
Subject: Žiadosť o informáciu 

Dobrý deň!

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov Vás žiadam o poskytnutie nasledovnej informácie:

A.      kto žiadosť podáva:

B.      presné označenie, čoho sa informácia týka:

Či ku dňu 31.7.2018 bola podaná žiadosť o udelenie stavebného povolenia na stavbu 
„Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7“ v Bratislave a či a kedy bolo začaté konanie 
vo veci udelenia stavebného povolenia na stavbu „Nadstavba bytového domu Kyjevská 
1,3,5,7“ (územné rozhodnutie ÚKaSP-2013-14/2060/BEA-17).

Ak bolo vydané stavebné povolenie, kedy bolo vydané a či je toto stavebné povolenie 
právoplatné a ak áno, tak kedy nadobudlo právoplatnosť?

C.      akým spôsobom sa má informácia poskytnúť: e-mailom na 
adresu a to zaslaním kópie (skenu) žiadosti alebo kópie (skenu) 
rozhodnutia o začatí konania o udelení stavebného povolenia, prípadne s vyznačenou 
právoplatnosťou.

S pozdravom,



Miestny úrad Bratislava Nové Mesto
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Junácka 1
832 91 Bratislava

Bratislava 16.05.2016

Vec: Žiadost‘ o stavebné povolenie podia 58 stavebného zákona v spojenĺ s 8 a 9 Vyhlášky Č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

1. Stavebník
- New City Development, s.r.o., Pluhová 2, 831 03

2. Druh, účel a miesto stavby
— druh stavby: nadstavba
— účel stavby: stavba na bývanie
— miesto stavby: Bratislava, Kyjevská ul.
— číslo parcely: 12049/1,2,34, katastráine územie: Nové Mesto
- predpokiadaný termín dokončenia stavby: 12.2017

3. Údaje o územnom rozhodnutí
— Mestská čast‘ Bratislava Nové— Mesto, čj. UKaSP-2013-14/2060/BEA-17 Zo dňa 7.07.2014

4. Údaje o spracovávatel‘ovi doku mentácie

5. Spósob uskutočnenia stavby
- dodávatel‘sky, na základe výberového konania

6. Základné údaje o stavbe
Stavebné objekty:
SO 01 - Nadstavba bytového domu
SO 02 - Zateplenie a rekonštrukcia bytového domu
SO 04 — Sadové úpravy
Bytový dom bol postavený v 50 — 60 minulého storočia v stavebnom systéme T 06 B. Je
obdlžnikového pódorysu, má 4 schodiskové sekcie. Riešenie stavby rešpektuje svažitý terén. Dve
sekcie na južnej strane majú 5 obytných podlaží, dve sekcie na severnej strane 4 obytné podiažia.
Objekt je podpivničený s polo zapusteným suterénom má, valbovú strechu s hrebeňom v jednej
výškovej úrovni.

Nadstavba rešpektuje póvodné tvaroslovie stavby, je dvojpodiažná zachováva tvar valbovej strechy
v jednej výškovej úrovni so skionom 36°. Stavebne nadvzuje na jestvujúci systém schodiskových
sekcií, v ktorých rieši jedno plné obytné podlažie ajedno podkrovné podiažie s možnost‘ou
čiastočného využitia podkrovného priestoru s polozapustenými baikónmi v konštrukcii krovu.

Ceikove nadstavba obsahuje 19 nových bytových jednotiek ztoho 7 jednoizbových bytov, 10
dvojizbových a 2 štvorizbové byty. Na každom podlaží nadstavby sú dve resp. tri bytové jednotky.

V nových bytoch je riešené technické zabezpečenie rozvodmi elektroinštaiácii, zdravotechniky, plynu,
vykurovaním, vzduchotechnikou a prípojkami slaboprúdu.

Súčast‘ou nadstavby bytového domu, ktorý sa nachádza v ki‘udovej obytnej zóne s trávnatými
plochami a vzrastlou zeleňou je navrhnuté dotvorenie prirodného prostredia okoiía stavby. V tejto
súvisiosti v rámci riešenia terénnych a sadových úprav je navrhnuté na plochách v kontakte
s obytným domom ošetrenie vzrastlých stromov a drev[n, rekuitivácia vymedzenej plochy zeiene,
vysadenie 9 stromov a realizácia troch zeieňou ohraničených oddychových plöch s lavičkami.
V rámci stavebných úprav je navrhnutá rekonštrukcia schodov a úprav chodnĺka v kľudovej zóne
bytového domu.



V následnej časti stavby pri realizácii samostatného objektu ‚Spevnené a parkovacie plochy, bude na
zelenej ploche pozdlž Pionierkej ul. kde sú vysadené vzrastlé stromy, vymedzená plocha pre
organizovaný výbeh psov s oplotením v rozsahu cca 600 m2.

7. Zoznam a adresy známych účastníkov stavebného konania
—

—

—

8. lnvestičný náklad stavby
— predpokladané náklady stavby: 112484000€ (nie sú zahrnuté náklady na rekonštrukciu domu)

Prílohy:
1. Doklady
2. Projekt stavby pre stavebné povolen je (sada Č. 1)

Kontakt:

2



Nadstavba bytového domu
Kyjevská ul. 1 3, 5. 7, Bratislava

Súbor dokladov k žiadosti o stavebné povolenie nadstavby

A. Doklady
1. Kópia katastrálnej mapy M 1:1000 (originál)
2. Kópia katastrálnej mapy s aktuálnym zakreslením stavby M 1:1000 vrátane jej

odstupov od hraníc susedných pozemkov a stavieb,
3. Výpis z katastra nehnutel‘ností

- Výpis z listu nehnuteľností Č. 3518 parcely registra C — parcelné Číslo 12049/1,2,3,4;
12050/4 (originál)

- Výpis z listu vlastnictva Č. 2486 stavby parcelné číslo 12049/1,2,3,4 — (originál)

4. Listy vlastníctva na susedné pozemky
- Výpis z katastra nehnuteľností - ČiastoČný výpis z listu vlastníctva Č. 4213 parcely registra C

parcelné číslo 12050/9
- Výpis z katastra nehnuteľností parcely C evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo

12050/8 list - vlastníctva k danej nehnutel‘nosti nezaložený
- Výpis z katastra nehnutel‘ností parcely C evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo

12050/5 list - vlastníctva k danej nehnutel‘nosti nezaložený
- Výpis z katastra nehnutel‘ností parcely C evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo

12050/4 list - vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený

5. Zmluva o nadstavbe a rekonštrukcii bytového domu
6. SK. Progres, s.r.o. - Stanovisko správcu bytového domu

B. Stanoviská dotknutých orqánov štátnej správy:
1. Hl. mesto SR Bratislava - Závazné stanovisko k nvestičnej činnosti
2. Mág ZP - Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene - malý zdroj znečistenia
3. Mág - Oddelenie správy komunikácii
4. MČ Bratislava - Nové Mesto odd. životného prostredia a územného plánovania
5. Hasičský a záchranný útvar Hl. mesta SR Bratislavy
6. Okresný úrad Bratislava - Odbor starostlivosti o životné prostredie

C. Vyjadrenie správcov inžinierskych sjetí:
1. Bratislavská vodárenská spoloČnost‘
2. Západoslovenská energetika
3. SPP — Distribúcia
4. Bratislavská teplárenská
5. Siemens
6. Slovak Telekom
7. Orange Slovensko

I 6.05.2016



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3

Podľa rozdel‘ovníka

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje!/® Bratislava
23.5. 2017 6530/2016 793/2017/ÚKSP/HAVKIHADL-ozn á /02-49253155

1 3.2017
— stavebne@banm.sk

Vec:
Oznárnenie o začatí stavebného konania.

Dňa 23.05.2016 podal stavebník New City Development, s.r.o., so sídtorn Pluhová 2, 831 03
Bratislava, ICO: 36 365 564, žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Nadstavba bytového
domu Kyjevská 1,3,5,7 v Bratislave“, so súp.č. 1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1,2,3,4
v katastrálnom území Nové Mesto v objektovej skladbe: SO 01 Nadstavba bytového domu, SO 02
Zateplenie a rekonštrukcia bytového domu, SO 04 Sadové úpravy, po vydanom úzernnom rozhodnutí
Č. UKaSP-2013-14/2060/BEA-17, zo dňa 7.7.20 14, ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa 18.12.2014.
Ziadost‘ bola odo dňa podania doplnená dňa 29.7.2016 a 2.09.2016.

Z dóvodu, že k žiadosti stavebníka o stavebné povolenie po vydanorn úzernnorn rozhodnutí
ešte stále neboli predložené všetky potrebné doklady pre začatie stavebného konania, stavebný úrad na
základe ustanovenia 60 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) stavebníka vyzval k ich doplneniu a podl‘a

29 ods. 1 7 1/1967 Zb. o správnorn konaní v znení neskoršícb predpisov stavebné konanie
rozhodnutím č. 6530/2016/UKSP/HAVK-183, zo dňa 17.10.2016 prerušil.
Na výzvu stavebník žiadost‘ doplnil dňa 14.2.2017, 21.2.2017, 27.3.2017 atak stavebný úrad vzmysle

29 ods. 4 pokračuje v správnorn konaní.

Projektová dokumentácia rieši nadstavbu a stavebné úpravy existujúceho bytového domu,
ktorý má v súčasnosti 4 až 5 nadzemných podlaží a 1 polozapustené podzemné podlažie, zastrešeného
valbovou strechou. Nadstavba sa navrhuje dvojpodlažná - ako jedno plné podlažie ajedno podkrovné
podlažie, v ktorom bude možné využit‘ podkrovný priestor na vstavbu mezanínu v úrovni klieštin.
Objem nadstavby rešpektuje póvodné tvaroslovie domu ako aj kontext okolitej zástavby a charakter
zóny, preto bude mat‘ aj nadstavba valbovú strechu. Hmota nadstavby je perforovaná otvormi pre
polozapustené balkóny s výrezmi strešných terás na úrovni podkrovného mezanínu. Konzoly balkónov
dodržujú hlbku balkónov póvodného domu. Celkovo je navrhnutých 19 nových bytových jednotiek -

byty na 6.np sú li a 2i,jeden 4i o výrnerách 34 až 103 m2 a budú jednoúrovňové; byty na 7.np sú tiež
li a 2i, jeden 4i o väčšími výmerami 34 až 131 rn2, sú doplnené o strešné terasy a móžu mať doplnenú
vstavbu podkrovného mezanínu. K bytom je navrhovaná pivnica v suteréne bytového domu.
Súčast‘ou bytov budú rozvody elektroinštalácie, vody, kanalizácie, plynu, vykurovania, televízna a
telefónna prípojka, domáci telefón.

Zásobovanie el. energiou pre nové byty bude riešené napojením nového hlavného rozvádzača
do eXist. domovej skrine, z neho bude napojený nový elektromerový rozvádzač osadený na l.pp

e/faX Bankové spojenie Číslo Účtu IČO Stránkové dni
02/49 253 111 Prima banka Slovensko, SKO8 56000000 0018 0034 7007 603317 Pondelok 8- 12,00 13— 17,00
02 / 45 529 459 a. s. Streda 8 - 1200 13— 17,30
e-mail: banm:banm.sk DIČ
www.banm.sk 2020887385



a z neho napojené podružné rozvodnice umiestnené v nových bytoch. Káble budú vedené
kornunikačnými priestormi — schodiskorn v každej sekcii domu.

Plynoinštalácia pre nové byty bude napojená najestv. rozvod vedený pod stropom l.pp, pričom
v nikách stien sa osadia nové fakturačné plynomery. Od jednotl. plynomerov bude ocel‘. potrubie
vedené pod stropom l.pp a v drážke steny schodiska do jednotl. nových bytov do závesného
plynového kotla so zásobníkom ohriatej vody a tiež do plyn. varnej dosky. Odvod spalín bude koax.
dymovodom zaústeným do komína vyvedeného cez strechu do exteriéru.

Vykurovací systém bude teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody do doskových
vykur.telies a rebríkov v bytoch.
Byty budú vetrané prirodzene, niektoré WC a kúpeľne podtlakovo el. ventilátormi a kuchyne
digestormi do vetracieho potrubia vyvedeného cez strechu.
Chladenie bytov zabezpečí klimatizačně zariadenie s vnútornými a vonkajšími jednotkami
umiestnenými na streche.

Nové byty budú napojené na jestv. rozvody vody v objekte osadením T-kusu. Pre každú
stúpačku SV a TUV bude za napojením na jesvuj. potrubie osadený gul‘ový uzáver. Nové vodovodné
potrubie povedie zo suterénu cez spoločné priestory schodiska až na úroveň nových podlaží s tým, že
na 6. a 7.np budú v skrinkách osadené pre všetky byty vodomery.

Zdrojom tepla nadstavovaných bytov bude vlastný plynový kotol, pričom vykurovací systém
bude teplovodný s núteným obehom s vykurovaním ocel‘. radiátormi.
Teplá voda bude pripravovaná v spoločnom zásobníku pre BD. (Výhľadovo sa uvažuje so zriadením
novej plyn. kotolne s 3 ks kotlov, ktorá by mohla byt‘ umiestnená v suteréne vchodu č. 1.)
Nové byty budú napojené na eXist. kanalizačně stúpačky tak, že nové napojenia budú realizované
v medzistrope odskokorn. Dažd‘ové vody z parkovacích plóch o veľkosti 554 m pre nové byty budú
odvádzané cez dve uličné vpuste s filtrom ropných látok a cez kontrolnú šachtu do vsakovacieho
systému. Nezávadné DV zo strechy budú tiež odvádzané do vsak. systému.

Pre ochranu objektu pred bleskom je navrhnutý aktívny bleskozvod s 2skrytými zvodmi
inštalovanými na protil‘ahlých stranách objektu.

Pri hl. vstupoch do objektu budú vymenené tlačítkové audiotable (rozšírenie jestv. systému
o nových účastníkov) a v nových bytoch domáce audiotelefóny. Pre póvodné byty budú vymené len
tlačítka pred bytmi.

‚ Každý zo 4 jestv. výt‘ahov umiestnených vo výt‘ahových šachtách v zrkadlách schodísk bude
predlžený o 2 podlažia.

Súčast‘ou návrhu v PD je aj zateplenie póvodného bytového domu, realizácia 4 ks výt‘ahov
v zrkadle schodísk a vytvorenie spevnených a parkovacích plóch s kapacitou 24 stoj ísk, realizácia
sadových úprav s doplnením vzrastlej zelene, a vytvorenie 3 nových oddychových plóch s lavičkami.

SO 03 Spevnené a parkovacie plochy na pozemku parc.č. 12050/li, a SO 04b Kanalizácia
parkoviska s ORL a vsakom nie sú predmetom tohto konania a budů riešené v samostatnom konaní.

Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podl‘a 117 ods. I zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (d‘alej len
„stavebný zákon‘) v spojitosti s 7b zákona č. 377/1990 Zb. o Hl. m. Slovenskej republiky Bratislave
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), v súlade s ustanovením 29 ods. 4 zákona
č. 71/1967 Zb. stavebný úrad oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, že
pokračuje v stavebnom konaní.

Súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia 61 ods. 2 stavebného zákona upúšt‘a od ústneho
poj ednávania a miestneho zist‘ovania, nakol‘ko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a
žiadost‘ s prílohami poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovancj stavby.

Učastníci konania móžu svoje námietky a pripomienky uplatnit‘ najneskór do 10 pracovných
dní odo dňa doručenia, po tomto termíne sa na ne neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská aj dotknuté orgány.

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania k povol‘ovanej stavbe
neoznámi v určenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko, považuje sa za kladné a z hl‘adiska ním
sledovaných záujmov, ako súhlas s povolením stavby.



Do spisového materiálu možno nahliadnut‘ na stavebnom úrade v kanc. Č. 604 počas
stránkových dní: pondelok 8:00—12:00 h ... 13:00—17:00 h a streda 8:00—12:00 h ... 13:00—17:30 h.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovat‘, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.

Mgr. Rudolf K u s ý
starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Doručenie verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

ÚČastníkom konania:

2.
3. MV ARCHITECTURE s.r.o., Višňová 10, 831 01 Bratislava
4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 (verejnou vyhláškou

po dobu 15 dní na verejnej tabuli Miestneho úradu M.č. Bratislava — Nové Mesto)
5. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
6. Aquadol s.r.o., Velehradská 33, 821 08 Bratislava
7. Dunstable s.r.o., Hlav S
8.
9.
10.

______
_____

___________

11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Dotknutým oranizáciám:
12. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
13. Mestská časť Bratislava — Nové Mesto, odd. ZPaUP —TU
14. Hasičský a záchranný útvar hl. rn. SR Bratislavy. Radlinského 6, 811 07 Bratislava
15. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP, OOPaVZZP — Ochrana prírody a krajiny,

Odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
16. Okresný úrad Bratislava - pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
18. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
19. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44ĺb, 825 11 Bratislava
20. Západoslovenská distribučná, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
21. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
22. ByS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
23. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
24. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
25. Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava
26. Michlovský. spol. s r.o., Letná 9, 921 01 Piešt‘any
27. UPC Broadband Slovakia, Sevčenkova 36, 851 01 Bratislava
28. Krajské riaditel‘stvo policajného zboru - KDI, Spitálska 14, 812 28 Bratislava
29. Letecký úrad SR, Letisko M.R.Stefánika, 823 05 Bratislava



Doručuje sa za účelom vyvesenia:

30. Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU
(so žiadost‘ou zverejnit‘ po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátit‘ na odd. ÚKaSP)

Doručenie verejnou vyhláškou podl‘a 26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Miestny úrad Bratislava — Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dáturn vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabule:

(podpis, pečiatka)



MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. L 832 91 Bratislava 3

6530/2016 793/2017/UKSP/HAVK!HADL-48 Bratislava, 11. 12. 2017—
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Toto rozhodnuUe nadobudlo právo
platnosť dňa: LIL.
Podpis

ROZHODNUTIE

Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa 117 ods. I
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnorn plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon‘) v spojitosti s 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnorn rneste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad‘) na
základe uskutoČneného konani a rozhodla takto:
podľa 66 stavebného zákona a 46 zákona Č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov

povol‘uj e

stavbu: „Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 v Bratislave‘, so sÚp.Č. 1631, na pozemkoch
parc.č. 12049/1,2,3,4 v katastrá‘inom území Nové Mesto v objektovej skladbe: SO 01 Nadstavba
bytového domu, SO 02 Zateplenie a rekonštrukcia bytového domu, SO 04 Sadové úpravy, pre ktorú
bob dňa 7.7.2014 vydané územné rozhodnutie Č. UKaSP-20 13-14/2060/BEA-l 7 s právoplatnost‘ou
dňa 18.12.2014 stavebníkovi New City Development, s.r.o., so sídlorn Pluhová 2. 831 03
Bratislava, fCO: 36 365 564.

Projektová dokurnentácia rieši nadstavbu a stavebné úpravy existujúceho bytového domu,
ktorý má v súčasnosti 4 až 5 nadzernných podlaží a 1 polozapustené podzemné podlažie,
zastrešeného valbovou strechou. Nadstavba sa navrhuje dvojpodlažná - ako jedno plné podlažie
ajedno podkrovné podlažie, v ktorom bude možné využiť podkrovný priestor na vstavbu mezaninu
v úrovni klieštin. Objem nadstavby rešpektuje póvodné tvaroslovie domu ako aj kontext okolitej
zástavby a charakter zóny, preto bude mat‘ aj nadstavba valbovú strechu. Hmota nadstavby je
perforovaná otvorrni pre polozapustené balkóny s výrezrni strešných terás na úrovni podkrovného
rnezanínu. Konzoly balkónov dodržujú hlbku balkónov póvodného domu. Celkovo je navrhnutých
19 nových bytových jednotiek - byty na 6.np sú li a 2i, jeden 4i o výmerách 34 až 103 m2 a budú
jednoúrovňové; byty na 7.np sú tiež li a 2i, jeden 4i o väčšími výmerami 34 až 131 rn2, sú doplnené
o strešné terasy a móžu mat‘ doplnenú vstavbu podkrovného mezaninu. K bytom je
navrhovaná pivnica v suteréne bytového domu.
SúČast‘ou bytov budú rozvody elektroinštalácie, vody, kanalizácie, plynu. vykurovania. televízna a
telefónna prípojka, domáci telefón.
Zásobovanie el. energiou pre nové byty bude riešené napojením nového hlavného rozvádzaČa do
eXist. domovej skrine, z neho bude napojený nový elektromerový rozvádzaČ osadený na l.pp
a z neho napojené podružné rozvodnice umiestnené v nových bytoch. Káble budú vedené
komunikaČnými priestormi — schodiskom v každej sekcii domu.
Plynoinštalácia pre nové byty bude napojená na jestv. rozvod vedený pod stroporn l.pp, priČom
v nikách stien sa osadia nové fakturaČné plynomery. Od jednotl. plynomerov bude ocel‘. potrubie
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vedené pod stropom l.pp a v drážke steny schodiska do jednotl. nových bytov do závesného
plynového kotla so zásobníkom ohriatej vody a tiež do plyn. varnej dosky. Odvod spalín bude koax.
dymovodom zaústeným do komína vyvedeného cez strechu do exteriéru.
Vykurovací systém bude teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody do doskových
vykur.telies a rebríkov v bytoch.
Byty budú vetrané prirodzene, niektoré WC a kúpeľne podtlakovo el. ventilátormi a kuchyne
digestormi do vetracieho potrubia vyvedeného cez strechu.
Chladenie bytov zabezpečí klimatizačné zariadenie s vnútornýrni a vonkajšírni jednotkami
umiestnenými na streche.
Nové byty budú napojené na jestv. rozvody vody v objekte osadením T-kusu. Pre každú stúpačku
SV a TUV bude za napojením na jesvuj. potrubie osadený guľový uzáver. Nové vodovodné
potrubie povedie zo suterénu cez spoločné priestory schodiska až na úroveň nových podlaží s tým,
že na 6. a 7.np budú v skrinkách osadené pre všetky byty vodomery.
Zdroj orn tepla nadstavovaných bytov bude vlastný plynový kotol, pričom vykurovací systém bude
teplovodný s núteným obehom s vykurovaním ocel‘. radiátormi.
Teplá voda bude pripravovaná v spoločnom zásobníku pre BD. (Výhľadovo sa uvažuje so
zriadením novej plyn. kotolne s 3 ks kotlov, ktorá by mohla byť umiestnená v suteréne vchodu č. 1.)
Nové byty budú napojené na eXist. kanalizačné stúpačky tak, že nové napoj enia budú realizované
v medzistrope odskokom. Dažďové vody z parkovacích plóch o veľkosti 554 m pre nové byty
budú odvádzané cez dve uličné vpuste s ťiltrom ropných látok a cez kontrolnú šachtu do
vsakovacieho systému. Nezávadné DV zo strechy budú tiež odvádzané do vsak. systému.
Pre ochranu objektu pred bleskorn je navrhnutý aktívny bleskozvod s 2skrytýrni zvodmi
inštalovanými na protiľahlých stranách objektu.
Pri hl. vstupoch do objektu budú vymenené tlačítkové audiotable (rozšírenie jestv. systému
o nových účastníkov) a v nových bytoch domáce audiotelefóny. Pre póvodné byty budú vyrnerié len
tlačítka pred bytmi.
Každý zo 4 jestv. výťahov umiestnených vo výt‘ahových šachtách v zrkadlách schodísk bude
predlžený o 2 podlažia.
Súčast‘ou návrhu v PD je aj zateplenie póvodného bytového domu, realizácia 4 ks výťahov
v zrkadle schodísk a vytvorenie spevnených a parkovacích plóch s kapacitou 24 stoj ísk, realizácia
sadových úprav s doplnením vzrastlej zelene, a vytvorenie 3 nových oddychových plóch
s lavičkami. K výrubu drevín nedöjde.
SO 03 Spevnené a parkovacie plochy na pozemku parc.č. 12050/1 1, a SO 04b Kanalizácia
parkoviska s ORL a vsakom nie sú predmetom tohto konania a budú riešené v sarnostatnom konaní.

Pod mienky pre uskutočnenie stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podFa dokumentácie vypracovanej MV_ARCHITECTURE s.r.o., 50
sídlom Višňová 10. 831 01 Bratislava
v 09/2015, ktorá je overená v stavebnom konaní a je súčast‘ou tohto povolenia. Prípadné zmeny
nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbat‘ na ochranu zdravia a osób na stavenisku.
3. Stavba bude dokončená najneskór do: 05/2020. So stavebnými prácami možno začat‘ až po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom, ktorý bude vybratý vo výberovom konaní.
5 Uprava staveniska:

• stavebný materiál skladovaf len v priestore staveniska
• na stavenisku musí byt‘ udržiavaný poriadok
• stavebník musí zabezpečit‘ zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám
• sypký materiál musí byt‘ zabezpečený proti úletu



• vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistit‘
• obmedzit‘ pri realizácii stavby znečisťovanie ovzclušia sekundárnou prašnost‘ou, vzriikajúcou

pri stavebných prácach a preprave materiálu.
6. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnorn mieste s týmito údajmi:

• označenie stavby
• označenie stavebníka
• kto a kedy stavbu povolil
• termín ukončenia stavby.

7. Stavebník je povinný mat‘ na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť
o stavebných prácach denník.

S. Stavebník je povinný všetky zrážkové vody zo stavby odviesť na vlastný pozemok.
9. Stavebník je povinný podľa 66 ods. 3) stavebného zákona oznámif stavebnému úradu začatie

stavby.
10. Stavebník je povinný:

• zabezpečif derme počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre rozptyl
prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM io — prach, dosiahne hodnotu 30)
pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo stavieb, kropenie
a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev.

• zabezpečif prekrytie koritajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri ich preprave.
• zabezpečit‘ pri realizácii nových investičných zámerov zatrávnenie nespevneriých plóch
• maximálne obrnedzit‘ negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie
• neporušovaf predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný

odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie
• počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR Č. 549/2007 Z.z., ktorou sa

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na obj ektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a stavebné
práce, ktoré svojimi účinkami obfažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov
a prachu, vykonávat‘ len v pracovné dni v čase od 7:oo do 18:oo h

• zabezpečit‘ ochranu objektu počas výstavby pred možnost‘ou vniknutia cudzích osób do
bytového domu a bytov

• priebežne počas výstavby Čistit‘ a udržiavat‘; a po ukončení stavebných prác uviest‘ do
póvodného stavu a na vlastrié náklady susedný pozemok parc.Č. 12050/9.

11. Podmienky vyplývajúce z vyj adrení dotknutých orgánov:

Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, odd. správy komunikácií —stanovisko, zo dňa 23.3.20 17:
V záujmovom území neprichádza do styku s inžinierskymi siet‘ami VO, CSS, VO — vzdušné

vedenie.

SIEMENS s.r.o., VO — vyj adreriie bez pripomienok, zo dňa 12.4.2016:
Upozorňujeme na riedostatočrié osvettenie novovybudovaných parkovacích plóch.

• Pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčit‘ ich v teréne.
• Všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť

do cbráničiek.
- Pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvaf stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. Kubišta

— tel: 0903 555 028.
• V prípade križovania sietí, resp. zariadení SO zariadením VO, požadujeme dodržat‘ ochranné

pásma pre VO, všetky platné normy SIN a predpisy a prizvat stavebný dozor Siemens, s.r.o..
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• V prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác
prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnút‘ spósob realizácie.

• K odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácii požadujeme predvolat‘
stavebný dozor Siemens, s.r.o..
Prípadné náklady na odstránenie poškodení jestv. vedenia VO počas stavebných prác budú
stavebníkovi v plnej výške faktúrované.

• Práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO.
• V prípade poškodenia zariadenia VO žiadarne ihned‘ nahlásiť poruchu na tel: 02 / 6381 0151.
• Vyjadrenie stanovuje tech. podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza vyjadrenie vlastníka

VO —. Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.

Hlavně mesto SR Bratislava sáhlas na povolenie stavby mzzo Č. MAGS OŽP
48793/2016/303404/Be, zo dňa 11.7.2016:
• Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohYad) odvádzanie

znečistjúcich látok zo spaľovania zemného plynu k každého kotla (19 ks) dymovodom s ústím
vo výške cca 24,750 m nad úrovňou ± 0,00 m (t.j. 147,24 m n.m. Bpv), v súlade s požiadavkami
Prítohy Č. 9 k vyhláške MZP SR Č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší a normy STN EN 15287-1+Al, resp. STN EN 15287-2.

• Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečist‘ovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou,
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje
s prašnými látkami zakapotovaf.

• Zohľadnit‘ v stavebnom konaní z dóvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických
vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obfažovanie susedov) vzdialenosť komínov od
hranice susedného pozemku v súlade s 4 ods. 2 a 6 ods. 1,2 Vyhlášky MZP SR Č. 532/2002
Z.z..

• Dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavaf dostatočnú vlhkosf povrchov
na zabránenie alebo obmedzenie rozprašovania.

• V kolaudačnorn konaní preukázat‘ realizáciu ochrannej zelene z dóvodu obmedzenia
znečisťujúcich látok z prevádzky parkoviska. v zmysle technickej normy STN 73 61 10/Z I
Projektovanie miestnych komunikácií, najmä bod 16.3.17.

• Na spevnenej ploche parkoviska uprednostnit‘ podFa možnosti poj azdnú zámkovú dlažbu.

Mestská Čast‘ Bratislava — Nové Mesto — požiadavky zo dňa 11.12.2017:
• zrealizovat‘ rekonštrukciu chodníka na Kyjevskej ulici v celej šírke vrátane obrubníkov, v úseku

od Pionierskej ulice po Sibírsku ulicu, vrátane bezbariérových prechodov podľa požiadaviek
mestskej Časti

• zrealizovat‘ rekonštrukciu chodníka, schodov a rigolu zo zadnej strany bytového domu pozdlž
celého bytového domu

• vybudovať výbeh pre psov na Pionierskej ulici podľa požiadaviek mestskej časti
• zrealizovaf úpravu asfaltového povrchu nachádzajúceho sa zo zadnej strany bytového domu na

zelenú zónu ajej osvetlenie v zmysle požiadaviek mestskej časti

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie. oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ochrana prírody a krajiny — vyj adrenie č. OU-BA
OSZP3-2016/75026/HRB, zo dňa 16.8.2016:
1. Vzhľadom na blízko sa vyskytujúce dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri stavebných

(prípadne výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k_poškodeniu
podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín ( 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) a aby bola zabezpečená ich ochrana v
zmysle SIN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovariie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
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podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa výkopové práce ani zhutňovanie pódy nesmie vykonávať v
koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečit‘, musí sa
vykonávat‘ ručne a nesrnie sa viest‘ bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hlbení výkopov sa
riesrnú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa móžu prerušiťjedine rezom, pričom sa rezné
miesta zahladia a ošetria. Koreňový priestor nesmie byť trvalo zat‘ažovaný jazdou a parkovanírn
vozidiel. V koreňovom systéme nie je možné budovať nijaké stavebné konštrukcie uzatvárajúce
pódny povrch (bod 4.2.1 STN). V nevyhnutnom rozsahu sa rez živých konárov listnatých drevín
s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra.
najmá vjeho prvej polovici s výnimkou obdobia tvorby nových listov

2. Vzhľadom na stavebné riešenie a urniestnenie objektu nie je možné vylúčit‘ prípadné osídlenie
stavby voľne žij úcirni druhrni vtákov alebo netopierov (celoročne).
zdržiavajúcich sa v neobývaných priestoroch alebo v róznych štrbinách, či Fmiezdiace na
osteniach okien, pričom ide o chránené živočíchy podľa 33 a 35 zákona, preto v prípade
uskutočňovania stavebných prác v období hniezdenia, ktoré začína približne v apríli a trvá do
začiatku septembra, odporúčarne pred rekonštrukciou obj ektov vykonaf s odborníkom (napr. zo
Štátnej ochrany prírody SR, Regionálneho centra ochrany prírody v Bratislave, Jeséniova 17D,
Bratislava), ohliadku objektu, či sa na ňorn nenachádzajú aktívne hniezda. Umyselné rušenie
chráneného živočícha v jeho prirodzenorn areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania a
výchovy mláďat, odstraiovanie alebo úmyselné poškodzovanie alebo ničenie miesta
rozmnožovania alebo odpočinku cbráneného živočícha sú činnosfami zákonom zakázanými (
35 ods. 1 a 2) a ako iný správny delikt u právnickej osoby postihnuteYné sankciou až do výšky
33 193,9 1 eura.

3. V prípade potvrdenia výskytu chránených živočíchov a ich úkrytov v budove je stavebník podFa
3 ods. 4 zákona povinný na vlastné náklady vykonat‘ opatrenia smerujúce k predcl-iádzaniu

alebo obmedzeniu poškodzovania chránených druhov živočíchov a ich úkrytov (t.j. vypracovanie
posudku vrátane špecifikácie kompenzačných opatrení a zabezpečenie ich realizácie).

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie. oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, odpadové hospodárstvo — vyjadrenie bez nárnietok č.
OU-BA-OSZP3—20 16/70455/HEL/Iii, zo dňa I .8.2016:
1. Držiteľ odpadovje povinný:

• zhromažd‘ovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečit‘ ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo mým nežiaducim únikom,

• zabezpečif 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 mému,
- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nic je možné alebo účelné zabezpečit‘ jeho
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknut‘ na recykláciu
mému,

- zhodriotením v rámci svojej činnosti, ak nic je možné alebo účelné zabezpečit‘ jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitÝ ponúknuť na zhodnotenie mému,
- zneškodnením, ak nieje možné alebo účelné zabezpečif jeho recykláciu alebo mé
zhodnotenie,

• odovzdať odpady len osobne oprávnenej nakladaf s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

• viest‘ a uchovávat‘ evidenciu o druhoch a innožstve odpadov a o nakladaní s nimi,
• uchovávať a ohlasovat‘ ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy

v odpadovom hospodárstve ( 2 vyhláška MZP SR Č. 366/2015 Z.z.), ak nakladá roČne v
súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných
odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podávat‘ za obdobie kalendámeho
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roka Okresnému úradu Bratislava, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva. do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

2. Pövodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoFuje odpad zhromažďovať v mieste jeho
vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného
kontajnera), následne sa musí ibrieď odviesf k oprávnenému odberateFovi.

3. Držiteľ odpadov pred začatím zemných prác predloží OU BA, OOPaVZZP-OH spósob
nakladania s odpadom č. druhu 17 05 06 — výkopová zemina má ako uvedená v 7 05 05.

4. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie
dotknutého orgánu podFa 99 ods. I písm. b) bodu Č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie
vyj adrenia je potrebné doložif doklady preukazujúce spósob nakladania s odpadmi zo stavby,
(t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa
tohto vyj adrenia, príjrnové 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.

Podľa 77 ods. 2 zákona o odpadochje póvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri
servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach, vykonávaných v sídle
alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v mom mieste pósobenia právnickej osoby
alebo fyzickej osoby — podnikateľa, je právnická alebo fyzická osoba — podnikateľ, pre ktorú sa
tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Západoslovenská distribučná, a.s. — súhlasné stanovisko, zo dňa 30.6.2016:
1. Ziadame rešpektovaf všetky zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná. a.s. (silové aj
oznarnovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike.
Zakresľovanie sjetí je možné vykonaf pre zariadenia VN a NN na time správy energetických
zariadení VN aNN Bratislava — mesto, Hraničná č. 14; pre zariadenia VVN a zariadenia
oznamovacie na tíme správy VVN Culenova Č. 3.
2. Vyvolané preložky energetických zariadení vo vlastníctve Západoslovenská distribučná. as.
žiadame riešif v zmysle 45 Zákona č. 25 1/2012 Z.z. (káblové rozvody NN uložené v pozemku
stavby budúcicb parkovacích mi est).
3. Pred začatím zemných prác je potrebné v navrhovaných trasách požiadaf o presné vytýčenie
a identifikovanie káblov patriacich Západoslovenská distribučná, a.s..
4. Merania spotreby elektrickej energie musia byť umiestnené v skupinových elektromerových
rozvádzačoch RE (doporučujeme plastové vyhotovenie), pričom v každom vchode musia byť
sústredené v spoločnom elektromerovom rozvádzači na mieste prístupnom pracovníkorn
Západoslovenská distribučná, a. s. z verej ného priestranstva, ako sú neuzamykateľné schodištia
a chodby medzi jednotlivými podlažiami. Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov
tvoriacich meracie súpravy, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným
predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania el. energie‘, dostupnom na internetovej
stránke www.zsdis.sk — zodpovedný investor!
5. Pripojenie budúcich koncových odberateľov vjednotlivých bytoch bude riešené samostatne na
základe ‘Zmlúv o pripojení odberných zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a. s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Bratislavská vodárenská spoločnosf, a.s. — vyjadrenie bez námietok Č. 5577/2016íNz, zo dňa
3 .3 .2016:

Pri akejkoFvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme
rešpektovaf zariadenia BVS, a.s. a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí
podl‘a 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.
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Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byt‘ v súlade
so zákonom Č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení d‘alších zákonov, za
súčasného dodržania SIN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými
„Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú
kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej
prípojky v podmienkach BVS, as.“ (,‚technické podmienky“).

Vlastník vodovodnej 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. mé) vzt‘ahv je potrebné
doriešit‘ vzáj omnými zrnluvnými vzt‘ahrni.

Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť
v koordinácii a v súlade s platnými STN.
I. Nakoľko navrhované parkovacie miesta (ich povolenie je predmetom mého konania) pre
predmetný BD budú vybudované nad verejnýni vodovodom DN100 v prevádzke BVS, a.s.
žiadame, aby parkovacie miesta zostali trvalo prístupné bez rampy z dövodu prevádzkovania
verejného vodovodu v tejto lokalite, ako aj v súvislosti s prípadnou rekonštrukciou, modernizáciou
alebo na účely opráv a údržby verej. vodovodu a jeho pásiem ochrany.
2. Vlastníci nehnuteľnosti, v ktorej je v súČasnosti vedený verejný vodovod v prevádzke ByS,
budú povinní dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzovali a nenarušili prevádzku
verejného vodovodu, jeho zariadenia a súČasti, aby neoprávnene nezasahovali do výkonu
vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovariím verejného vodovodu, inak budú
zodpovedat‘ za škodu, ktorú tým spósobili.
3. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dójsť ku kolízii s
vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovat‘ naše zariadenia a ich pásma ochrany
vrátane všetkých ich zariadení a súČastí podl‘a I 9 zákona Č. 442/2 002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verej ných kanalizáciách.
4. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávat‘ zemné práce,
urniestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo mé podobné
zariadenia alebo vykonávať Činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejriému vodovodu alebo verejnej
kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzat‘ trvalé porasty, umiestňovať
skládky, vykonávat‘ terénne úpravy a podobne.
5. Pri tesriom súbehu a križovaní inžinierskych sjetí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniarni
je potrebné dodržat‘ STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej
zmien a dodatkov.
6. Výkopové práce v pásrne ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom
rozsahu rešpektovat‘ rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné
zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí
pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník Divízie distribúcie vody (d‘alej len ‚.DDV) (p.
Miš, kontakt: 0903 717 985) a Divízie odvádzania odpadových vód (ďalej len .‚DOOV“) (p. Kiss,
kontakt: 0902 969 107).
7. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom Časovom predstihu nahlásiť príslušnému
pracovníkovi DDV a DOOV.

Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo mých stavieb v
pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje
náklady bezodkladne prispósobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzfah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.
Tieto práce móže stavebník vykonávat‘ iba so súhlasom vlastníka verej něho vodovodu alebo
verej nej kanalizácie, prípadne prevádzkovatel‘a.

K odvádzaniu dažďových vód z parkovacích plóch do vsakovacej galérie nemáme námietky.
Z dóvodu, že v predloženej projektovej dokumentácii je navrhované pripojit‘ stavbu

„Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 a park. miesta“ na vnútorné rozvody, ktoré BVS
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neprevádzkuje, tj. za bodom napoj enia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, je potrebné o
stanovisko k zásobovaniu pitnou vodou a k odvádzaniu odpadových vód požiadaf vlastníka týchto
rozvodov.
ZÁSOBOVANIE VODOU — VODOVODNÁ PRíPOJKA:
I. At jestvujúca vodovodná prípojka nie je vo vyhovujúcom stave, musí byt‘ realizovaná jej
rekonštrukcia So súhlasorn vlastníka prípojky.
2. Zodpovednost‘ za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane
vnútorných rozvodov, nesie vlastník. spracovateľ proj ektovej dokumentácie a investor.
3. Vodovodná prípojka ani žiadna jej čast‘ nesmie byť prepojená s potrubím mého vodovodu,
vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo mého zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti
zdroja tepla, ktorý by mohol spósobif nadmemé zvýšenie teploty pitnej vody.
4. Právo vykonat‘ zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod móžu realizovat‘
len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
Akákoľvek stavebná alebo má činnost‘ v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, sa
móže vykonávat‘ iba so súhlasom a podľa pokynov ByS, ktorej je potrebné v dostatočnom časovom
predstihu nahlásíť zahájenie týchto prác.
ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÓD:

S odvádzanírn vód z povrchového odtoku (zrážkových vód) do verejnej kanalizácie súhlasíme,
za podmienky zachovania súčasného množstva dažďových vód odvádzaných do verejnej
kanalizácie. (0M00035232, OM000352l2)
KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA:
1. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej čast‘, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byt‘
realizovaná ich rekonštrukcia so súhlasom vlastníka prípojky.
2. Producent odpadových vód je povinný oznárniť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny
a nové údaje súvisiace s odvádzanírn odpadových vód do verejnej kanalizácie.
Kvalita odpadových vód odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou
prípustnou rnierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MZP SR č. 55/2004 Z.z.. ktorou sa
ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
3. Nad verejnými vodohospodárskymi zariadeniami a v ich pásrne ochrany je neprípustné
zriaďovať skládky vybúraného materiálu.
BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

Bratislavská teplárenská, a.s. — vyjadrenie zn. 01400/Ba./2016!3410-2, zo dňa 13.6.2016; súhlasné
vyjadreniač. 00497/Ba120l7/3410-2, zo dňa 7.2.2017 a01073/Ba/20l7/3410-2, zo dňa 12.4.2017:

V záujrnovom území sa nachádzajú tepelno-technické zariadenia v majetku BAT,a.s. -

horúcovod 2xDN350 a dispečerský kábel (šírka uloženia kanála je 2 m )‘ ktoré sú v trvalej
prevádzke, stavebník je povinný dodržat‘ ust. 36 — ochranné pásma, bod 7,8,9 zák.č.657/2004 Z.z.
a zák.č. 656/2004 Z.z. o tepelnej energetike, a to najmä:
1 ./ Dodržať ochranné pásmo horúcovodu, a to 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na
obe strany.
2.! Dodržat‘ ochranné pásmo dispečerského kábla, a to lm od osi kábla na obe strany.
3.! V ochrannom pásme je zakázané vykonávat‘ činnosti, ktoré by mohli ohrozit‘ sústavu tepelných
zariadení, plynulost‘ a bezpečnost‘jej prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byt‘ ohrozená
bezpečnost‘ osób, život alebo zdravie osób a majetok, stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
4.! V priestore bezprostredne nadvázujúcom na ochranné pásma je zakázané umiestňovat‘ stavby,
tech. zariadenia alebo vykonávat‘ činnosti, ktoré by mohli ohrozit‘ sústavu tepelných zariadení alebo
plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky. S umiestnenírn zariadenia stavenska na horúcovode a vjeho
ochrannom pásme nesúhlasíme.
5.! Nad horúcovodom žiadame umiestnif železobetónové roznášacie dosky s presahom 1 m od
vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany.
6.! Nevykonávať výkopové práce. ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu.
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7.! Zamedzit‘ pohyb t‘ažkých mechanizmov nad horúcovodom.
8.! Bez predchádzajúceho súhlasu BAT,a.s. je zakázané umiestňovat‘ prostriedky zariadenia
staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na
jeho ochranné pásmo.
9.! Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedornia BAT,a.s. je neprípustný.
10.! Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod a dispečerský kábel vytýčif. Upozorňujeme,
že vytýčenie tepelno-technických zariadení v majetku BAT,a.s. je platné 6 mesiacov od dáturnu na
doklade o vytýčení.
11.! Horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BALa.s., odbor GIS: Igor Jakabovič
a Peter Mišovič, tel: 0907 703 085.
12.! Dispečerské káble pre BAT,a.s. vytyčuje spol. Energotel,a.s. (Peter Smogrovič, tel: 0911
775 243, e-mail: smogrovicenergote1.sk)

SPP — Distribúcia, a.s. — súhlas č. TDba!3259/2016!An, zo dňa 27.9.2016:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostrié pásma existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle 79 a 80 Zákona o energetike.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržat‘ minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a eXistujúcirni nadzemnými a podzemnými obj ektmi a
inžinierskyrni siet‘ami v zrnysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
- pred realizáciou zemných prác a!alebo pred začatím vykonávania mých činností je stavebník
povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých
existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatim vykonávania mých činnosti, je stavebník
povinný požiadat‘ SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresLl: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby,
Mlynské Nivy 44ĺb, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvorn online formuláru
zverej neného na webovom sídle SPP-D (www.spp-disttbucia.sk),
- v záujrne predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a!alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100 rn, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavaf ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky
Č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych predpisov -

súvisiacich technických noriern a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najrnä STN EN 1775,
STN EN 12327, STN 73 6005, TPP 605 02, TPP 702 01 ‚ TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 704 01,
STN 38 6442, STN 38 6443,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržaf technické podmienky stanovené v predchádzajúcom
vyj adrení SPP-D k Žiadosti o vyj adrenie k zmene na existuj úcom odbernom rnieste číslo
9000080816, POD SKSPPDISO1O1 10019387 — až — SKSPPDISO1O1 10019391.
TECHNICKÉ PODMIENKY:

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnost‘ plynárenských zariadení počas realizácie stavby z
dövodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožnit‘ zástupcovi SPP-D (p. Marián Heršel, tel: 02-2040 2149) vstup na
stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovaf výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú strany
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vytýčení plynárenských zariadení výbradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
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- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzt‘ahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatně inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,
- stavebník nesrnie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a
poklopy plynárenských zariadení osadit‘ do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt‘ ihned‘
ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 ‘727.
- stavebník je povinný zabezpečiť. aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného
uzáveru plynu (HUP),
- stavebník je povinný umiestnit‘ hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a
meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli
prístupné z verej ného priestranstva,
OsoBITNÉ PODMIENKY:
- STL PP D 32 existujúci - vyhovuje,
- HUP OK DN 32 eXistujúci ostáva bez zmeny
- Pred realizáciou Rozšírenia OPZ v rámci nadstavby BD, uzatvorit‘ prietok plynu do OPZ
- V rámci nadstavby vznikne — 5 nových odbernýcb miest
- Plvnomery umiestnit‘ na voľne prístupnom mieste pre technikov SPP-distribúcia. a.s.
- Za technické riešenie pripojenia plyn. odberného zariaderiia zodpovedá projektant a odborný
pracovník montážnej organizácie
- K žiadosti o montáž každého meradla predložiť: Zmluvu o pripojení odberného rniesta, Správu
o odbornej prehliadke OPZ a Tlakovú skúšku OPZ — rozšíreného domového rozvodu plynu
a bytového rozvodu plynu
ĹJPOZORNENIE:

Stanovisko reflektuje stav (eXistenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných
pásiem) ku dňu jeho vydania.
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dójde po jeho vydaní, je stavebník
povinný prerokovať s SPP-D a požiadat‘ SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
Stanovisko a podmienky v ňorn sú platné v prípade, že návrh (žiadost‘) na vydanie stavebného
povolenia bude podaný najneskór do 5.8.2018, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný
požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená stanovisko zrušiť v prípade, ak
dójde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní stanoviska
vychádzala, alebo v prípade, ak döjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých
bob stanovisko vydané.

Sbovak Telekom, a.s. — vyjadrenie Č. 6611714422, zo dňa 24.5.2017:
I. Dójde do styku so sierami etektronických komunikácií (SEK) spoločnosti ST, a.s. alalebo DIOl

SLOVAKIA, s.r.o.
2. Dodržat‘ v plnom rozsahu „Všeobecné podmienky ochrany sjetí elektronických komunikácií“,

nasledovne:
2.1. V prípade, že zámer stavebníka. pre ktorý podal uvedenú žiadost‘, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom,a.s. alalebo DIOl SLOVAKIA,s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom ST,a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu abebo preloženie sjetí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom

Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom. vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom. vedenja

‚O



V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávat‘ práce súvisiace s preložením sjetí (alebo
vybudovaním telekom. prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradi1suptel.sk, 0907
777 474. Upozorňujeme, že v káblovej ryhe sa móže nachádzat‘ viac zariadení (káble. potrubia)
s róznou f‘unkčnosťou.

2.2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými móžu byt‘ ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonat‘ všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznárnenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmierikami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené.

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30
cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

- Upozomenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnost‘ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace
stroje).

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

- Zhutnenie Zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že ST,a.s. a DIGI

SLOVAKIA,s.r.o. nezodpovedajú za zmeriy priestorového uloženia zariadenia vykonané bez
ich vedomia).

Upozorňujeme. že v prípade. že počas výstavby je potrebné zvýšif, alebo znížiť krytie tel.
káblov, je toto možné vykonat‘ len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
2.3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verená sieť ST) je
potrebné si podat‘ žiadosf o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
2.4. Ziadanie dodržaf platné predpisv podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu.

3. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 35 1/201 I Z. z.) a zároveň
je potrebné dodržat‘ ustanovenie 65 zákona č. 35 1/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

4. Vyjadrenie stráca platnost‘ uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení (do
24.11.2017), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade
ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník
nesplní povinnost‘ podľa bodu 5.

5. Stavebník alebo ním poverená osobaje povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sjeti (najneskór pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvaf spoločnosf Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sjeti: Daniel Talacko, dariie1.ta1acko(ite1ekorn.sk. +421 902 719 605

6. 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.

7. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavriet‘ dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovat‘ prekládku SEK.

8. Upozorňujeme žiadateľa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí ťigurovat‘ podmienka
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existuj úcich podzemných kábloch
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
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9. V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sief, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, as. a/alebo DIOl SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadatel‘a zabezpečit‘ nadzemnú sjet‘ proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.

10. Nedodržanie vyššie uvedených podrnienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnorn znení.

11. V prípade. že žiadateY bude so zemnými prácami alebo činnost‘ou z akýchkoYvek dóvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost‘, je povinný zastavit‘ zemné práce
a požiadat‘ o nové vyj adrenie.

12. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadat‘ o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA. s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom
k tornu, že na záujmovom území sa rnóžu nachádzat‘ zariadenia mých prevádzkovateľov. ako sú
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, upozorňujeme žiadateFa na
povinnosť vvžiadat‘ si obdobné vyj adrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

13. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na
stránke: https://www.telekom.sk/vyi adrenia/layout/layout 1 .aspX
Vytýčenie bude zrealizované do tľoch týždňov od podania objednávky. V objednávke vo 2
vyhotoveniach uviesť číslo vyjadrenia a dáturn jeho vydania)

14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK (uvedené v bode 2.1 až 2.4).

15. ŽiadateV möže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem použitia pre
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateY nie je oprávnený
poskytnuté inforrnácie a dáta ďalej rozširovať, prenajírnať alebo využívat‘ bez súhlasu
spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

16. Upozorňujeme žiadateUa, že v prípade, ak plánuje napojit‘ nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj
telekomunikačnú prípoj ku.

17. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej
forrne nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadat‘ o vytýčenie.

Dopravný úrad, div, civil. letectva—vyjadrenie, zo dňa 29.3.2017:
Stavba s výškou 26,15 m / cca 171,84 rn nm. Bpv a stavebné mechanizmy rešpektujú výšku

určenú ochrannými pásrnami letiska M. R. Stef‘ánika Bratislava 228,24 ÷ 23 1,02 m n.m. Bpv
a svojím charakterom neohrozujú bezpečnost‘ leteckej prevádzky. V prípade zmeny umiestnenia
alebo zmeny rnaximálnej výšky stavby, resp. stavebných mechanizmov, je nutné akciu opätovne
prerokovat‘.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. — odborné stanovisko ev.č. 1879/50/16/BT/OS/DOK, zo dňa 20.12.2016:
Pri inšpekcii vykonanej dňa 20.12.2016 neboli zistené nedostatky. PD splňa požiadavky
bezpečnosti technických zariadení.
UPOZORNENIE NA PLNENIE POŽIADAVIEK [NÝCI-{ PREDPISOV:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm. g), h) platí
požiadavka 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR Č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a 14
ods. I písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov o posúdení dokumentácie
technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.
- Technické zariadenie elektrický výt‘ah je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR Č.
235/2015 Z.z.. Pri uvedení na trh a do prevádzky je potrebné splnit‘ požiadavky citovaného predpisu
a vyhl. MZP SR Č. 532/2002 Z.z.. TUV SUD Slovakia s.r.o. ako notifikovaná osoba NB-1353 móže
vykonať posúdenie zhody výt‘ahu podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z.z..
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UPOZORNENIE:

- Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena určeného pre verejnosť, musia byť
výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia podFa príl. Čl. 1.3.7 vyhl. MZP SR Č.
532/2002 Z. z. (chýba popis). ‚ ‚

- V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné právne predpisy (vyhl. SUBP a SBU Č. 374/1 990
Zb., vyhl. UBP SR 74/1996 Zb., vyhl. MPSVR SR č.718/2002 Z. z.)
- Pre realizáciu sa musia podrobnejšie rozpracovať zásady prevencie týkajúce sa zaistenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpečenie staveniska počas výstavby
podľa vyhl. MPVRS SR č. 147/20 13 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Tlakové skúšky pripojovacieho plynovodu rnusia byť riešené podľa STN EN 12327:2013.
- Na vykurovacej sústave musia byť vykonané skúšky podľa STN EN 14336.
- V projektovej dokumentácii v technickej správe je uvedená STN 06 0830 “Zabezpečovacie
zariadenia na ústredné vykurovanie a ohrievanie teplej úžitkovej vody. Neplatné články č. 56-164
STN 06 0830 nahrádza STN EN 12828.
- V prípade. že posúdenie zhody výťahu bude vykonané po 3 1.08.2017, výfah musí byť vyhotovený
v súlade s STN EN 8 1-20:2015.
Poznámka: V Technickej správe pre časf výt‘ahy v jednotlivých tabuľkách nie je použitá
terminológia v súlade s terrninológiou uvedenou v príslušných predpisoch. V tabuľke Al .3.10.1 nie
je uvedené zariadenie na ochranu proti neúmyselnérnu pohybu kabíny spolu s číslom príslušného
certiťikátu o typovej skúške.
- Kosé a zvláštne stupne musia mať vo svojom najužšorn mieste šírku 130 mm podľa či. 28 STN 73
4130 (chýba popis akóty).
- Navrhované zábradiia musia byť riešené podľa STN 74 3305 (chýba popis a kóty).
Uvedené odborné stanovisko platí za podmienok, že nedostatky a upozornenia budú odstránené ku
dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.

Nedodržanie podrnienok stavebného povolenia je v zmysle 106 ods. 2 písm. b) stavebného
zákona správnym deliktom, ktorého sa právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie —

stavebník - dopustí tým, že mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, a rrióže
mu byt‘ uložená pokuta až do výšky 66 388,— EUR.

Po ukončení prác stavebník predloží na stavebný úrad návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu
nemožno užívat‘ bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Ku kolaudácii stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. predloži:

• záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy mesta
• doklad o energetickej vhodnosti budovy podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• doklady preukazujúce zhodnoteriie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou

osobou
• preukázať zabezpečenie ďalších 5 parkovacích miest, resp. garážových státí, ako splnenie

podmienky stanoviska M.č. BA-NM Č. ZPaUP-1061/2013íN zo dňa 14.3.2014
• overenie akustického posúdenia stavby (Posúdenie hlukovej zát‘aže z 10/2015 predložené

k stav. konaniu)

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnost‘,
nebola stavba začatá.

V konaní boli vznesené námietky účastníka konania
v zast:
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apožiadavka účastníka konania
‚vzas bytomi

Stavebný úrad požiadavku zapracoval do rozhodnutia, ale námietky zamietol ako neopodstatnené.

Odóvodnenie

Dňa 23.05.2016 podal stavebník New City Development, s.r.o., so sídlom Pluhová 2,831 03
Bratislava, ICO: 36 365 564, žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ‚Nadstavba
bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 v Bratis1ave‘, so súp.č. 1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1.2,3,4
v katastrálnorn území Nové Mesto v objektovej skladbe: SO 01 Nadstavba bytového domu. SO 02
Zateplenie a rekonštrukcia bytového domu, SO 04 Sadové úpravy, po vydanom územnom
rozhodnutí č. UKaSP-2013-14!2060/BEA-17, zo dňa 7.7.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
18.12 .20 14.

Stavebné konanie bob prerušené rozhodnutím č. 6530/2016/UKSP/HAVK-183, zo dňa
17.10.2016 a stavebník bol vyzvaný k doplneniu dokladov.

Po doplnení dokladov stavebný úrad predloženú žiadost‘ preskúrnal z hľadísk uvedených v
62 stavebného zákona a v súlade s ustanovením 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil dňa
3 1.3.2017 účastníkom konania a dotknutým orgánorn začatie konania o povolení stavby, pričom
podľa 61 ods. 2) stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a
určil zákonnú lehotu 10 pracovných dní na uplatnenie námietok. Zároveň stavebný úrad v súlade s
61 ods. 1) stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že na pripomienky a námietky doručené
po tomto termíne, sa neprihliadne. -

Učastníci konania mohli svoje pripomienky uplatniť do 9.5.2017. Ziaden z dotknutých
orgánov nepožiadal podľa ust. 61 ods. 6) stavebného zákona o predlženie lehoty na posúdenie
stavby.

V konaní si uplatnil požiadavku účastník k
v zastú pení

_____________.‚

bytom
ktorá dňa 19.4.2017 nahliadla do spisového materiálu aprojektovej dokumentácie

stavby. Požiadavky boli v znení:
„Požadujeme priebežné udržiavanie nášho pozemku č. 12050/9, ktorý je v tesnej blízkosti
pripravovanej stavby, ako aj po ukončení stavby.‘

Stavebný úrad požiadavke vyhovel. Stavebníkovi v rozhodnutí o povolení stavby uložil
povinnosť priebežne počas výstavby čistiť a udržiavať; a po ukončení stavebných prác uviesť do
póvodného stavu a na vlastné náklady susedný pozemok parc.č. 12050/9.

V stavebnom konaní boli vznesené námietky voči vydaniu tohto rozhodnutia účastníkom
konania v zastúpen

____

ktorý dňa 27.4.20 17 nahliadol
do spisového materiálu.

Námietky boli doručené dňa 9.5.20 17, a týkali sa spochybnenia dokladu, ktorý oprávňuje
stavebníka zriadif navrhovanú stavbu, zástupca účastníka uvádza, že stavebník k žiadosti
o stavebné povolenie nepriložil relevantný doklad v zmysle 8 ods. 2 písm. a) Vyhlášky č.
453/2000 Z.z. a teda predložená ‘Zmluva o nadstavbe a rekonštrukcii BD‘ uzavretá medzi
stavebníkom a vlastníkmi BaNP nie je uzatvorená podľa 21 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z.
z dóvodu. že nebola uzatvorená So všetki 54 vlastníkmi bytového domu. Uvádza, že tento
dokument nie je spósobilý preukázaf oprávnenie stavebníka realizovaf stavbu. Dalej uvádza, že na
platné uzatvorenie zmluvy o nadstavbe sa vyžaduje, aby návrh takejto zmluvy bol schválený na
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schödzi vlastníkov BaNP, alebo formou písoirmého hlasovania, a len takouto formou prijaté
rozhodnutie je prejavom vóle vlastníkov uzatvorif zmluvu o nadstavbe. Uvádza, že stavebník
k žiadosti o SP nepredložil ani zápisnicu zo schódze vlastníkov bytov. ktorá by obsahovala bod
o schval‘ovaní zmluvy o nadstavbe a súhlas 2-3-novej väčšiny vlastníkov bytov s takouto zmluvou.
Na základe uvádzaných dóvodov účastník stavebného konania namieta vydanie stavebného
povolenia a navrhuje, aby stavebný úrad žiadosť o vydanie stav. povolenia na nadstavbu zamietol.

Stavebný úrad námietke nevyhovel. Dňa 25.6.2013 bob podpísané ‘Memorandum
o spolupráci a spoločnom postupe pri rekonštrukcii bytového domu formou nadstavby‘ medzi
spoločnosťou New City‘ Development s.r.o. ako stavebníkom a vlastníkmi BaNP v BD Kyjevská
1,3,5,7, zastúpenými radou Spoločenstva vlastníkov bytov (podpísaných 6 vlastníkov), v ktorom
v bode E preambuly sa uvádza, že vlastníci na zhrornaždení Spoločenstva vlastníkov bytov,
konanom 15.12.2010 schválili konanie písomného hlasovania, ktoré sa konalo 18-19.3.2011
a ktorým počtom hlasov 42 (z 54 všetkých hlasov) realizáciu nadstavby BD schválili. Zápisnica
bola vyhotovená dňa 19.3.2011. Takýrn istým počtom hlasov vlastníci schválili Radu Spoločenstva
vlastníkov bytov ako svojich zástupcov a splnomocnili ju na rokovania so stavebníkorn vo veciach
nadstavby. Stavebný úrad nepovažoval za nutné žiadať stavebníka aby predložil uvádzanú zápisnicu
zo schódze vlastníkov, keďže doklad ‘Memorandum‘ považoval na základe vyššie uvedených
dóvodov za relevantný a postačuj úci k preukázaniu, že zámer nadstavby bol riadne schválený
písomným hlasovaním. Podmienky o spósobe konania písomného hlasovania uvedené v 14 bod 7
zákona č. 18211993 Z.z. o vlastriíctve BaNP boli doclržané.

Dňa 17.12.2013 bola uzatvorená ‘Zmluva o nadstavbe a rekonštrukcii bytového domu‘
Kyjevská ul. 1,3,5,7 medzi stavebníkom New City Developrnent s.r.o. a vlastníkmi bytov. Zmluva
bola priložená ako doklad k vydaniu územného rozhodnutia Č. UKaSP-2013-14/2060/BEA-17, zo
dňa 7.7.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2014. Zmluva bola uzatvorená v zmysle
zák.Č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov aNP — časová verzia predpisu účinná od 1.3.2012 do
309.2014 — podFa ktorého sa v 14 ods 3) uvádzalo: ..Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v
dome rozhodujú (o.i.) o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v
dome, rozhoduje sa hlasovaním na schódzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov ‘šetkých
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak sa rozhoduje písomným hlasovanírn podľa
tohto odseku, podpis vlastníka potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schódzi
vlastníkov bytov a nebytových priestorov.“ Tento spósob rozhodovania bol pri písomnom hlasovaní
uskutočnenom v dňoch 18.-19.3.2011 dodržaný, pričom podFa citovaného predpisu, ak sa
rozhodovalo o nadstavbe alebo o vstavbe v podkroví alebo povale, nebolo potrebné vyžadovaf
zároveň súhlas všetkých vlastníkov bylov a nebytových priestorov v dome na najvyššom poschodi.
Táto podrnienka bola vložená do časovej verzii predpisu úČinnej až od 1.10.2014.

Dňa 5.6.2017 nahliadla do spisové ho mat to
ú č astníka konania

krá dňa 7.6.20 17 zaslala námietky voči stavebnému konaniu. Z dóvodu, že námietky neboli
podané v stanovenej lehote (do 9.5.2017), stavebný úrad na ne v zmysle 6l ods. 3 stavebného
zákona neprihliadne. A zároveň ani nebol predložený doklad o právoplatne ukončenom dedičskom
konaní.

Okrem vyššie uvedených požiadaviek a námietok neboli účastníkmi konania vznesené
a uplatnené žiadne mé pripomienky ani námietky.

K stavebnému konaniu sa kladnými písomnými stanoviskami okrem vo výroku citovaných
stanovísk vyjadril Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy, súhlas Č. KRHZ-BA-HZUB6-
18 15/2016, zo dňa 23.6.2016.
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Stavebný úrad pri posudzovaní a rozhodovaní o povolení stavby vychádzal z platných
osobitných lirnotno-právnych predpisov a vyj adrení dotknutých orgánov kornpetentných posúdiť
návrh na povolenie stavby, pričom zistil, že jej povolenie neodporuje hľadiskám starostlivosti o
životné prostredie, čo je dokladované záväznými stanoviskami uvedenými vo výroku rozhodnutia.

Stavebník výpisom z listov vlastníctva Č. 3518 (parcely) a Č. 2486 (stavby) preukázal
vlastnícke právo vlastníkov bytov a nebytových priestorov k stavebným pozernkom a k stavbe.
Stavebník uzatvoril dňa 17.12.2013 ‘Zmluvu o nadstavbe a rekonštrukcii bytového domu‘ v zmysle
zákona NR SR Č. 182/l 993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s vlastníkmi.

V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že projektová dokumentácia spÍňa
zastavovacie podrnienky určené vydaným územným rozhodnutím č. UKaSP-2013-14/2060/BEA-
17, zo dňa 7.7.2014. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2014, splňa požiadavky týkajúce sa
verejných záujrnov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života Fudí a
zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom
a osobitnými predpismi. Splnenie uvedených požiadaviek potvrdili dotknuté orgány vo vydaných
kladných závázných stanoviskách, ktorých podrnienky sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia.

Stavebný úrad v uskutočnenorn konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené verejné
záujmy ani neprimerane obrnedzené oprávnené záujmy úČastníkov konania a preto rozhodol tak,
ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na
Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava. pričorn odvolacím orgánom
je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

udoIf Kusý
mestskej časti

Mesto

Správny poplatok vo výške 150,— EUR bol uhradený bankovýí prevodom.

Doručenie verejuou vyhláškou.
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Na vedomie:
Učastníkorn konania:

1. New City Development, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava,
2

3. MV ARCHITECTURE s.r.o., Višňová 10. 831 01 Bratislava
4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kyjevská 1,3,5,7

(verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na verejnej tabuli Miestneho úradu M.č. BA — NM)
5. Hlavrié Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
6. Aquadol s.r.o., Velehradská 33, 821 08 Bratislava
7. Dunst es.r.r LJ1. AA 931 rín

Dotknutým oranizáciám:
12. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,814 99 Bratislava
13. Mestská čast‘ Bratislava —Nové Mesto, odd. ZPaUP —TU
14. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
15. Okresný úrad Bratislava. odbor starostlivosti o ZP, OOPaVZZP — Ochrana prírody a krajiny,

Odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
16. Okresný úrad Bratislava - pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
18. TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
19. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44tb, 825 11 Bratislava
20. Západoslovenská distribučná, a.s., Culenova 6. 816 47 Bratislava
21. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
22. ByS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
23. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
24. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
25. Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava
26. Michlovský, spol. s r.o.. Letná 9, 921 01 Piešťany
27. UPC Broadband Slovakia. Sevčenkova 36, 851 01 Bratislava
28. Krajské riaditeľstvo policajného zboru - KDI, Spitálska 14,81228 Bratislava
29. Letecký úrad SR, Letisko M.R.Stefánika, 823 05 Bratislava

Doručuje sa za účelom vvvesenia:

30. Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto, organizačný reťerát, TU ‚

(so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť na odd. UKaSP)

Doručenie verejnou vyhláškou podľa 26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní
na úradnej tabuli Miestny úrad Bratislava — Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:

(podpis. pečiatka)

Dátum zvesenia z úradnej tabule:

Ii. Slovenský pozemkový fond, Búdkoa 3, 817 15 Bratislava
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
Prednosta miestneho úradu

Váš list číslo/zo
dňa

e-mailI2 1.8.2018

Vec:

Naša značka

29218/8961/201 8/UKSP/HADL
1-121

Vybavuje//

02/49253155

Bratislava

23 .08 .20 18

1- 12 1/2018 Žiadosť o informáciu 211/2000 - Nadstavba BD Kyjevská L35.7 — Odnoved‘.

Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (d‘alej len „úrad“) ako povinnej osobe podľa ust. 2 ods. I zákona
Č. 2 11/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d‘alej len „zákon
o slobode inforrná cií“) bola dňa 21.8.2018 doruč ená žiadost‘

o poskytnutie informá eiív citovanom znení:

1. „Čj ku dňu 31.7.2018 bola podaná žiadost‘ o udelenie stavebného povolenia na stavbu „Nadstavba
bytového domu Kyjevská 1,3,5,7“ v Bratislave a či a kedy bob začaté konanie vo veci udelenia stavebného
povolenia na stavbu „Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7“ (územné rozhodnutie UKaSP-2013-
14/2060/BEA-l 7).“

2. „Ak bob vydané stavebné povolenie, kedy bob vydané a čije toto stavebné povolenie právoplatné a ak
áno, tak kedy nadobudbo právoplatnost‘?“

Informá ciasa má poskytnú t‘ e-mailom na adresu a to zaslanírn kópie (skenu) žiadosti alebo
kópie (skenu) rozhodnutia o začatí konania o udelení stavebného povolenia, prípadne s vyznačenou
právoplatnost‘ou.

Stavebný úrad v rozsahu a spösobom uvedeným v ust. 16 zákona o slobode inforniácii, informácie
v bodoch Č. 1. a 2. sprístupňuje:

kl.:
Ano, žiadost‘ o stavebné povolenie na stavbu „Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7‘, súp.č. 1631 na
pozemkoch parc.č. 12049/1, 12049/2, 12049/3 a 12049/4, k.ú. Nové Mesto. bola podaná dňa 23.5.2016.
Konanie vo veci udelenia stavebného povolenia na stavbu „Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7“, bob
začaté dňom podania žiadosti, tj. dňa 23.5.2016.

z/fax
02/49 253 512
02/45 529 459
e-mail: podate1na(i/banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu Ičo
SKO8 5600 0000 0018 0034 7007 00603317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok 800 1200

Streda 800_ 1200

Piatok 8°°- 12°°

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s. 13°°- 1700

13°°— 17°°



Vo veci vydania stavebného povolenia bob rozhodnutím č. 6530/2016/UKSP!HAVK-183 zo dňa 17.10.2016
stavebné konanie prerušené do 30.6.20 17 a stavebník bol vyzvaný na doplnenie podania.
Na výzvu stavebník žiadost‘ doplnil, a tak stavebný úrad v zmysle 29 ods. 4 správneho poriadku pokračoval
v stavebnom konaní — oznámením zo dňa 3 1.3.2017.

k2.:
Stavebné povolenie na túto stavbu bob vydané dňa 11.12.20 17, je právoplatné, právoplatnost‘ nadobudlo dňa
13 .6.2018.

S pozdravorn

Prílohy

1_Kópia žiadosti o stavebné povolenie z 23.5.20 16
2_Kópia Oznámenia o začatí konania o vydanie SPz 3 1.3.2017
3_Kópia Rozhodnutia — Stavebného povolenia z 11.12.2017

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta miestneho úradu

s/fax Bankové spojenie Číslo účtu IČO Stránkové dni
02/49 253 512 Prima banka Slovensko. a. s. 5K08 5600 0000 0018 0034 7007 00603317 Pondelok 800_ 12°° 1300_ 17°°
02/45 529459 Streda 8°°- 1200 13°°- 17°°
e-mail: podate1nabanm.sk DIČ Piatok 8°°- 1200
www.banmsk 2020887385
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