkov.

Milan Ft�čnik
starosta

Poplatok:

Spr�vny poplatok podľa z�kona č. 145/1995 Z.z. o spr�vnych poplatkoch v znen� neskorš�ch predpisov položky 
59 p�sm. b  vo v�ške 16.50 € bol zaplaten�.

Pr�loha pre �častn�kov konania:

- situ�cia stavby v mierke 1:1000

Pr�loha pre navrhovateľa:

- overen� projektov� dokument�cia pre �zemn� konanie
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Doruč� sa:
�častn�ci
1. Atelier Art s.r.o., Radlinsk�ho 24, 811 07  Bratislava, ako splnomocnen� z�stupca navrhovateľa AVZ 
management s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
2. Hlavn� mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaci�lne n�m. 1, 814 99  Bratislava
3. Vlastn�ci bytov a NP, Gercenova 9-13, 851 01  Bratislava – verejnou vyhl�škou

dotknut� org�ny
4. Hlavn� mesto SR Bratislava, - ORM, Primaci�lne n�m. 1, 814 99  Bratislava
5. Region�lny �rad verejn�ho zdravotn�ctva Bratislava hl. m. SR, Ružinovsk� 8, 820 09  Bratislava 29
6. Okresn� riaditeľstvo Hasičsk�ho a z�chrann�ho zboru v Bratislave, Staromestsk� 6, 811 03  Bratislava 1
7. Obvodn� �rad životn�ho prostredia,, odbor OH, OP, OO, ŠVS, Karlovesk� 2, 842 33  Bratislava 4
8. Obvodn� �rad v Bratislave,, odbor kr�zov�ho riadenia a civilnej ochrany, Staromestsk� 6, 814 40  Bratislava 
9. Krajsk� riaditeľstvo PZ v Bratislave,, Krajsk� dopravn� inšpektor�t - ODI, Špit�lska 14, 812 28  Bratislava 1
10. Ministerstvo obrany SR, Spr�va nehnuteľn�ho majetku a v�stavby, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 3
11. Dopravn� podnik Bratislava a.s., Olejk�rska 1, 814 52  Bratislava 1
12. Slovensk� zv�z telesne postihnut�ch, Ševčenkova 19, 851 01  Bratislava 5
13. Bratislavsk� vod�rensk� spoločnosť a.s., Prešovsk� 48, 826 46  Bratislava 29
14. Slovensk� plyn�rensk� priemysel a. s., Mlynsk� nivy 44b, 825 11  Bratislava 2
15. Z�padoslovensk� energetika a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1
16. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava
17. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01  Bratislava
18. SIEMENS s. r. o., Stromov� 9, 837 96  Bratislava 3
19. SITEL spol. s r. o., Kopčianska 20c, 851 01  Bratislava 5
20. OLO a.s., Odvoz a likvid�cia odpadu, Iv�nska cesta 22, 821 04  Bratislava 2
21. Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 5
22. Mestsk� časť Bratislava-Petržalka, oddelenie �RaD, Kutl�kova 17, 851 12  Bratislava 5
23. Mestsk� časť Bratislava-Petržalka, oddelenie ŽP, Kutl�kova 17, 852 12  Bratislava

ostatn�
24. Ing. arch. Ľubom�r Boh�č  - Ateli�r ART s.r.o., Radlinsk�ho 24, 811 07  Bratislava

25. Bytov� družstvo Petržalka, Budat�nska 1, 851 05 Bratislava – so žiadosťou o informat�vne vyvesenie 
verejnej vyhl�šky v bytovom dome so s�pisn�m č�slom 1158, Gercenova 9-13

Toto ozn�menie  mus� byť vyvesen� na �radnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dn�.

Vyvesen� dňa: 4.6.2010 Zvesen� dňa: ....................................

Pečiatka a podpis org�nu, ktor� potvrdzuje vyvesenie a zvesenie ozn�menia.


