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MESTSKA CAST BRATISLAVA-DEVINSKA NOVA VES 

Naše číslo 
2022-21/1626/UR/11/Lo 

Novoveská 17/A, 843 10 BRATISLAVA 49 

ROZHODNUTIE 

Bratislava 
19.08.2022 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad v prvom stupni na 
konanie podľa § 117 ods. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") podľa § 39 a § 39a stavebného 
zákona, podľa § 4 vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z. z., ktorou s vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona a podľa§ 26, § 46 a§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov vydáva- verejnou vyhláškou: 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

stavbu s názvom: "Bytový a občiansky súbor stavieb- Devínska Nová Ves- Pod Srdcom", 
ktorá sa umiestňuje na pozemkoch C-KN parc. č. 3135/3, 3135/4, 3135/5, 3135/6, 3135/7, 
3135/8, 3135/9, 3135/10,3135/11,3135/14, 31351111, 3136/5, 3260/11, 3260/18, 3131/27, 
3131/32, 3135/54, 3134/1, 326011, 3260/2, 3260/8, 3260/10, 3263/12 a na pozemku reg. E-KN 
parc.č. 3994 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, pre navrhovateľa- spoločnosť: 

PROXENTA Private Equity, s. r.o., 
so sídlom Mýtna 50, 811 07 Bratislava, 

IČO: 35 962 160 

Stavba sa umiestňuje tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese@ ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia. 

S0201 Apartmánový dom A 
Druh stavby: budova ubytovacieho zariadenia 
Účel stavby: nebytová budova 

S0202 Bytový dom B 
Druh stavby: bytový dom 
Účel stavby: bytová budova 

S0203 Bytový dom C 
Druh stavby: bytový dom 
Účel stavby: bytová budova 
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S0204 Bvtov{; dom D 
Druh stavby: polyfunkčná budova 
Účel stavby: bytová budova 

S0205 ObjektE 
Druh stavby: 
Účel stavby: 

budova obchodu a služieb 
nebytová budova 

Projektovú dokumentáciu pre vydanie rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby 
vypracovala spoločnosť ATELIER 3Jvf, s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 Ol Bratislava 
zodpovedný projektant Ing. arch. Jvfarián Pokrivčák z 12/2020 a 6/2021. 

Stavebné objekty: 
SO l OO Príprava územia 

SO 200 Stavebné objekty (vrátane vnútomých inštalácií) 
SO 20 l Apartmánový dom A 
SO 202 Bytový dom B 
SO 203 Bytový dom C 
SO 204 Bytový dom D 
SO 205 ObjektE 

so 300 
so 301 
SO 302a 
so 302b 
SO 302c 
so 302d 
SO 302e 
so 302f 
so 302g 
so 303 
so 304 

so 400 
so 401 
SO 402a 
so 402b 
SO 402c 
so 402d 
SO 402e 
SO 403a 
so 403b 
SO 403c 
so 403d 
S04 03e 

so 500 
so 501 
so 502 
SO 503a 
so 503b 
SO 503c 

Zdravotechnické objekty 
Verejný vodovod 
Prípojka vody a areál. vodovod objekt S0201 
Prípojka vody a areál. vodovod objekt S0202 
Prípojka vody a areál. vodovod objekt S0203 
Prípojka vody a areál. vodovod objekt S0204 
Prípojka vody a areál. vodovod objekt S0205 
Požiama nádrž l 
Požiama nádrž 2 
Prípojka splaškovej kanalizácie a areál. splaškovej kanalizácia 
Dažďová kanalizácia a vsaky 

Plynotechnické objekty 
STL distribučný plynovod 
STL pripojovací plynovod pre objekt S0201 
STL pripojovací plynovod pre objekt S0202 
STL pripojovací plynovod pre objekt S0203 
STL pripojovací plynovod pre objekt S0204 
STL pripojovací plynovod pre objekt S0205 
NTL areálový plynovod pre objekt S0201 
NTL areálový plynovod pre objekt S0202 
NTL areálový plynovod pre objekt S0203 
NTL areálový plynovod pre objekt S0204 
NTL areálový plynovod pre objekt S0205 

Elektrotechnické silnoprúdové rozvody 
Prípojka VN 
Trafostanica TS 
NN prípojka pre objekt S0201 
NN prípojka pre objekt S0202 
NN prípoj ka pre objekt S0203 
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so 503d 
SO 503e 
so 503f 
s 0504 

so 600 
so 601 

so 700 
so 701 

so 800 

NN prípojka pre objekt S0204 
NN prípojka pre objekt S0205 
Areálové rozvody NN 
Vonkajšie osvetlenie 

Elektrotechnické slaboprúdové rozvody 
Areálové slaboprúdové rozvody 

Komunikácie, parkoviská a chodníky 
Areálové komunikácie, parkoviská, chodníky 

Krajinné a architektonické úpravy 

Prevádzkové súbmy: 
PS Ol Trafostanica TS 
PS 02 Technológia prevádzky objektu S0205 (objektE) 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky 

l) Architektonické a urbanistické 
Účelom stavby je vytvoriť a rozšíriť ponuku bývania a apmimánového bývania v mestskej časti 
Devínska Nová Ves a urbanisticky a architektonicky dotvoriť nezastavané územie pri vstupe 
do mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Riešením stavieb v tejto lokalite prepájame 
existujúcu rozdrobenú štruktúru objektov pri vstupe do mestskej časti. Návrh urbanistickej 
koncepcie vlastného riešeného územia s lokalizáciou investičného zámeru je koncipovaný ako 
polyfunkčné územie. Z hľadiska funkčno-priestorovej a prevádzkovej organizácie je založený 
na vytvorení oddychového priestoru s dominujúcou obytno-obslužnou funkciou. Určujúcim pre 
návrh základnej funkčno-priestorovej organizácie bolo zohľadnenie urbanistických väzieb na 
kontaktné územia, vytvorenie podmienok pre tvorbu kvalitného prostredia pre bývanie, ako aj 
podmienok pre rozvoj zástavby v rámci organizačne ucelených územných a priestorových 
celkov. Z hľadiska väzieb na kontaktné územia návrh funkčno-prevádzkovej organizácie 
zohľadňuje v území už lokalizovaný objekt bytového domu a jeho zázemie, realizovaný objekt 
spoločnosti Lidl, polyfunkčný objekt Glavica a potenciálny rozvoj zástavby na pozemku 
situovanom v dotyku k riešenej parcele. V o vnútornom území navrhovaná prístupová 
komunikácia rieši dopravnú obsluhu zástavby lokalizovanej v území a snaží sa čo najmenším 
plošným zásahom zaberať riešenú plochu územia. Navrhované riešenie funkčno-prevádzkovej 
organizácie územia a dopravnej obsluhy navrhovanej zástavby a jej organizácia umožňuje 
zámer vytvoriť rozsiahlejší kľudový rekreačno-oddychový priestor obytného vnútrobloku 
s kompaktnými plochami pre zeleň a ihriská, pre pobyt bez rušivého a obmedzujúceho vplyvu 
dopravy. Kompaktné plochy obytnej zelene vo vnútro bloku dopÍňajú menšie plochy zelene na 
spevnenom povrchu (plochy podzemných garáží) a línie zelene pozdÍž komunikácie. 
Z hľadiska hmotovo-priestorového riešenia navrhovanú štruktúru zástavby tvorí usporiadaná 
zástavba objektov bytových domov, apmimánového domu doplneného vybavenostným 
objektom, komponovaných vo väzbe na centrálny park, ktoré svojim usporiadaním vytvárajú 
vnútroblokový obytný priestor. Relatívne homogénnu štruktúru zástavby tvoria objekty, ktoré 
sú architektonicky riešené tak, aby znižovali opticky samotné riešenie objektov a pôsobili, že 
výška zástavby je opticky nižšia ako reálne objekty navrhnuté sú. Objektom dominuje 4 
podlažná biela podnož1na ktorej je posadená atypicky riešená "zošikmená" ustupujúca hmota 
s riešením terás smerom na Glavicu. Nosným prvkom celého návrhu je vybudovanie verejného 
parku v tejto lokalite ako súčasti bytového a občianskeho komplexu. 
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SO l OO Príprava územia 
V rámci prípravy územia bude zrealizované odstránenie jestvujúceho oplotenia ( SO l O l). 
Pred začatím výstavby budú zrealizované HTÚ, ktoré zabezpečia zhrnutie zeminy zo 
zatrávnených častí 

SO 201 Apartmánový dom A 
Je osadený ako prvý v riešenej lokalite najbližšie k vstupu. Má 8. NP Je riešený ako bývanie 
v apartmánoch. Pôdorysný tvar je pravidelný. Objekt je obslúžený jedným schodiskom s jednou 
centrálnou chodbou, z ktorej je vstup do apartmánov. Svojim rozložením a orientáciou vytvára 
dominantnú východnú a západnú fasádu. Na prízemí je vstup, prenajímateľný priestor, sklady 
a apartmány. Na vyšších poschodiach sú l ,2 a 3-izbové apartmány. 

SO 202 Bytový dom B 
SO 203 Bytový dom C 
SO 204 Bytový dom D 
Sú bytové domy. Riešenie architektúry je podobné ako pri riešení apmimánového domu A sú 
nižšie. Dom B má 7. NP a jedno podlažie ustupujúce, bytové domy Ca D tvorí 5. NP, ktoré 
dopÍňajú 2 ustupujúce podlažia. V chody do jednotlivých domov sú zo spevnených plôch, na l. 
NP každého domu sa nachádza vstupná hala, priestor domovej vybavenosti, sú tu tiež 
navrhnuté byty, ktoré majú predzáhradky. Na vyšších podlažiach sú umiestnené 2, 3 a 4 -
izbové byty. Jednotlivé podlažia sú prepojené komunikačným jadrom, pozostávajúcim zo 
schodiska a výťahu. Cez toto schodisko a výťah je nadzemná časť prepojená s podzemným 
podlažím, kde sa nachádzajú plochy pre parkovanie a sklady. Objekt B má spoločný suterén, 
vstup je cez rampu z obslužnej komunikácie. Objekty C aD majú taktiež spoločný suterén so 
samostatným vjazdom. V objekte D v podnoží objektu navrhujeme umiestnenie materskej 
škôlky spolu so záhradou, výlučne určenou len pre škôlku. Dispozícia bytových domov je 
v orientácii východ, západ. Jedna strana je natočená smerom na Devínsku kobylu, aby časť 
bytov na západnej fasáde vnímala tento prírodný monument aj z interiérov svojich bytov. Jedná 
sa prevažne o jednostranne orientované byty s výnimkou rohových bytov. V chody do 
jednotlivých objektov sú zo spevnených plôch. Na prízemí sa v každom objekte nachádza 
kotolňa, vstupná hala. Jednotlivé podlažia sú prepojené komunikačným jadrom pozostávajúcim 
zo schodiska a výťahu. Cez toto schodisko a výťah je nadzemná časť prepojená s podzemným 
podlažím, kde sú umiestnené plochy pre parkovanie a sklady. 

SO 205 ObjektE- reštaurácia, jednopodlažný objekt umiestnený v parku ako objekt 
občerstvenia, ktmý vytvára zámer stretávania sa susedov a obyvateľov. 

SO 800 Krajinné a architektonické úpravy 
Okrem plôch cestnej komunikácie a parkovísk budú ako spevnené plochy používané chodníky. 
Ich sústava je zokruhovaná tak, aby sa priamo a bezbariérovo dosiahli vstupy do bytových 
domov, zariadení vybavenosti v parteri a tiež prístup do pokojného otvoreného priestoru 
vnútrobloku. V centrálnom parkuje sústava chodníkov zokruhovaná do ležatej osmičky, ktorá 
umožňuje prechádzanie, poprípade športový beh. Hlavnou povrchovou úpravou centrálneho 
parku je rôznorodá zeleň s aktivitami pre obyvateľov nielen tejto zóny. V miestach rastlého 
terénu s pôvodnými vrstvami pôdneho substrátu je navrhnutá výsadba trávnika a stromov 
s veľkou korunou. Plocha bude mať rekreačné využitie, miestami bude členená úpravami pre 
pobyt pri grilovaní, oddychu a zábave detí. Výsadba zelených plôch sa uskutoční aj nad 
podzemnými konštrukciami s hrúbkou substrátu do 0,6m. Hlavným materiálom bude tráva, 
kríky a kvetinové záhony. Na rozdiel od rekreačných plôch nad rastlým terénom bude mať skôr 
oddychový, parkový a estetický charakter. K obidvom zazeleneným plochám sa pripájajú 
plochy ihrísk. Ihrisko pri domoch A aB je určené pre vekovú kategóriu 2-12 ročné deti. Ihrisko 
na južnom okraji územia bude slúžiť 10-15 ročným deťom na loptové hry. Pre všetky vekové 
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kategórie je vymedzená plocha centrálneho verejného priestoru. Jej členenie zalamovaný 
chodník vymedzuje niekoľko funkčných plôch s rôznym využitím. Môžu slúžiť pre cvičenie, 

hry, komunitné záhradné aktivity, okrasnú zeleň. Pod celou plochou nie sú podzemné 
konštrukcie. To vytvára veľmi dobré podmienky pre prítomnosť stromov s veľkými korunami, 
ktoré vo vegetačnom období budú pôsobiť v prostredí aj ako isté vizuálne obmedzenia voči 
pohľadom z domov. Plocha sa navrhuje s vodopriepustnou povrchovou úpravou z drobného 
štrku a mlatu /šotoliny/. Výsadba stromov sa d'alej navrhuje pozdÍž chodníka Eisnerovej ulice. 

2) Polohové a výškové osadenie stavby 
Stavba s názvom "Bytový a občiansky súbor stavieb- Devínska Nová Ves- Pod Srdcom", 
sa umiestňuje na pozemkoch C-KN parc. č. 3135/3, 3135/4, 3135/5, 3135/6, 3135/7, 3135/8, 
3135/9,3135/10,3135/11,3135/14,3135/111,3136/5,3260/11,3260/18,3131/27,3131/32, 
3135/54, 3134/1, 3260/1, 3260/2, 3260/8, 3260/10, 3263/12 na pozemku reg. E-KN parc.č. 
3994 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 

S0201 Apartmánový dom A 
Minimálna vzdialenosťfasády stavby od hranice susednJ!ch pozemkov (stavieb)je: 

• od jestvujúceho OD LIDL na pozemku parc. č. 3135/24 k. ú. DNV je 5,00 m 
• od pozemku parc. č. 3135/54 k. ú. DNV je 2,30 m 

• od pozemku parc. č. 3260/1 k. ú. DNV (komunikácia)- je 1,00 m 

Výškové osadenie stavby: 
• úroveň+/- 0,000 154,00 m.n.m. 
• výška atiky je 26,04 m 

S0202 Bytový dom B 
Minimálna vzdialenosť fasády stavby od hranice susedných pozemkov (stavieb)je: 

• od pozemku par. č. 3137 k. ú. DNV je 19,90 m 
• od pozemku parc. č. 3135/28/ k. ú. DNV (komunikácia)- je 21,20 m 

Výškové osadenie stavby: 
• úroveň+/- 0,000 = 155,50 m.n.m. 
• výška atiky je 26,04 m 

S0203 Bytový dom C 
Minimálna vzdialenosťfasády stavby od hranice susednJ!ch pozemkov (stavieb)je: 

• od pozemku parc. č. 3135/2 k. ú. DNV je 25,30 m 
• od jestvujúceho objektu bytového domu na poz. parc. č. 3135/30 k. ú. DNV je 41,10 m 
• od pozemku parc. č. 313 7 k. ú. DNV je 26,50 m 

Výškové osadenie stavby: 
• úroveň+/- 0,000 = 157,00 m.n.m. 
• výška atiky je 23,07 m 

S0204 Bytový dom D 
Minimálna vzdialenosť fasády stavby od hranice susedných pozemkov (stavieb)je: 

• od pozemku parc. č. 3137 k. ú. DNV je 8,10 m 
• od pozemku parc. č. 3131/3 k. ú. DNV je l ,90 m 

Výškové osadenie stavby: 
• úroveň+/- 0,000 = 160,50 m.n.m. 
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@ výška atiky je 23,07 m 

SO 205 ObjektE 
Minimálna vzdialenosťfasády stavby od hranice susedných pozemkov (stavieb)je: 

• od jestvujúceho OD LIDL na pozemku parc. č. 3135/24 k. ú. DNV je 6,20 m 
• od pozemku parc. č. 3135/1 k. ú. DNV je 3,50 m 

V;íškové osadenie stavby: 
• úroveň+/- 0,000 = 155,50 m.n.m. 
• výška atiky je 5,30 m 

Plošné bilancie riešenej stavby (územia) 

• Plocha riešeného územia 13 501 m2 
• Celková zastavaná plocha objektami celkom= 3 260,32 m2 
• Obostavaný priestor = 95 499 m2 
• Počet parkovacích miest 341 
• Spolu počet bytov= 189 
• Počet apartmánov = 82 
• Plocha zelene = 3 898,40 m2 

3) Napojenie stavby na inžinierske siete a komunikačné napojenie 
Navrhovaná stavba bude napojená na rozvody inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn, 
silnoprúd, slaboprúd), ktoré budú vedené na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3135/3, 3135/4, 
3135/5, 3135/6, 3135/7, 3135/8, 3135/9, 3135/10, 3135/11, 3135/14, 3135/111, 3136/5, 
3260/11, 3260/18, 3131/27, 3131/32, 3135/54, 3134/1, 3260/1, 3260/2, 3260/8, 3260/10, 
3263/12, na pozemku reg. E-KN parc.č. 3994 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 

SO 300 Zdravoteclmické objekty 
SO 301 Verejný vodovod 
Pre navrhovaný obytný a občiansky súbor bude vybudovaný nový prepojovací vodovodný rad 
verejného vodovodu LT DN l OOmm, ktorý prepojí dve existujúce potrubia verejného vodovodu 
DNlOO mm. Ide o prepojenie vodovodu LT DNlOO vo Vukovarskej ulici, severne od územia 
a vodovodu PEHD DllO, nachádzajúceho sa medzi predajňou Lidl a existujúcim bytovým 
domom, západne od predmetného územia. 
Trasa verejného vodovodu "Vl" bude viesť v telese budúcej príjazdovej komunikácie 
a následne pozdÍž navrhovaných bytových objektov, až ku druhému prepoju pri existujúcom 
bytovom dome. 
Z navrhovaného radu Vl budú vysadené celkom štyri nové prípojky vody pre jednotlivé bytové 
objekty B,C,D (prípojky profilu DN80mm) a objektE (prípojka DN50). 
Objekt A bude zásobovaný cez prípojku DN80mm priamo z existujúceho vodovodu DN l OO vo 
Vukovarskej ulici. 
Na trase navrhovaného radu Vl budú osadené tri podzemné hydranty DN80mm, ktoré budú 
slúžiť pre technologické účely-odkalenie, odvzdušnenie. 
Na prepojovací vodovod budú použité rúry z tvárnej liatiny, DN l OOmm, ktoré sa opatria 
signalizačným vodičom. Celková dÍžka areálového vodovodu bude cca 185 m. 

SO 302a Prípojka vody a areálový vodovod pre objekt S0201 
Navrhovaný objekt apmimánového domu A bude zásobovaný z existujúceho verejného 
vodovodu DN l OOmm, ktorý je vedený v priľahlej Vukovarskej ulici. Z neho bude vysadená 
nová prípoj ka vody Pv-A, profilu DN80 mm, dÍžky l O m. 
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S0302b Prípojku vody a areálový vodovod pre objekt S0202 
Navrhovaný objekt bytového domu B bude zásobovaný z novobudovaného prepojovacieho 
vodovodu DN100mm, ktorý bude vedený medzi objektami BaD. Z neho bude vysadená 
prípojka vody Pv-B, profilu DN80 mm, dÍžky 4 m. 

SO 302c Prípojku vody a areálový vodovod pre objekt S0203 
Navrhovaný objekt bytového domu C bude zásobovaný z novobudovaného prepojovacieho 
vodovodu DN100mm, ktorý bude vedený medzi objektami BaD. Z neho bude vysadená 
prípojka vody Pv-C, profilu DN80 mm, dÍžky 5 m. 

SO 302d Prípojku vody a areálový vodovod pre objekt S0204 
Navrhovaný objekt bytového domu D bude zásobovaný z novobudovaného prepojovacieho 
vodovodu DN100mm, ktorý bude vedený medzi objektami BaD. Z neho bude vysadená 
prípojka vody Pv-D, profilu DN80 mm, dÍžky 5 m. 

S03 02e Prípoj ka vody a areálový vodovod pre objekt S0205 
Navrhovaný objekt občianskej vybavenosti E bude zásobovaný z novobudovaného 
prepojovacieho vodovodu DN100 mm, ktorý bude vedený medzi objektami B aD, pozdÍž 
objektu E. Z neho bude vysadená prípojka vody Pv-E, profilu DN50 mm (PE063), dÍžky 5 m. 

SO 302/ Požiarna nádrž l 
SO 302g Požiarna nádrž 2 
Vzhľadom na skutočnosť, že pre objekty sa požaduje projektom PO množstvo vody 18,0 1/s, je 
možné vonkajší nadzemný požiarny hydrant DN150 nahradiť, podľa vyhl. MV SR č. 699/2004 
Z. z., iným vyhovujúcim zdrojom vody, a to v tomto prípade podzemnou požiarnou nádržou so 
stálou zásobou požiarnej vody. Podzemná požiarna nádrž bude naplnená a doplňovaná 
pomocou cisternových vozidiel. 

SO 303 Prípojky splaškovej kanalizácie a areálová splašková kanalizácia 
Bude odvádzať len splaškové odpadové vody z objektov v areáli. Verejná kanalizácia PVC 
DN300mm, sa nachádza v telese komunikácie Vukovarskej ulice. 
Vzhľadom na charakter a konfiguráciu územia navrhujeme splaškovú kanalizáciu budovať ako 
areálovú kanalizáciu s jedným zaústením do verejnej kanalizácie. 

SO 304 Dažďová kanalizácia a vsaky 
V rámci riešeného areálu bude kanalizačná sieť delená, t.j. zvlášť splaškové, zvlášť dažďové 
vody. 

SO 400 Plynoteclmické objekty 
SO 401 Distribučný plynovod 
Pre zásobovanie riešeného územia zemným plynom je navrhnutý distribučný plynovod D 90, 
PN 90kPa pripojený na existujúci distribučný plynovod D 160, PN 90kPa vedený vo 
Vukovarskej ulici. Za odbočkou so zemným uzáverom je trasa plynovodu vedená v koridore 
ostatných navrhovaných inžiniersky sietí situovanom v navrhovaných komunikáciách, 
zelených a spevnených plochách pri rešpektovaní ich minimálnych vzdialeností pri vzájomnom 
križovaní a súbehoch 
Navrhovaný plynovod sa zokruhuje prepojením na koncový bod existujúceho distribučného 
plynovodu D 90, PN 90kPa v ulici Pod Glavicou. 

SO 402a STL Pripojovací PLYNOVOD pre objekt SO 201 
SO 402b STL Pripojovací PLYNOVOD pre objekt SO 202 
SO 402c STL Pripojovací PLYNOVOD pre objekt SO 203 
SO 402d STL Pripojovací PLYNOVOD pre objekt SO 204 
SO 402e STL Pripojovací PLYNOVOD pre objekt SO 205 
Pripojovacie STL plynovody pre jednotlivé objekty sú navrhnuté odbočkami z navrhovaného 
distribučného plynovodu D 90, PN 90 kPa riešeného v SO 401. Ich trasy sú vedené zelených a 
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spevnených plochách za rešpektovania minimálnych vzdialeností pri vzájomnom križovaní 
a súbehu s ostatnými existujúcimi a navrhovanými inžinierskymi sieťami v súlade s STN 73 
6005. Ukončené sú nadzemným uzáverom v skriniach jednotlivých regulačných a meracích 
zariadení (RaMZ) umiestnených na vonkajších priestranstvách pred plynofikovanými 
objektami 

SO 403a NTL areálový plynovod pre objekt S0201 
SO 403b NTL areálový plynovod pre objekt S0202 
SO 403c NTL areálový plynovod pre objekt S0203 
SO 403d NTL areálový plynovod pre objekt S0204 
SO 403e NTL areálový plynovod pre objekt S0205 
NTL areálové plynovody nadväzujú na výstupy zjednotlivých RaMZ (SO 402 a-d). Ich trasy 
sú vedené zelených a spevnených plochách za rešpektovania minimálnych vzdialeností pri 
vzájomnom križovaní a súbehu s ostatnými existujúcimi a navrhovanými inžinierskymi 
sieťami v súlade s STN 73 6005. Ukončené sú prechodkou PE/Fe pred obvodovou stenou 
plynofikovaného objektu. 

SO 500 Elektrotechnické silnoprúdové rozvody 
Navrhovaný súbor objektov bude zásobovaný elektrickou energiou prostredníctvom novej 
distribučnej trafostanice TS l. Trafostanica TS l bude pripojená na VN/22kV linky č.l 041. 

SO 501 Prípojka VN 
Pre pripojenie objektov A, B, C, D, Esa navrhuje vybudovať novú trafostanicu TS (2x630kVA) 
umiestnenú pri objekte B ako samostatný objekt. Táto trafostanica bude pripojená novou 
káblovou slučkou z VN linky č. 1041 káblami typu 2x/3x(lxNA2XS(F)2Y lx240rnrn2)/. 
Navrhované časti VN rozvodu budú uložené do zeme vedľa krajníc komunikácií alebo pod 
chodníkmi pri rešpektovaní článkov STN 34 l 050 a STN 73 6005. Pod komunikáciou káble 
VN uložiť do chrániči ek FXKVS <Jl200 v hÍbke l ,2m. 

SO 502 Trafostanica TS 
Navrhovaná trafostanica TSl bude charakteru distribučná. Na základe požadovaných príkonov 
objektov A, B, C, D, E bude trafostanica TS osadená transformátormi o celkovom výkone 
2x630kV A. Trafostanica sa navrhuje zrealizovať v betónovom monobloku - kioskovú 
s priamymi vstupmi z vonkajšej strany s vnútorným ovládaním. 
Trafostanica bude mať samostatný priestor pre transformátmy ako aj pre VN a NN rozvádzač. 
Je vyhotovenie /všetky prístroje, transformátor/ bude jeden konštrukčný celok. 

SO 503a NN prípojka pre objekt S0201 
SO 503b NN prípojka pre objekt S0202 
SO 503c NN prípojka pre objekt S0203 
SO 503d NN prípojka pre objekt S0204 
SO 503e NN prípoj ka pre objekt S0205 
Z poistkovej skrine typu PSR bude káblom NN typu NAYY-J 4x240mm2 uloženým v zemi, 
pod chodníkom a v zelenom páse napojený hlavný rozvádzač objektu RH201 (RH202, RH203, 
RH204, RH205) spolu s napájacím káblom bude v káblovej trase vedený zernniaci pás FeZn 
30/mm. 

SO 503/ Areálové rozvody NN 
Z NN rozvádzača distribučnej trafostanice TS l navrhujeme plánované objekty pripojiť cez 
nové poistkové skrine typu PSR káblovými rozvodmi NN typu NA YY -J 4x240mm2 uloženými 
v zemi, pod chodníkmi. Jednotlivé poistkové skrine budú medzi sebou prepojené, aby sa 
zabezpečila kontinuita napájania v prípade výpadku niektorej z trás NN. 

SO 504 Vonkajšie osvetlenie 
VO pre novú prístupovú komunikáciu a parkovisko navrhujeme realizovať na základe 
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svetelnotechnického výpočtu podľa STN EN 13201-3 LED svietidlami s výkonmi cca 70W 
osadené na bezpäticových FeZn stožiaroch výšky Srn. Navrhované stožiare VO napojiť na 
nový RVO. Rozvádzač RVO bude napojený zemným káblom CYKY 4Jx1 O z najbližšej 
rozpojovacej istiacej skrine SR. Spolu s napájacím káblom bude v trase vedený zemniaci pás 
FeZn 30/4mm.Všetky stožiare VO navrhujeme pripojiť na uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm. 

Areálové osvetlenie 
Nové vnútro areálové komunikácie a chodníky navrhujeme vybaviť areálovým osvetlením 
realizovaným na základe svetelnotechnického výpočtu podľa STN EN 13201-3 s minimálnou 
intenzitou 2--;- 4Lx- prístupové cesty a parkoviska, a 2Lx pešie chodníky. 
Pešie nemotorické chodníky medzi jednotlivými objektami navrhujeme vybaviť osvetlením 
tvoreným LED svietidlami osadených na 3-4m bezpäticových stožiaroch resp. stÍpikovými 
LED svietidlami popri chodníkoch. 

SO 600 Elektrotechnické slaboprúdové rozvody 
SO 601 Areálové slaboprúdové rozvody 
Navrhujeme pre túto zástavbu vytvorenie telekomunikačnej prípojky napojením na existujúci 
metalický kábel 24K521 (50xN0,4). Napojenie bude realizované v šachte, ktorá bude osadená 
v blízkosti trasy uvedeného kábla. 
Telekomunikačné prípojky pre všetky objekty budú realizované metalickými káblami 25xN0,4 
+ 3x HDPE trubica (ako rezerva pre ďalšie optické káble). Tieto káble sa napoja na existujúci 
kábel spojkami. Káble+ HDPE trubky budú privedené do technických miestností v suteréne 
objektov. 

SO 700 Komunikácie, parkoviská a chodníky 
SO 701 Areálové komunikácie, parkoviská, chodníky 
Dopravné riešenie stavby 
Riešené územie sa nachádza medzi obchodným centrom Glavica a predajňou LIDL na začiatku 
MČ Devínska Nová Ves. Predmetom objektu je riešenie areálových komunikácií a parkovacích 
stojísk pre potreby bytových domov a reštaurácie. Napojenie prístupovej komunikácie bude na 
komunikáciu pri OC Glavica ktorá sa zaúsťuje v okružnej križovatke na Eisnerovej ulici. Šírka 
prístupovej komunikácie bude 6 m. Nároky statickej dopravy budú riešené prevažne 
v podzemných garážach jednotlivých bytových domov, časť bude riešená na povrchu. Stojiská 
budú rozmerov 2,5 x 5,0 metra, pre imobilných (3,5 x 5,0m). Celkovo bude vybudovaných 346 
ks parkovacích stojísk. 
Pre potreby peších sú navrhnuté chodníky a po bytové prírodné plochy, ktoré sú situované 
v okolí bytových domov a reštaurácie. 

4) Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých 
orgánov, organizácii a účastníkov územného konania 

l. Stavebný úrad 
• Stavebný úrad určuje, že na stavbu sa vyžadujú stavebné povolenia. 
• Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, 

ku ktorým má vlastnícke práva v katastrálnom území Devínska Nová Ves príp. na inom 
pozemku, ku ktorému má vlastnícke alebo iné právo (podľa§ 139 stavebného zákona). 

• V projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia doplniť energetický 
posudok predmetnej stavby v zmysle§ 5 ods. 3 Vyhlášky MDVaRR SR č. 364/2012 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia musí byť spracovaná tak, 
aby dažďové vody zo stavby boli zvedené a zachytávané výlučne na pozemku 
stavebníka. Dažďové vody nesmú stekať, byť zvedené a zachytávané na verejné 
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priestranstvo (komunikáciu, chodník, atď ... ), prípadne na pozemok, ku ktorému nemá 
stavebník iné právo. 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 53867/18-426379 
zo dňa 06.12.2018 l<: investičnej činnosti: 

111 Z hľadiska ochrany životného prostredia: 
• vykonať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecného záväzného 

nariadenia č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Bratislavy. 
111 Z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia hlavné 

mesto SR Bratislava žiada: 
111 v zmysle platnej normy STN 736110 Zl žiadame na všetkých navrhovaných 

parkovacích plochách na teréne so stojiskami vo viacerých radoch za sebou realizovať 
výstavbu vysokej zelene v počte minimálne jeden strom na štyri parkovacie miesta 
v priestore medzi protiľahlými stojiskami. 

111 Z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia hlavné 
mesto SR Bratislava odporúča: 

111 Parkovacie plochy riešiť materiálom priepustným pre zrážkovú vodu, napr. 
zatrávňovacími tvárnicami. 

111 Zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním alebo retenciou 
s ohľadom na inžiniersko-geologické pomery v území. 

• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť projekt sadových úprav (vyváženou 
kombináciou nízkej a vysokej zelene) a ku kolaudácií preukázať realizáciou 
navrhnutých sadových úprav. 

3. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2018/24731-
2/103909/ŠUS zo dňa 04.02.2019: 

• v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález 
ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou. 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v BA, záväzné stanovisko č. 
HŽP/1790/2019 zo dňa 17.01.2019: 

• Do ďalšieho stupňa PD navrhnúť a zapracovať návrhy a odporúčania vyplývajúce z 
výsledkov hlukovej štúdie (spracovateľ: 2D pminer, s.r.o., Sv. Bystríka 1669/4, 01008 
Žilina z l 0/2018): 

• účinný spôsob vetrania navrhnutých chránených priestorov, bez nutnosti otvárania 
okien, v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR č.259/2008 Z.z. (25m3/os/os.), 

• vyhovujúce parametre zvukovej izolácie obvodových plášťov navrhovaných budov, 
• vzduchovú nepriezvučnosť deliacich stavebných konštmkcií vnútorných priečok 

(vodorovných a zvislých) navrhovaných objektov podľa požiadaviek STN 73 0532 
Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštmkcií 

• vlastné zdroje hluku navrhnúť a zabezpečiť tak, aby neboli zdrojom pre vlastné a 
dotknuté chránené prostredie. 

• Prevádzku zriadenia spoločného stravovania riešiť v zmysle Nariadenia Európskeho 
parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 
Z. z. podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia do spoločného stravovania v znení 
neskorších predpisov. 

• Vyústenie a technické zabezpečenie vetracích zariadení reštaurácie riešiť tak, aby neboli 
zdrojom obťažujúcich (pachových) látok a hluku pre dotknuté územie. 

• Všetky miestnosti bez možnosti prirodzeného vetrania odvetrať nútene. 
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• Riešiť miestnosť pre upratovačku zabezpečenú výlevkou s prítokom pitnej a teplej vody 
• Priestory posilňovne vrátane hygienického zázemia v podrobnostiach riešiť v zmysle 

požiadaviek Vyhl. MZ SR 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na 
telovýchovno-špmiové zariadenia. 

• Priestory služieb (kozmetika, kaderníctvo) v podrobnostiach riešiť v zmysle 
požiadaviek Vyhl. MZ SR 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na 
zariadenia starostlivosti o ľudské telo. 

111 Ku kolaudačnému konaniu priložiť: 
• výsledok laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody zo spotrebísk, ktorý preukáže jej 

súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
kvalite pitnej vody, kontrole kvality potnej vody, programe monitorovania a 
manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov, 

• výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z vnútorných a 
vonkajších zdrojov (doprava, TBZ) nebude negatívne vplývať na vlastné a dotknuté 
chránené obytné prostredie a prostredie s dlhodobým pobytom ľudí , podľa vyhlášky 
MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií na životnom prostredí, 

• protokol z merania zvukoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi bytmi a 
bytovými a nebytovými priestormi podľa STN 73 0532 Hodnotenie zvukoizolačných 
vlastností budov a stavebných konštrukcií. 

• Svetlotechnický posudok, ktorý na základe skutočného vyhotovenia stavby zhodností 
denné svetlenie riešených priestorov podľa STN 73 058 Denné osvetlenie budov. 

5. Hasičský a Záchranný zbor Hlavného mesta Bratislavy, stanovisko HZUBA3-
2018/002810-002 zo dňa 09.11.2018 s predloženým riešením protipožiarnej bezpečnosti 
stavby súhlasí bez pripomienok. 

6. Okresný úrad Bratislava, ElA - Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2019/050/53-091 zo 
dňa 18.12.2019: 
Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sa 
určujú tieto podmienky: 

111 Navrhovanú činnosť odsúhlasiť správcom a vlastníkom ovplyvnených miestnych 
komunikácií. 

• K spracovanému dopravno-kapacitnému posúdeniu zabezpečiť metodické posúdenie a 
usmernenie Generálneho riaditeľstva Slovenskej správy ciest. 

• Vo všetkých etapách realizácie navrhovanej činnosti vychádzať zo smernej časti a 
rešpektovať záväznú časť ÚPN-R BSK. 

• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie zapracovať spôsob zabezpečenia 

prístupovej komunikácie pre predmetné územie k pozemku E parc. č. 3998. 
• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dopracovať dopravno-kapacitné posúdenie 

(Alfa 04, 10/2018) rannú aj poobednú špičkovú hodinu a prírastky dopravy z projektov 
pri Rakyte a Slnečý vrch I., a posúdení zapracovať aj križovatku pri Hornbachu. 

• V rámci navrhovanej činnosti realizovať materskú školu. 
• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať vizualizácie navrhovanej 

činnosti zo všetkých pohľadov - svetových strán pre všetky varianty navrhovanej 
činnosti. 

• Dažďové vody zadržiavať v max. možnej miere v území a v rámci navrhovanej činnosti 
realizovať zelenú strechu. Zelenú strechu realizovať na budove stravovania (objektE). 
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• Uplatňovať vsakovanie zrážkovej vody realizáciou vodopriepustných povrchov -
chodníky z drenážnej dlažby. 

• Realizovať priepustné parkovacie miesta s vhodnými podložnými vrstvami a 
dostatočným prečistením vôd z povrchového odtoku, čím sa zabráni šíreniu 
znečisťujúcich látok do podzemných vôd. 

• Retencovanú zrážkovú vodu využívať za účelom polievania sadových úprav, a tým 
obmedzovať odvedenie zrážkovej vody do verejnej jednotnej kanalizácie. 

• Šedé vody v rámci navrhovanej činnosti využívať na splachovanie toaliet. 
• Zachytené znečistené, zaolejované vody z garáží prečistiť v účinnom ORL. 
• O súhlas na výrub drevín požiadať orgán ochrany prírody príslušného miestneho úradu. 
• V rámci navrhovanej činnosti vytvoriť adekvátnu plochu parku/parčíka podľa 

požiadavky uvedenej v stanovisku Hlavného mesta SR Bratislava. 
• V prípade vytvorenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia si vyžiadať súhlas na 

povolenie stavby MZZO od Hlavného mesta SR Bratislava. 
• Rešpektovať opatrenia vyplývajúce z posúdení vypracovaných v navrhovanej činnosti. 
• Rešpektovať požiadavky uvedené v záväznom stanovisku MAGS OUIC 53867/18-

426379 z 06.12.20218. 
• Náhradnú výsadbu riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. 
• Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky štandardy 

minimálnej vybavenosti obcí. 
• Náhradnú výsadbu a lokálny parčík riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej 

mikroklímy ajej bilancie. 
• Na vertikálne plochy aplikovať prvky zelených za účelom lepšieho zasadenia stavby do 

biodiverzity prostredia. 
• Statiku stavby overiť nezávislým oponentským posudkom. 
• V rámci navrhovanej činnosti vytvoriť parkovacie miesta pre verejnosť. 
• Výsadbu vzrastlej zelene realizovať len prostredníctvom geograficky pôvodných 

drevín. 
• V ďalšom stupni projektovej dokumentácii uviesť konkrétny údaj o počte obyvateľov 

navrhovanej činnosti. 
• Realizovať Variant č. l navrhovanej činnosti. 
• Dodržiavať všetky opatrenia uvedené v kapitole IV. IO predloženého zámeru. 
• Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti uplatnenými v rámci zisťovacieho 

konania a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákone, vrátane akceptovaných 
zo strany navrhovateľa, zohľadniť v dokumentácii stavby pre územné konanie a pri 
povoľovaní činnosti podľa osobitých predpisov. 

7. Okresný úrad Bratislava, oddelenie štátnej vodnej správy vôd, rozhodnutie č. OU
BA-OSZP2-2019/098603/3-DOK zo dňa 27.11.2019: 

• Navrhovaná činnosť "Bytový a občiansky súbor stavieb Devínska Nová Ves - Pod 
srdcom" na parc. č. 3135/3-11,14 3136/5, 3260/1, 2, 10 k. ú. Bratislava-Devínska Nová 
Ves nie je činnosťou podľa§ 16 ods. 6, písm. b) vodného zákona a podľa čl. 4.7 RSV 
nie je potrebné ju posudzovať. 

8. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie č. OU-BA-OOP6-
2019/021329 zo dňa 14.01.2019, nemá námietky. 

9. Okresný úrad Bratislava, odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-
2020/083510-002 zo dňa 17.06.2020: 
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Z hľadiska odpadového hospodárstva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá 
námietky k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných podmienok: 
• Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 zákona o 

odpadoch napr.: správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov, 
zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom, zabezpečiť spracovanie 
odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho prípravou na opätovné 
použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu a 
opätovné použitie inému, znehodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo 
účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nepoužitý ponúknuť na zhodnotenie 
inému, zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo 
iné zhodnotenie, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 
zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, viesť 
a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, ohlasovať 
údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 2 
vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z .z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v 
znení neskorších predpisov), ak nakladá ročne v súhrne viac ako 50 kg nebezpečných 
odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov, ohlásenie o vzniku odpadu a 
nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka Ola'esnému úradu, ako 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára 
nasledujúceho kalendárneho roka. 

• Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v 
mieste jeho vzniku (t. j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia 
veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

• Pred začatím stavebných prác, pôvodca odpadov predloží orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva spôsob nakladania s odpadom druhu č. 17 05 06- výkopová 
zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

10. Okresný úrad Bratislava, Odbor ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. BA-OSZP3-
2020/083035-002 zo dňa 19.06.2020 nemá námietky. 

ll. Okresný úrad Bratislava, orgánu ochrany prírody a krajiny starostlivosti o ŽP, 
vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3 -2020/082570-002 zo dňa 01.07.2020: 
Z hľadiska ochrany prírody súhlasíme s navrhovanou stavbou za dodržania nasledovných 
podmienok: 
• Na riešenej ploche sa nachádza stromová hovitá vegetácia, ide najmä o udržiavané 

plochy bývalých záhrad. Vydanie územného rozhodnutia vyžaduje vydanie súhlasu 
ochrany prírody a hajiny, v súlade s § 47 zákona na výrub drevín (kompetencie §§ 
68,69 zákona). 

• Dreviny, ktoré zostávajú zachované (aj na susedných pozemkoch), je pri stavebných a 
výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu 
podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín(§ 4 7 ods. l zákona OPK) a aby bola 
zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej sa výkopové práce ani 
zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných 
prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie 
ako 2,5 rn od päty kmeňa. Pri hÍbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 
ern. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezané miesta zahladia. 

• V súlade s § 103 ods. 5"zákona" orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, 
ktorou môže byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť 
najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody a vydaní 
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alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné 
stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú. 

12. Okresný úrad Bratislava, odb. krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-BA
OKR1-2020/149291/2 zo dňa 08.02.2021: 

• V rámci spracovania projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia 
Okresný úrad Bratislava požaduje dopracovať návrh riešenia požiadaviek civilnej 
ochrany na ukrytie v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 532/2006 Z. z .. 

13. Ministerstvo vnútra SR, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č. KRPZ-BA
KDB-4125-001/2018 zo dňa 04.12.2021: 

• Potreby statickej dopravy pre navrhované objekty považujeme zabezpečením 334 
odstavných a parkovacích stojísk v zmysle STN 73 611 O/Z2 za dostatočne uspokojené. 

• Všetky parkoviská žiadame navrhnúť na vlastných pozemkoch a zabezpečiť dostatočný 
počet miest pre imobilných občanov, ktoré požadujeme navrhnúť čo najbližšie k 
bezbariérovým vchodom. 

• Zodpovedný počet parkovacích stojísk v zmysle výpočtu statickej dopravy (t.j. 
parkovacie stoj iská pre návštevy navrhovaných objektov bytových domov a reštaurácie) 
žiadame navrhnúť ako verejne prístupné, bez možnosti vyhradenia. 

• Parametre komunikácií a parkovacích miest, rovnako aj prístupových rámp do 
hromadných garáží (šírkové usporiadanie, pozdÍžny sklon, polomery) žiadame 
navrhnúť v súlade s STN 73 6056, STN 73 6058, a STN 73 6110 tak, aby bol umožnený 
bezpečný a plynulý prejazd vozidiel danej kategórie, pričom ich šírkové parametre 
žiadame navrhnúť pre vozidlá skupiny l, podskupina 02. Nájazdové rampy do 
hromadných garáží požadujeme navrhnúť ako obojsmerné, dvojpruhové, s min. šírkou 
5.5. ma pri sklone väčšom ako 10% (avšak max. 14%) ako prekryté resp. vyhrievané. 

• Parkovacie stojiská umiestnené pri súvislej pevnej prekážke (napr. stene, opornom 
múre, atď.) požadujeme navrhnúť s bezpečnostným odstupom v zmysle STN 73 6058. 

• Prístupovú výškovú vonkajšiu rampu aj s priľahlou komunikáciou vedúcou k objektu D 
požadujeme navrhnúť s min. šírku 5,5 m. 

• Dopravné napojenie navrhovaného súboru objektov na nadradený komunikačný systém 
požadujeme navrhnúť v zmysle STN 73 6102 a STN 73 6110 tak, aby bol zabezpečený 
dostatočný rozhľad a polomery napojenia pri vjazde a výjazde vozidiel z navrhovaného 
objektu. 

• Dopravno-inžinierke úpravy v dotknutých dopravných uzloch musia zodpovedať 
nárokom priťaženia komunikačnej siete v danej lokalite, zahrňujúc nárast novej 
zdrojovo - cieľovej dopravy pre budúce plánované investície v danej lokalite, ako aj 
intenzitám priťaženia dopravného prúdu v špičkových hodinách vychádzajúc z 
dopravno-kapacitného posúdenia dotknutých dopravných uzlov a komunikácií pre 
navrhovaný obytný a občiansky súbor. 

• KDI KR PZ požaduje v riešenom území vybudovať bezpečné trasovanie komunikácií 
pre peších s ohľadom na trasovanie liniek MHD v dotyku s riešeným územím a zároveň 
upozorňujeme , že pri sklone väčšom ako 9% avšak max 12% požadujeme uvedené 
pešie komunikácie zriadiť ako bezbariérové. 

• V ďalšom stupni požadujeme uvedené pripomienky zapracovať do projektovej 
dokumentácie a požadujeme predložiť podrobný projekt organizácie dopravy, 
komunikácií, spevnených plôch, napojenia na nadradený komunikačný systém" 
parkovísk, dopravno kapacitné posúdenie dotknutých opravných uzlov a komunikácií 
vypracované v zmysle príslušných predpisov a STN a preložiť naše vyjadrenie. 
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14. Dopravný úrad, vyjadrenie č. 22760/2020/ROP-002/56028 zo dňa 03.12.2020: 
• Stavby s výškou 27,0 m nad+/- O, t.j. cca 187,5, m.n.m. Bpv ochranným pásmach letísk 

a leteckých pozemných zariadení a svojimi vlastnosťami neolu:ozuje bezpečnosť 

leteckej prevádzky. V prípade zmeny umiestnenia alebo zmeny maximálnej výšky 
stavby, resp. stavebných mechanizmov, ktorá by podliehala súhlasu Dopravného úradu 
podľa§ 30 ods. l zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve, je akciu nutné opätovne 
prerokovať. Toto vyjadrenie platí dva roky od dátumu jeho vydania. 

15. Dopravný podnik Bratislava zo dňa 28.11.2018 súhlasí bez pripomienok. 

16. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenslm, stanovisko č. 1/UR/2019/Na zo dňa 
03.01.2019: 

GI pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dodržať požiadavky 
vyhlášok č. 532/2002 Z. z. a č. 9/2009 Z .z. z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím. 

GI V objekte E v ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť schodiskový priestor 
podľa bodu 1.3.8. prílohy k vyhláške č. 532/2002 Z. z. 

17. Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č. 347/2018 zo dňa 27.11.2018,: 
• Navrhovaná stavba spÍňa všeobecné technické požiadavky na stavby využívané 

osobami obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z .z. a 
prílohy k vyhláške č. 532/2002 Z .z. ktorou sa určuje všeobecné technické požiadavky 
zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

18. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., vyjadrenie č. 50587/2020/40201/Ing.Mev 
zo dňa 10.12.2020: 

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
Zásobovanie vodou 

• Zásobovanie objektu SO l OO vodou bude zabezpečené jestvujúcou vodovodnou 
prípojkou DN 150 TYL T (dimenzia z projektu zodpovedný projektant Ing. arch. Ján 
Maruškin z verejného vodovodu DN 200 vedeného v danej lokalite. 

• Vzhľadom na extrémne stiesnené pomery , je nutné prípojku zalomil' a následne 
umiestnil' vodomernú zostavu v šachte kolmo na stávajúcu prípojku. Samotné 
zalomenie ( prírubové liatinové koleno DN 150, 90°) bude umiestnené vnútri 
vodomernej šachty - trasa prípojky bude priama, v stávajúcej trase. Samotná úprava 
stávajúcej vodovodnej prípojky bude teda obnášať skrátenie o cca 3,7 m, osadenie 
kolena 90° a výstavbu novej vodomernej šachty, v ktorej bude osadená vodomerná 
zostava s vodomerom. 

• Spotreba vody pre objekty bude meraná združeným vodomerom vo vodomernej šachte 
na prípojke vody l dimenzia vodomeru DN 100 l. Navrhnutá je vodomerná šachta 
monolitická, železobetónová (svetlé vnútorné rozmery 4250xl600x1800 mm) 

• Potreba vody je vypočítaná Op= 13 440 I/deň. 
• Požadovaná potreba požiamej vody pre vonkajší zásah je 12,0 l/s, čo zabezpečia 3 ks 

nadzemných hydrantov DN 150 osadených na vnútroareálovom vodovode. 
• Odvádzanie odpadových vôd 
• Odvádzanie odpadových vôd z objektu SO l OO je navrhnuté jestvujúcou kanalizačnou 

prípojkou DN 200, ktorá bude skrátená o 1,0 m do revíznej šachty ršs a následne do 
verejnej kanalizácie DN 300 vedenej v danej lokalite. 

• Na kanalizačnej prípojke je na pozemku navrhnutá revízna šachta. 
• Odvádzania vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) je navrhnuté spoločnou 

dažďovou kanalizačnou prípojkou DN 250, ktorá bude skrátená 03,0 m cez retenčné 
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nádrže a odlučovače ropných látok s navrhovaným prietokom na úrovni 3,0 lis do 
verejnej dažďovej kanalizácie DN 300. 

• Na kanalizačnej prípojke je na pozemku navrhnutá revízna šachta. 
VYJADRENIE BVS 
• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme 

rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a 
súčastí podľa 19 zákona Č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách. 

• Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona Č. 442/2002 Z. z. o 
verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

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

• Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v 
súlade so zákonom Č . 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, 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 Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." (ďalej len "technické 
podmienky"). 

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

• Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých 
vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou 
prípoj kou. 

• Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je 
potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi. 

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

• Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 
navrhovanú stavbu odporúčame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej 
kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona Č. 442/2002 Z .z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu 
je možné objednať na odbore priamych služieb zákazníkom BVS. 

• Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že s navrhovaným technickým nesením 
zásobovania pitnou vodou a so zalomením vodovodnej prípojky v predmetnej šachte 
budeme súhlasiť za nasledovnej podmienky: 

• doloženia detailného kladačského plánu vodomernej zostavy v projektovej 
dokumentácií pre stavebné povolenie. 

• Ďalší stupeň kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, vypracovanej 
podlá horeuvedených podmienok spolu s aktuálnym dokladom o vlastníctve 
nehnuteľností, katastrálnou mapou a iných príloh, ktoré vyplynú z navrhovaného 
riešenia, požadujeme predložiť na vyjadrenie. 
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19. Západoslovensl\.:á distribučná, stanovisko č. TD/KS/0406/2020/An zo dňa 
23.12.2020: 

Požadovaný odber el. energie s inštalovaným výkonom 4110 kW (o predstavuje 
maximálny súčasný výkon 756,9 kW) bude pripojený z distribučnej sústavy spoločnosti 
Západoslovenská distribučná po vybudovaní nových distribučných elektroenergetických 
zariadení (prípojka VN, trafostanica, káblové rozvody NN). 
Prípojky NN do objektov vybuduje žiadateľ na vlastné náklady. 

• Stavba bude napojená z novej distribučnej kioskovej trafostanice s transformátormi 
2x630 kVA Trafostanica EHS bude pripojená zaslučkovaním na 22 kV káblové vedenie 
linky č. l 041 v úseku medzi trafostanicami TS l 062-000 a TS 1694-000 káblami typu 
3x NA2XS(F)2Y lx240 mm2 do rozpojovacich istiacich skríň SR pred objektami, ktoré 
budú medzi sebou zokruhované. 

• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská 
distribučná (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma § 43 Zákona č. 

251/2012 Z. z. o energetike. 
Informatívne zakresľovanie existujúcich elektroenergetických zariadení vo formáte PDF 
alebo DGM je mozne vykonať prostredníctvom on-line aplikácie 
https://www.zsdis.sk/Uvod/Oline-sluzby/Geopmial 

• Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je 
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov 
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná. 

• .Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná -
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach 
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. 

• Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská 
distribučná požiadať pracovníka RSS Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor. 

• Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať 
spoločnosť Západoslovenská distribučná na základe Zmluvy PRI_D (Zmluva o 
pripojení- developerská) ako vlastnú investíciu. Zmluva PRI_D bude vypracovaná v 
ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 

• V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť 

distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je 
potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie 
pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude 
účtovaný prenájom po dobu ich životnosti. 

V ďalšom stupni žiadame predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu napojenia 
stavby na distribučnú sústavu spoločnosti Západoslovenská distribučná v rozsahu 
realizačnej projektovej dokumentácie a štruktúre spôsobilej na samotné užívanie 
(samostatné stavebné objekty, resp. prevádzkové súbory). Súčasťou projektovej 
dokumentácie bude koordinačný výkres (koordinácia realizácie energetických zariadení 
Prevádzkovateľa s realizáciou ďalších inžinierskych sietí realizovaných inými 
zhotoviteľmi) spracovaný na základe vytýčenia vlastníkmi (správcami) inžinierskych sietí 
a časový harmonogram výstavby. Spracovanie koordinačného výkresu zabezpečí Žiadateľ 
v elektronickej forme. 
Predkladaná projektová dokumentácia musí obsahovať požiadavky na jednotlivé odbery 
elektriny pre každé navrhované odberné miesto samostatne. 
Merania spotreby elektrickej energie musia byť umiestnené v skupinových 
elektromerových rozvádzačoch tak, aby boli kedykoľvek prístupné za účelom kontroly, 
výmeny, odpočtu ... Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meracie 
súpravy, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom "Pravidlá 

17 



pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na postáli 
www.zsdis.sk 
Pripojenie budúcich miest spotreby v jednotlivých prípojných objektoch bude riešené na 
základe Zmluvy PRI_ D (Zmluva o pripojení - developerská) po doručení formulára 
žiadosti o pripojenie hromadného charakteru- zodpovedný investor. 
Pripojovacie poplatky budú stanovené v zmysle rozhodnutia ÚRSO. 

20. Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia, stanovisko zo dňa 17.12.2020: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

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

• stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a 
inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 

• stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných preádzkovateľov presné 
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 

• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp
distribusia.sk (časť E-služby), 

• v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich 
prevádzky a /alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie 

plynárenských zariadení do rozsahu l OO m bezplatne, 
TECHNICKÉ PODMIENKY: 

• zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 
118,64 m3/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL 
plynovodu Dl60, PN 80 kPa, vedeného pozdÍž ulice Vukovarská s bodom napojenia 
pod parcelou číslo 3260/1 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, 

• stavebník je povitmý pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely 

stavebného konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa 

technických podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov 
pre prepájanie, 

GI stavebník je povinný zabezpečiť , aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 
rešpektovala oné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby 
pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájonmému ovplyvňovaniu, prípadnému 
poškodeniu 

• stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácií pre účely stavebného konania bolo 
uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 

508/2009 z .z. 
• v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 

iných predpisov, požadujeme, aby stavebník: 
• rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a /alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem, 
• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 Ol, 
• zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 

k existujúcim plynárenským zariadením, 
• zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 

križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 
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• zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou, 

• stavebíl<: je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť 
na posúdenie SPP-D, 

OSOBITÉ PODMIENKY: 
• Zásobovanie riešeného územia plynom s predpokladanou maximálnou spotrebou cca 

118,64 m3/h (194630 m3/rok) z hľadiska kapacity distribučnej siete je možné z 
existujúceho STL plynovodu Dl60, PN 90 kPa, (ID: 331182), vedeného pozdÍž ulice 
Vukovarská pred parcelou č. 3260/1, k.ú. Devínska Nová ves. Uvedené údaje sú 
informatívne. 

• Technické podmienky budú určené po podaní žiadosti o TPRS. 

21. Železnice slovenskej republiky, stanovisko č. 1189/18/289401/SOZT -Hr/2a. 15 zo 
dňa 14.12.2018: 

• záujmové územie sa nachádza mimo ochranného pásma dráhy (viac ako 60 mod osi 
krajnej koľaje), cca 95 mod asi krajnej koľaje železničnej trate Devínska Nová Ves
Štúrovo, nezasahuje na pozemky v správe ŽSR -OR Trnava sa v ňom nenachádzajú. S 
realizáciou stavby v záujmovom území súhlasíme ya podmienky, že vlastník stavby si 
nebude voči ŽSR uplatňovať žiadne nároky na úpravy z titulu prípadných negatívnych 
účinkov od železničnej prevádzky (hluk. .. ). 

22. Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves, stanovisko zo dňa 19.12.2020: 
s ú h l a s í s predloženým návrhom v zmysle a rozsahu dokumentácie, ktorá bola 
súčasťou podanej žiadosti zo dňa 21.07.2021 s podmienkami: 

• V prípade, že sa na pozemkoch nachádzajú dreviny, je investor povinný požiadať 
príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas s ich výrubom, v prípade ak 
budú spÍňať parametre v zmysle ustanovení predmetného zákona. 

• Výrub drevín na pozemku riešiť len na základe aktuálneho dendrologického 
posúdenia drevín a ornitologického posudku. 

• Na výsadbu drevín požadujeme použiť výlučne geograficky pôvodné dreviny vzhľadom 
na blízkosť CHKO Malé Karpaty - Devínska Kobyla (bod 14 a 29 rozhodnutia 
Okresného úradu Bratislava vo veci posúdenia zámeru v oblasti vplyvov na životné 
prostredie). 

• PD nerieši samotnú dopravu ako mu to ukladá výroková časť rozhodnutia (body l ,2,3 ,5) 
-konštatujeme, že podľa výsledkov dopravno-kapacitného posúdenia- DKP (Alfa 04, 
l 0/20 18). Z dopravno - kapacitného styková križovatka Eisnerova- pod železničným 
nadjazdomje už v súčasnosti podľa výpočtu TP 102 v stupni funkčnej úrovne dopravy 
E, kde je nevyhovujúce ľavé odbočenie v smere Eisnerova - Opletalova. Požadujeme, 
aby navrhovaný zámer bol v územnom konaní povolený s podmienkou pre budovania 
uvedenej stykovej križovatky na turbokruhovú križovatku v čase uvedenia objektu do 
prevádzky- pred vydaním kolaudačného rozhodnutia. Priložené DKP je neaktuálne, 
uvažuje s rokom uvedenia do prevádzky 2021, z toho dôvodu dané výpočty nemôže 
mestská časť akceptovať. 

• Mestská časť ako miestne príslušný cestný správny orgán (ďalej "CSO") v súlade 
s ustanovením§ 3b ods. l, ods. 3 a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších 
predpisov o pozemných komunikáciách (cestný zákon) upozorňuje na povinnosť 

stavebníka požiadať o povolenie zjazdu z účelovej cesty vlastníka cesty. 
• V súlade s ustanovením § l vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov 

(vykonávacia vy- hláška k cestnému zákonu) pripojením zjazdu nesmie byť ohrozená 
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pozemná komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to najmä zvádzaním a 
odtekaním vôd na cestné teleso ich technickým spracovaním a umiestnením. 

• V zmysle bodu 4 rozhodnutia Okresného úradu Bratislava vo veci posúdenia zámeru v 
oblasti vplyvov na životné prostredie mal byť v ďalšom stupni PD zapracovaný spôsob 
zabezpečenia prístupovej komunikácie pre predmetné územie - k pozemku E parc.č. 
3998- v PD tento spôsob prístupu nie je zapracovaný (zachytený je iba schematicky 
a ako plošná rezerva pre výhľadové prepojenie), pričom deklarovaný spôsob prechodu 
v spolupráci s vedľajším stavebným zámerom nie je relevantným spôsobom podložený. 
Požadujeme v územnom konaní predložiť doklady, ktoré budú svedčiť o splnení tejto 
podmienky (napr. zmluva o zriadení vecného bremena prejazdu a prechodu cez 
pozemok). 

• Stavebník je povinný počas výstavby dodržiavať čistotu, poriadok, zjazdnosť na 
miestnych komunikáciách, kropiť a zametať, zároveň nepoškodzovať stavebnou 
činnosťou a dopravou miestne cesty, dodržiavať podmienky správcov miestnych a 
účelových ciest, dopravu prispôsobovať dopravno- technickým parametrom miestnych 
a účelových ciest. 

• Vsakovanie dažďových vôd zo striech a spevnených plôch (včítane parkovacích státí) 
cez akumulačné nádrže do vakov na pozemku stavebníka (v prípade vôd z parkovísk 
cez ORL) je potrebné preveriť hydrogeologickým prieskumom a stavebník je povinný 
postupovať pri návrhu riešenia na základe záverov tohto prieskumu. 

• Mestská časť odporúča parkovacie miesta v území riešiť materiálmi priepustnými pre 
dažďovú vodu a odporúča na vonkajších spevnených plochách realizovať výsadbu 
vysokej zelene pre zlepšenie mikroklímy v prostredí. 

• Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves ako správca MK III. , IV. triedy a 
účelových ciest na území mestskej časti vzhľadom na spôsob riešenia odvádzania 
dažďových vôd z parkovísk a ciest neuvažuje s budúcim prevzatím navrhovaných 
komunikácií do správy a údržby ako i z dôvodu, že napojenie je riešené na účelovú 
cestu vo vlastníctve inej právnickej osoby. 

• Proti klimatické opatrenia - požadujeme na fasáde objektov riešiť popínavú zeleň -
predložené vizualizácie a ani PD neobsahujú splnenie tejto požiadavky (bod 7 a 22 
rozhodnutia Okresného úradu Bratislava vo veci posúdenia zámeru v oblasti vplyvov 
na životné prostredie), aplikovať zelené strechy, dodržať vsakovanie dažďovej vody na 
pozemku ako aj ďalšie opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy (body 8 - 13 
rozhodnutia). 

• Žiadame riešiť zásobovanie teplom v spolupráci s dodávateľom tepla vo vymedzenom 
priestore spoločnosťou Teplo GGE, s.r.o., Robotnícka2160, 017 Ol Považská Bystrica. 
V zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, ak sa vo vymedzenom území plánuje vybudovať nový objekt 
spotreby tepla s projektovanou ročnou potrebou tepla vyššou ako 30 MWh a dodávateľ 
na tomto vymedzenom území dodáva teplo z účinného centralizovaného zásobovania 
teplom, musí sa projektovaná ročná potreba tepla prednostne pokryť od tohto 
dodávateľa, ak to umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon zariadení na 
výrobu tepla. 

• Žiadame upraviť v projektovej dokumentácii výkres podlažia v objekte "D" , časť 
"v podnoží" - priestor materskej škôlky (doriešiť vybavenosť priestoru v zmysle 
hygienických, protipožiamych a bezpečnostných požiadaviek kladených na škôlky) s 
východom do záhrady výlučne určenej len pre škôlku. 

• Stavebník je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenia všeobecných 
záväzných nariadení mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. 

Súčasne upozorňuje: 
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Podľa predloženej PD príde k umiestneniu tepelného zariadenia s celkovým inštalovaným 
tepelným výkonom nad l OO KW vrátane - do l O MW, stavbu je možné uskutočniť len na 
základe záväzného stanoviska obce o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných 
zariadení s koncepciou rozvoja Bratislavy v tepelnej energetike. Rozhodnutie obce o 
súlade, vydané v správnom konaní, je potrebné predložiť pred povolením stavby 
príslušnému stavebného úradu. 

23. Hydromeliorácie, š. p., vyjadrenie č. 2776-2/120/2021 zo dňa 06.05.2021: 
e Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že 

na parcelách reg. C-KN č. 3135/3,3135/4,3135/7,3135/8,3135/9,3135/10,3135/11, 
3135/14, 3135/111, 3136/5, 3260/11, 3260/18, 3131/32, 3131/32 a na parcele reg. E
KN č. 3994 v K. ú. Devínska Nová Ves neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia 
v správe Hydromeliorácie, š. p .. 

24. Okresný úrad Bratislava, orgán štátnej vodnej správy vyjadrenie č. OU-BA
OSZP3-2021/074839-002 zo dňa 04.06.2021: 

e Objekty SO 301 Verejný vodovod, SO 303 Prípojky splaškovej kanalizácie a areálová 
splašková kanalizácia - časť areálová splašková kanalizácia, SO 304 Dažďová 
kanalizácia a vsaky" majú v zmysle ustanovení § 52 vodného zákona charakter vodnej 
stavby. Na ktoré bude potrebné povolenie v zmysle§ 26 vodného zákona, a ktoré vydá 
na základe žiadosti a príslušných dokladov orgán štátnej vodnej správy tunajšieho 
úradu. 

• Na predmetnú stavbu musí vydať všeobecný stavebný úrad rozhodnutie o umiestnení 
stavby. 

e Projektová dokumentácia pre vodné stavby musí byť vyhotovená odborne spôsobilou 
osobou na vodné stavby. 

e Počas výstavby spevnených plôch dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona pri 
zaobchádzaní so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami. Je nutné navrhnúť a urobiť 
také opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do podzemných vôd alebo 
povrchových vôd, alebo neohrozili ich kvalitu. 

e Predložená dokumentácia stavby musí byť odsúhlasená vlastníkom/prevádzkovateľom 
verejnej kanalizačnej siete a verejného vodovodu t.j. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 
Bratislava. 

e Všetky podmienky a požiadavky vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a 
verejného vodovodu budú v plno rozsahu rešpektované. 

e Dokumentácia stavby bude odsúhlasená so spevcami inžinierskych sietí. 
• Existujúce inžinierske siete musia byť pre začatím stavby zamerané vytýčené. 
• Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné povolenie 

orgánu štátnej vodnej správy podľa § 21 ods. l písm. d)vodného zákona, o ktorý je 
potrebné požiadať súčasne so žiadosťou o vodoprávne povolenie. 

• Pri dimenzovaní vsakovcieho zariadenia je potrebné uvažovať s intenzitu dažďa pre 
Bratislavu 233 l/s/ha (20-ročný, 15 minútový najpriaznivejší dážď). 

• K žiadosti o vodoprávne povolanie je potrebné predložiť okrem dokladov podľa ust. § 
8 a § 9 vyhlášky MŽP č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, vyjadrenie SVP, š.p., OZ Bratislava. 

• Na predmetnú stavbu je potrebné preskúmanie a zhodnotenie hydrgeologických 
pomerov predmetnej lokality, dôvodu posúdenia vhodnosti vypúšťania vôd z 
povrchového odtoku do podzemných vôd. Výsledky z hydrogeologického posúdenia 
budú zapracované do dokumentácie stavby pre stavebné povolenie. Hydrogeologický 
posudok bude súčasťou žiadosti o stavebné povolenie na vodnú stavbu. 
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25. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 39/2021/44 
zo dňa 01.06.2021: 

• K umiestneniu stavby nemáme pripomienky. 
• Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v 

znení neskorších predpisov. 
• V DÚR použitá 2-ročná, 15-minutová navrhovaná zrážka je nedostatočná. Pri návrhu 

koncepcie nakladania s vodami z povrchového odtoku (dažďovými vodami) z výstavby 
v lokalite Devínska Nová Ves požadujeme v maximálnej miere zadržať vodu v území a 
využiť disponibilnú infiltračnú schopnosť miestneho hominového prostredia (vytvárať 
vodné plochy, retenčné nádrže resp. infiltračné nádrže). Zachytenú dažďovú vodu je 
možné použiť aj ako úžitkovú vodu. Pri výpočtoch potrebného objemu retenčných 
prvkov z návrhovej zrážky v území požadujeme použiť 50- ročnú 120-minutovú 
návrhovú zrážku (p=0,02, t=120 min., i=51 ,3l.s-l.ha-l) a súčiniteľ odtoku zo striech, 
spevnených plôch a komunikácii K=l, aby nebol podhodnotený potrebný záchytný 
objem pre prívalovú zrážku. Uvedená sprísnená požiadavka vyplýva z dôvodu 
prebiehajúcej klimatickej zmeny a zvyšovania extrémnosti prívalových zrážok a 
nebezpečenstva vzniku lokálnych záplav. Požiadavka je koordinovaná s Okresným 
úradom Bratislava, Magistrátom mesta Bratislava SHMÚ. Nakladanie s dažďovými 
vodami musí byť vo finále navrhnuté a následne zrealizované tak, aby nedochádzalo k 
ich odtekaniu na susedné pozemky. Časť zadržaných dažd'ových vôd je možné využiť 
ako úžitkovú vodu na závlahu navrhnutej zelene a znížiť tak prevádzkové náklady 
objektu, znížiť prašnosť a ochladiť prostredie v letných mesiacoch. 

• Navrhované opatrenia sú v súlade s politikou mesta, zakotvenou platnom Územnom 
pláne mesta Bratislava po aktualizácii č. 7 z roku 2020, kde kapitola "ADAPLTÁCIA 
NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY" - má za ciel stanoviť základné 
zásady, slúžiace na zachovanie prírodného charakteru a reguláciu stavebnej činnosti na 
území mesta tak, aby boli v čo najväčšom rozsahu eliminované nepriaznivé dopady 
vyplývajúce zo zmeny klímy. Za najvýznamnejšie očakávané dôsledky zmeny klímy 
podl'a aktualizovaného ÚPN mesta Bratislava (príloha B materiálu) na území mesta 
Bratislavy sa považuje ročný priememý nárast teploty, kde sa predpokladá zvýšenie až 
o 2-3 oC, predlžená perióda extrémnych teplôt (30 dní oproti pôvodným l O dňom), 
pokles ročných zrážok o 5%, dlhšie periódy sucha v letnom období, extrémne výkyvy 
počasia (silné vetry, búrky, prívalové dažde) a pokles hladiny Dunaja. 

• Upozorňujeme, že na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je 
potrebné v zmysle § 21 ods. l písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách povolenie 
orgánu štátnej vodnej správy. 

• V prípade odvádzania dažďových vôd z pozemných komunikácií a parkovísk (v 
závislosti od miery znečistenia) do podzemných vôd (vsakovaním) požadujeme, aby 
bolo použité účinné prečistenie vsakovaných vôd a výstupná dosiahnutá hodnota bola v 
ukazovateli NEL menšia ako 0,1 mg.l-1. 

• Za odlučovač ropných látok žiadame osadiť revíznu šachtu pre potrebu odberania 
vzoriek prečistenej vody. 

• Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k znižovaniu (znečistenú) kvality povrchových a 
podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách poslednom znení. 

26. Magistrát hlavného mesta Bratislavy - odd. tvorby mestskej zelene, stanovisko č. 
MAGS OTMZ 5248112021-299859 zo dňa 28.05.2021: 

• v záujmovom území podl'a zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov platí I. stupeň územnej ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia 
ochrana. 
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• V nadväznosti na predmetné územie na nachádza Územie Európskeho významu 
SKUEV0280 Devínska Kobyla a zároveň Veľkoplošné chránené územia CHKO Malé 
Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany v súlade s§ 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov. 

• V rámci výsadby nových drevín požadujeme výsadbu stromov s obvodom kmeňa min. 
l stom na 4 novovybudované parkovacie miesta. 

e Do objektu odpmúčame zakomponovať výsadbu popínavých rastlín s nerezovými 
podpomými konštrukciami. 

• Ako výsadbový materiál náhradnej výsadby bude použitý predpestovaný materiál I. 
kategórie, t.j. drevina svojim habitom zodpovedajúca danému taxónu. 

e Starostlivosť bude zabezpečená v zn1ysle STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav 
v krajine a STN 83 70 l O Ocln·ana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie. 

e O predmetné dreviny sa bude žiadateľ starať minimálne 3 roky. V prípade úhynu je 
nutné, aby ju žiadateľ v plnom rozsahu nahradil a opätovne pokračoval v starostlivosti. 

5) Námietky účastníkov konania 

V konaní o umiestnení predmetnej stavby boli uplatnené námietky/pripomienky účastníka 
konania, Združenia domových samospráv, so sídlom Námestie SNP 13, 850 OO Bratislava, 
vyjadrením účastníka územného konania zo dňa 04.05.2022 (elektronickou poštou) doručené 
na stavebný úrad dňa 04.05.2022, po oznámení začatia územného konania. 

Stavebný úrad cituje uvedenú námietku v plnom znení 
"Vyjadrenie účastníka územného konania podľa§ 37 ods. 3 Stavebného zákona" 

"Žiadame, aby v územnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne spôsobom 
stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bol v zmysle 
§37 ods.2 Stavebného zákona povinný preskúmať a to uvedením konkrétnych spôsobov a to v 
súlade s §47 ods.3 Správneho poriadku tak, že uvedie vecné a právne posúdenie verejných 
záujmov ochrany životného prostredia v zmysle hmotno-právnych predpisov podľa osobitných 
zákonov chrániacich jednotlivé zložky životného prostredia. Vzhl'adom na skutočnost; že podľa 
§126 Stavebného zákona pri tom vychádza zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, je 
potrebné, aby stavebn;! úrad zabezpečil, že toto zdôvodnenie budú obsahovať tieto záväzné 
stanoviská dotknut;!ch orgánov. 
Súčasne žiadame, aby bolo osobitne preukázané akým presne konkrétnym spôsobom 
stavebník splnil záväzné podmienky rozhodnutia ElA a akým spôsobom bol tento súlad v 
územnom konaní overený (viď §140c ods.2 Stavebného zákona a §38 zákona ElA). V rámci 
konania má stavebný úrad podľa §38 ods.2 zákona ElA č.24/2006 Z.z. povinnosť: "vo 
vzťahu k povoľovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejnená svojej úradnej tabuli a 
na svojom webovom sídle 
a) žiadosť o začatie povol'ovacieho konania, (absentuje) 
b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povol'ovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti, 

(nesplnené, myslí sa t;!m rozhodnutie ElA) 
c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení, (nesplnené, myslí sa 

tým podmienky z rozhodnutie ElA) 
d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných 

nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie, 
(nesplnené, ďalšie legitímne opatrenia mimo podmienok rozhodnutia ElA) 

e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní a (absentuje) 
f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia, (absentuje, myslí sa tým rozhodnutie ElA) 
Žiadame stavebný úrad, aby nám oznámil intemetovú adresu alebo odkaz na webovú 
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stránim, kde sú vyššie uvedené zákonom vyžadované informácie zverejnené, nakoľko tieto 
informácie neboli súčasťou ani upovedomenia o začatí konania ani výzvy na vyjadrenie. 
Rozhodnutie ElA OKRESNÉHO Úradu Bratislava OU-BA-OSZP3-2019/050853-091 
(http s:/ /www. enviroportal. s k/s kl eia/ detaillbvtovv-o bei ansky-subor-stavieb-devinska-nova-ves
pod-srdcom) 
obsahuje nasledovné podmienky, ktoré sú v zmysle §40 ods. l správneho poriadku záväznými 
podmienkami: 
l. Navrhovanú činnosť odsúhlasiť správcom a vlastníkom ovplyvnených miestnych 

komunikácii 
2. K spracovanému dopravno-kapacitnému posúdeniu zabezpečiť metodické posúdenie a 

usmernenie Generálneho riaditeľstva Slovenskej správy ciest 
3. Vo všetkých etapách realizácie navrhovanej činnosti vychádzať zo smernej časti a 

rešpektovať záväznú časť ÚP N-R BSK 
4. V ďalšom stupni projektovej dokumentácii zapracovať spôsob zabezpečenia prístupovej 

komunikácie pre predmetné územie k pozemku E parc. č. 3998 
5. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dopracovať dopravno-kapacitné posúdenie 

(Alfa 04, l 0/2018) pre rannú aj poobednú špičkovú hodinu o prírastky dopravy z projektov 
pri Rakyte a Slnečný vrch 1., a v posúdení zapracovať aj la'ižovatku pri Horn bachu. 

6. V rámci navrhovanej činnosti realizovať materskú školu. 
7. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať vizualizácie navrhovanej činnosti 

zo všetkých pohľadov - svetových strán pre všetky varianty navrhovanej činnosti 
8. Dažďové vody zadržiavať v max. možnej miere v území a v rámci navrhovanej činnosti 

realizovať zelenú strechu. Zelenú strechu realizovať na budove stravovania (objektE) 
9. Uplatniť vsakovanie zrážkovej vody realizáciou vodopriepustných povrchov - chodníky z 

drenážnej dlažby 
l O. Realizovať priepustné parkovacie miesta s vhodnými podložnými vrstvami a dostatočným 

prečistenfm vôd z povrchového odtoku, čím sa zabráni šíreniu znečisťtijúcich látok do 
podzemných vôd. 

ll. Retencovanú zrážkovú vodu využívať za účelom polievania sadových úprav, a tým 
obmedzovať odvedenie zrážkovej vody do verejnej jednotnej kanalizácie. 

12. Šedé vody v rámci navrhovanej činnosti využívať na splachovanie toaliet. 
13. Zachytené znečistené, zaolejované vody z garáž[ prečistiť v účinnom O RL. 
14. O súhlas na výrub drevín požiadať orgán ochrany prírody príslušného miestneho úradu. 
15. V rámci navrhovanej činnosti vytvoriť adekvátnu plochu parku/parčíka podľa požiadavky 

uvedenej v stanovisku Hlavného mesta SR Bratislava. 
16. V prípade vytvorenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia si vyžiadať súhlas na 

povolenie stavby MZZO od Hlavného mesta SR Bratislava. 
17. Rešpektovať opatrenia vyplývajúce z posúden[ vypracovaných k navrhovanej činnosti. 
18. Rešpektovať požiadavky uvedené v Záväznom stanovisku MAGS OUIC 53867/18-426379 

19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 

z 06.12.2018. 
Náhradnú výsadbu riešiť výlučne v;ísadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. 
Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy 
minimálnej vybavenosti obd 
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej 
mila'oklfmy a jej bilancie. 
Na vertikálne plochy aplikovať prvky zelených za účelom lepšieho zasadenia stavby do 
biodiverzity prostredia 
Statiku stavby overiť nezávislým oponentským posudkom. 
V rámci navrhovanej činnosti vytvoriť parkovacie miesta pre verejnost 
Výsadbu vzrastlej zelene realizovať len prostredníctvom geograficky pôvodných drevín. 
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26. V ďalšom stupni projektovej dokumentácii uviest' konla'étny údaj o počte obyvateľov 
navrhovanej činnosti. 

27. Realizoval' Variant č. l navrhovanej činnosti. 
28. Dodržiavať všetky opatrenia uvedené v kapitole IV l O predloženého zámeru. 
29. Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti uplatnenými v rámci zisťovacieho konania 

a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákone, vrátane akceptovaných zo strany 
navrhovateľa, zohľadniť v dokumentácii stavby pre územné konanie a pri povoľovani 
činnosti podľa osobitných predpisov. 

Žiadame, aby už súčast'ou oznámenia o stavebnom konaní zverejneného na webe podl'a §38 
ods.2 zákona ElA boli uvedené opatrenia, ktorými sa tieto podmienky plnia; 
v rozhodnutí žiadame vyhodnotiť splnenie každej podmienky osobitne jej vecným 
vyhodnotením. Vyhodnotenieformalistickým odkazom na záväzné stanovisko považujeme za 
nedostatočné." 

Stavebný úrad námietkam/pripomienkam účastníka konania, Združenia domových samospráv, 
sídlom Námestie SNP 13, 850 OO Bratislava vyhovuje a vysvetľuje. 
Vyhodnotenie námietok je uvedené v odôvodnení rozhodnutia. 

Odvôvodnenie 

Navrhovateľ: spoločnosť PROXENTA Private Equity, s. r. o., so sídlom Mýtna 50, 811 07 
Bratislava, IČO: 35 962 160, v zastúpení spoločnosťou MFJ consulting, s.r.o., sídlom Pri 
Zvonici 4135/20, 821 05 Bratislava, podal dňa 14.07.2021 návrh na vydanie územného 
rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom "Bytový a občiansky súbor stavieb Devínska 
Nová Ves -Pod Srdcom" na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 3135/3, 3135/4, 3135/5, 3135/6, 
3135/7, 3135/8, 3135/9, 3135/10, 3135/11, 3135/14, 3135/111, 3136/5, 3260/11, 3260/18, 
3131/27, 3131/32, 3135/54, 3134/1, 326011, 3260/2, 3260/8, 3260/10, 3263/12, na pozemku 
reg. E-KN parc.č. 3994 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 

Navrhovateľ preukázal vlastnícke právo k stavbou dotknutým pozemkom reg. C-KN parc. č. 
3135/3, 3135/4, 3135/5, 3135/6, 3135/7, 3135/8, 3135/9, 3135/10, 3135/11, 3135/14, 3136/5, 
3131/27, 3131/32, 3135/111, 3136/5, 3260/11, 3260/18 a reg. E-KN parc.č. 3994 v 
katastrálnom území Devínska Nová Ves bolo preukázané výpisom z L V č. 1926 a 6825. 
Vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov reg. C-KN parc. č. 3260/1,3260/2,3260/8,3260/10 
a 3263/12 v k. ú. Devínska Nová ves je BA Development s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 
Bratislava podľa LV č. 3743, pre navrhovateľa v zmysle zmluvy o zriadení vecných bremien 
zo dňa 21.03.2018. Vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov reg. C-KN parc. č., 3135/54, 
3134/1 k. ú. Devínska Nová Ves je Lidl Slovenská republika, v. o. s, Ružinovká lE, 821 02 
Bratislava podľa L V č. 4140, pre navrhovateľa v zmysle Súhlasu vlastníka nehnuteľností 
z umiestnením stavby zo dňa l O .11.2021. 

Navrhovateľ na základe výzvy stavebného úradu č. 202111626/popl/Gš/PL zo dňa 03.08.2021, 
uhradil súhrnný správny poplatok za podanie návrhu podľa položky č. 59 písm. a) ods. 2 zákona 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške 3200 eur dňa 
25.08.2021. 

Nakoľko žiadosť o vydanie územného rozhodnutia neobsahovala predpísané náležitosti, 
stavebný úrad konanie prerušil rozhodnutím č. 2021/480/preruš/Gš zo dňa 28.10.2021 
s výzvou na doloženie chýbajúcich dokladov uvedených v cit. rozhodnutí. 
Na základe žiadosti navrhovateľa zo dňa 22.12.2021 stavebný úrad predlžillehotu na doplnenia 
potrebných dokladov listom č. 2022-21/480/predl./Gš zo dňa 04.01.2022 o 60 dni. 
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Po doložení dokladov stavebný úrad listom č. 2022-2111626/ozuk/Gš/Lu zo dňa 07.04.2022 
oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a upustil 
v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 
Stavebný úrad tiež upozornil účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v 
odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní. 

V konaní o umiestnení predmetnej stavby stavebný úrad obdržal dňa 22.05.2022 požiadavku o 
"Prihlásenie sa do konania o rešpektovanie práv účastníka konania" od spoločnosti GGE Teplo, 
so sídlom Robotnícka 2160, 017 Ol Považská Bystrica. 
Následné stavebný úrad listom č. 2022-2111626/námietky/Mž zo dňa 30.06.2022 vyzval 
navrhovatelia, aby zaujal k uvedenej požiadavke stanovisko. 
Následne správny orgán doposlal oznámenie o začatí predmetného konania spoločnosti GGE 
Teplo, so sídlom Robotnícka 2160, 017 Ol Považská Bystrica, listom zo dňa 21.07.2022 pod 
č. 2022-2111626/doposlanie/Mž. 

Vyhodnotenie námietok (citovaných vo výrokovej časti rozhodnutia, pod bodom č.5): 

V konaní o umiestnení predmetnej stavby boli uplatnené námietky/podmienky účastníka 
konania, Združenia domových samospráv, sídlom Námestie SNP 13, 850 OO Bratislava, 
vyjadrením účastníka územného konania doručeným na stavebný úrad dňa 04.05.2022, po 
oznámení začatia územného konania. 

Stavebný úrad listom č. 2022-21/1626/námietky/Mž zo dňa 30.05.2022 vyzval navrhovatelia, 
aby zaujal k námietkam stanovisko. Stanovisko navrhovateľa k uplatneným námietkam bolo 
doručené dňa 15.06.2022. 
Toto stanovisko stavebný úrad cituje v plnom znení. 

"Súčasne žiadame, aby bolo osobitne preukázané akým presne konkrétnym spôsobom 
stavebník splnil záväzné podmienky rozhodnutia ElA a akým spôsobom bol tento súlad 
v územnom konaní overený (viď §140c ods.2 Stavebného zákona a §38 zákona ElA). Vrámci 
konania má stavebný úrad podľa §38 ods.2 zákona ElA č.24/2006 Z. z. povinnosť: "vo 
vzťahu k povoľovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli 
a na svojom webovom sídle 
a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania, (absenflije) Žiadost' o začatie povoľovacieho 

konania bola doplnená- viď Elaborát- Reakcia- doplnenie informácii zo dlía 02.06.2022 
b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti, 

(nesplnené, myslí sa tým rozhodnutie ElA) Žiadost' na Okresný úrad zo dňa 02.06.2022 o 
zverejnenie právoplatného Rozhodnutia ElA 

c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení, (nesplnené, myslí sa tým 
podmienky z rozhodnutie ElA) Vyhodnotenie súladu návrhu - viď Elaborát - Reakcia -
doplnenie informácii zo dňa 02.06.2022 

d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných 
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie, 
(nesplnené, ďalšie legitímne opatrenia mimo podmienok rozhodnutia ElA) viď. Elaborát
Reakcia- doplnenie informácii zo dňa 02.06.2022 

e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní a (absentuje) Rozhodnutie ElA č. OÚ
BA-OSZP3-2019/050853/FlDIIV-EIA-r zo dľía 18.12.2019, viď. Elaborát- Reakcia -
doplnenie informácii zo dňa 02.06.2022 

f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia. (absentuje, myslí sa tým rozhodnutie ElA) 
Žiadost' na Okresný úrad zo dňa 02.06.2022 o zverejnenie právoplatného Rozhodnutia 
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ElA č. OÚ-BA-OSZP3-2019/050853/FlD/lV-ElA-r zo dlía 18.12.2019 ( doložka 
právoplatnosti), viď. Elaborát- Reakcia- doplnenie informácii zo dňa 02.06.2022 

Žiadame stavebný úrad, aby nám oznámil internetovú adresu alebo odkaz na webovú 
stránku, kde sú vyššie uvedené zákonom vyžadované informácie zverejnené, nakoľko tieto 
informácie neboli súčasťou ani upovedomenia o začatí konania ani výzvy na vyjadrenie. 
Rozhodnutie ElA okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2019/050853-091 
(http s :1 /www. enviroportal. s k/skl eia/ detail/bytovv-obcians ky-subor-stavi e b-devins ka-nova-ves
pod-srdcom-) obsahuje nasledovné podmienky, ktoré sú v zmysle §40 ods.] správneho 
poriadku záväznými podmienkami: 

l. Navrhovanú činnosť odsúhlasiť správcom a vlastníkom ovplyvnených miestnych 
komunikácií - Záväzné stanovisko k investičnej činnosti na území mestskej časti č. 

805711914/2021/Mac zo diía 06.09.2021, viď. Elaborát- Reakcia- doplnenie informácii 
zo dlía 02.06.2022 

Podmienka je splnená- navrhovaná činnosť bude pripojená na miestne komunikácie a účelovú 
komunikáciu, na ktorých miestnu štátnu správu, ako prenesený výkon štátnej správv 
vykonáva mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves. Dokumentácia pre územné 
rozhodnutie bola spracovaná po odsúhlasení s príslušmím správcom, ktorým je mestská časť 
-Devínska Nová Ves. 

2. K spracovanému dopravno-kapacitnému posúdeniu zabezpečiť metodické posúdenie a 
usmernenie Generálneho riaditeľstva Slovenskej správy ciest - Dopravno- kapacitné 
posúdenie (Zákazka č.: 1839-00 z októbra 2018), viď. Elaborát- Reakcia- doplnenie 
informácii zo dňa 02.06.2022 

Podmienka je splnená - Dopravno-kapacitné posúdenie bolo spracované v zmysle Metodiky 
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvu investičných projektov. Bolo spracované 
spoločnosťou Alfa 04, a. s., ktorá sa zaoberá projektovaním dopravných stavieb už od roku 
2004 a je etablovanou spoločnosťou s dobrým menom na trhu. Slovenská správa ciest 
v prípade navrhovaného územného konania nie je žiadnym spôsobom dotknutým orgánom
komunikácie ovplvvnené navrhovanou činnosťou sú v správe mestskej časti DNV a Hl. mesta 
SR Bratislava. 

3. Vo všetkých etapách realizácie navrhovanej činnosti vychádzať zo smernej časti a 
rešpektovať záväznú časť ÚPN-R BSK 

Podmienka je splnená -Návrh rešpektuje ÚP BA, ktorý je v súlade s ÚP N-R BSK Týmto sa 
zaväzujeme, že návrh rešpektuje aj záväznú časť ÚP N-R BSK 

4. V ďalšom stupni projektovej dokumentácii zapracovať spôsob zabezpečenia prístupovej 
komunikácie pre predmetné územie k pozemku E parc. č. 3998 - Výzva na uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecného bremena prechod-prejazd zo dňa 25.5.2022, viď. Elaborát
Reakcia- doplnenie informácii zo dňa 02.06.2022 

Podmienka je splnená - Do situácie boli doplnené možnosti dopravného prepojenia na 
pozemky za riešeným územím. Občasný prístup pre peších a údržba parciel sa bude 
realizovať cez park tak, aby táto neobmedzila fungovanie parku ako oddvchového priestoru. 
Chodník v tej časti bude dimenzovaný dostatočne, aby tadiaľto mohla prejsť občasná údržba 
a pešie prepojenie. Tento chodník bude mať . samostatnú parcelu a následné úpravy 
v katastri sú právneho charakteru. Na východnej strane bolo preorganizované riešené 
územie a vytvoril sa koridor pre dopravné napojenie vedľajšej parcely ako aj územia, ktoré 
pokračuje smerom na juh. Parkovacie miesta, ktoré tým zaniknú sa nahradia v časti 
komunikácie, ktorá bude nová, ale na pozemkoch investora. Ďalšie riešenie tohto napojenia 
by malo byť súčasťou projektu, ktorá sa chystá na vedľajších pozemkoch. Zárovei1 
spoločnosť PPE, s. r. o. zaslala Urbáru Devínska Nová Ves, pozem. spol., Istrijská 4, 841 
07 Bratislava návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na prechod a prejazd cez 
novovvtvorené parcely (cestnej komunikácie). 
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5. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dopracovať dopravno-kapacitné posúdenie 
(Alfa 04, l 0/2018) pre rannú aj poobednú špičkovú hodinu o prírastky dopravy z projektov 
pri Rakyte a Slnečný vrch 1., a v posúdeni zapracovať aj la·ižovatku pri Hornbachu. 

Dopravno - kapacitné posúdenie (Zákazka č.: 1839-00 z októbra 2018), viď. Elaborát
Reakcia- doplnenie informácii zo dňa 02.06.2022 

6. V rámci navrhovanej činnosti realizovať materskú školu. 
Podmienka je splnená - materská škola je súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie. 

Bude realizovaná v Objekte D je súčasťou projektovej dokumentácie DUR 
7. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať vizualizácie navrhovanej činnosti 

zo všetk)ích pohľadov - svetových strán pre všetky varianty navrhovanej činnosti -
Vizualizácie navrhovanej činnosti zo všetkých pohľadov- svetových strán (v 
elektronickej podobe ako samostatný súborformátu zip), viď. Elaborát- Reakcia
doplnenie informácii zo dlía 02.06.2022 

Podmienka je splnená- vizualizácie navrhovanej činnosti zo všetkých pohľadov- svetov1ích 
strán sú súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie 

8. Dažďové vody zadržiavať v max. možnej miere v územi a v rámci navrhovanej činnosti 
realizovať zelenú strechu. Zelenú strechu realizovať na budove stravovania (objektE) -
viď. Elaborát-Reakcia- doplnenie informácii zo diía 02.06.2022 

Podmienka je splnená a v ďalšom projekčnom stupni bude dopracovaná - navrhované 
riešenie je zvolené s maximálnym dôrazom na zmiernenie dopadov klimatických zmien. 
Táto filozofia so sebou nesie implementáciu realizovateľných technických riešeni 
zabezpečujúcich napr. : 
zadržiavanie vody v la·ajine 
vsakovanie dažďových vôd v územi 
tvorba prirodzene ochladzovaných plôch 
realizáciu zelených extenzívnych striech na strechách 

9. Uplatniť vsakovanie zrážkovej vody realizáciou vodopriepustných povrchov - chodníky z 
drenážnej dlažby- viď. Elaborát- Reakcia- doplnenie informácii zo dlía 02.06.2022 

Podmienka bude splnená a v ďalšom projekčnom stupni bude dopracovaná- Výber povrchov 
a materiálové riešenie chodníkov a spevnených plôch v areáli nadväzuje otázku 
klimatických zmien, takže hlavmím záujmom pri návrhu je vodopriepustnosť povrchov v čo 
najvyššej možnej miere. 

l O. Realizovať priepustné parkovacie miesta s vhodnými podložnými vrstvami a dostatočným 
prečistenim vôd z povrchového odtoku, čim sa zabráni šireniu znečisťujúcich látok do 
podzemných vôd.- viď. Elaborát- Reakcia- doplnenie informácii zo dňa 02.06.2022 

Podmienka bude splnená- podľa technickej realizovateľnosti budú v ďalšom stupni 
navrhnuté spevnené plochy so skladbou priepustnou pre dažďové vody 

ll. Retencovanú zrážkovú vodu využívať za účelom polievania sadových úprav, a tým 
obmedzovať odvedenie zrážkovej vody do verejnej jednotnej kanalizácie - viď. Elaborát
Reakcia- doplnenie informácii zo dňa 02.06.2022 

Podmienka je splnená a v ďalšom projekčnom stupni bude dopracovaná 
12. Šedé vody v rámci navrhovanej činnosti využívať na splachovanie toaliet- vid'. 

Elaborát- Reakcia- doplnenie informácii zo dľía 02.06.2022 
13. Zachytené znečistené, zaolejované vody z garáži prečistiť v účinnom ORL - viď. 

Elaborát-Reakcia- doplnenie informácii zo dľía 02.06.2022 
Podmienka bude splnená a v ďalšom projekčnom stupni bude dopracovaná 
14. O súhlas na výrub drevin požiadať orgán ochrany prirody príslušného miestneho úradu -

viď. Elaborát- Reakcia- doplnenie informácii zo dňa 02.06.2022 Podmienka je splnená 
-navrhovateľ požiadal o výrub drevin podľa§ 47 zákona č. 543/2002 Z z. pred konanim 
o povoleni stavby v dvoch etapách. Výrubové povolenie l. etapy č. 404/202014-LAN bolo 
vydané dňa 13. 05. 2020 a právoplatnosť nadobudlo 22. 06. 2020, viď priloha č. 13. 
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O výrubové povolenie II etapy bolo požiadané Okresný úrad Bratislava dňa 21. OJ. 2022, 
viď príloha č. 14. Výrubové povolenie II etapy je právoplatné 

15. V rámci navrhovanej činnosti vytvoriť adekvátnu plochu parku/parčíka podľa požiadavky 
uvedenej v stanovisku lllavného mesta SR Bratislava- Grafické vyobrazenie parku- viď. 

Elaborát- Reakcia- doplnenie informácii zo diía 02.06.2022 
Podmienka je splnená- nosným prvkom celého návr/nt je vybudovanie verejného parku v tejto 

lokalite ako súčasti bytového a občianskeho komplexu 
16. V prípade vytvorenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia si vyžiadať súhlas na 

povolenie stavby MZZO od lllavného mesta SR Bratislava - - viď. Elaborát- Reakcia -
doplnenie informácii zo dňa 02.06.2022 

Podmienka je splnená 
17. Rešpektovať opatrenia vyplývajúce z posúdeni vypracovaných k navrhovanej činnosti. 
Podmienka je splnená - v dokumentácií pre územné rozhodnutie sú zapracované opatrenia 

vyplývajúce z posúdení vypracovaných k navrhovanej činnosti, resp. niektoré z nich budú 
zapracované do dokumentácie pre stavebné povolenie 

18. Rešpektovať požiadavky uvedené v Záväznom stanovisku MAGS OUIC 53867/18-426379 
z 06.12.2018. 

Podmienka je splnená -v dokumentácií pre územné rozhodnutie sú zapracované požiadavky 
vyplývajúce zo Záväzného stanoviska č. MAGS OUIC 53867118-426379 z 06. 12. 2018 

19. Náhradnú výsadbu riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. 
Podmienka bude splnená - náhradná výsadba bude riešená v}ísadbou vzrast!)ích stromov pri 

realizácii sadov}ích úprav. V miestach rastlého terénu s pôvodnými vrstvami pôdneho 
substrátu je navrhnutá výsadba trávnika a stromov s veľkou korunou. Projekt 
sadovníckych a parkových úprav bude súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie. 

20. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy 
minimálnej vybavenosti obci. 

Podmienka bude splnená - Projekt sadovníckych a parkových úprav bude súčasťou 

dokumentácie pre stavebné povolenie. 
21. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej 

mila·oklimy a jej bilancie. 
Podmienka bude splnená - Projekt sadovníckych a parkových úprav bude súčasťou 

dokumentácie pre stavebné povolenie 
22. Na vertikálne plochy aplikovať prvky zelených za účelom lepšieho zasadenia stavby do 

biodiverzity prostredia. 
23. Podmienka je splnená- V návr/nt stavby rátame s prvkami, ktoré dotvoria celkový Statiku 

stavby overiť nezávislým oponentským posudkom. 
Podmienka bude splnená - možné overenie statiky nezávislým oponentským posudkom bude 

riešené v ďalšieh stupňoch povoľovací ch procesov. 
24. V rámci navrhovanej činnosti vytvoriť parkovacie miesta pre verejnost 
Podmienka je v plnení- v rámci projektu sú vytvorené aj vonkajšie parkovacie miesta určené 

pre verejnosť vrátane ZŤP 
25. Výsadbu vzrastie} zelene realizovať len prostredníctvom geograficky pôvodných drevín. 
Podmienka je v plnení- Projekt sadovníckych a parkových úprav bude súčasťou dokumentácie 

pre stavebné povolenie, počíta sa s výsadbou geograficky pôvodných drevín. 
26. V ďalšom stupni projektovej dokumentácii uviesť konkrétny údaj o počte obyvateľov 

navrhovanej činnosti. 
Podmienka bude splnená- v dokumentácii pre stavebné povolenie budú uvedené údaje o počte 

obvvateľov. 

27. Realizovať Variant č. l navrhovanej činnosti. 
Podmienka je splnená- v dokumentácii pre územné rozhodnutie je spracovaný Variant č. l 

navrhovanej činnosti. 

29 



28. Dodržiavať všetky opatrenia uvedené v kapitole IV l O predloženého zámeru. 
Podmienka je splnená - v dokumentácii pre územné rozhodnutie sú zapracované všetky 

opatrenia uvedené v kapitole IV. l O zámeru navrhovanej činnosti, resp. budú doplnené v 
dokumentácií pre stavebné povolenie 

29. Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti uplatnenJími v rámci zisťovacieho konania 
a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákone, vrátane akceptovaných zo strany 
navrhovateľa, zohľadniť v dokumentácii stavby pre územné konanie a pri povoľovaní 
činnosti podľa osobitných predpisov. 

Podmienka je splnená 
architektonický návrh " 

Stanovisko stavebného úradu 
Stavebný úrad posudzoval umiestnenie stavieb aj z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
a jeho potrieb v území a jeho dôsledkov, preskúmal jeho súlad s predchádzajúcimi 
rozhodnutiami o území, posúdil, či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na 
výstavbu vyhl. č. 532/2002 Z. z. v súčinnosti s dotknutými orgánmi posúdil, či vyhovuje 
predpisom; ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti 
práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany zložiek životného 
prostredia. Za tým účelom boli v konaní zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov a ich 
vzájomný súlad, ktorých podmienky a požiadavky uplatnené v stanoviskách boli premietnuté 
do návrhu a podmienok tohto rozhodnutia, uvedených vo výroku rozhodnutia. Všetky dotknuté 
orgány podľa § 140a stavebného zákona, vrátane orgánov ochrany životného prostredia 
umiestnenie stavby posúdili kladne. Z uvedeného vyplýva, že predmetné konanie bolo 
komplexne vyhodnotené na základe odborných stanovísk príslušných dotknutých orgánov, 
ktorých stanoviská sú súčasťou spisového materiálu a sú uvedené vo výroku rozhodnutia s 
podmienkami pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a 
navrhovaná stavba nebude mať vplyv na užívanie susedných pozemkov a stavieb. 

Stavebný úrad námietkam/pripomienkam účastníka konania, Združenia domových samospráv, 
sídlom Námestie SNP 13, 850 OO Bratislava vyhovuje a vysvetľuje. 

Posúdenie investičného zámeru vo vzt'ahu k Územnému plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky ako dotknutý orgán podľa§ 140a ods. 2 zákona č. 50/1076 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov vydáva záväzné stanovisko podľa§ 140a ods. 3 a ods. 4 § 140b citovaného zákona a 
§ 4 ods. 3 písm. d) a písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov: 
Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky stanovuje územný plán reguláciu 
funkčného využitia plôch: 
Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie: 501, kód regulácie G. 
Podmienky funkčného využitia plôch 
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej 
vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s 
dôrazom na vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti 
zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia centier a mestských tried. 
Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach 
vonkajšieho mesta malopodlafina zástavba. Podiel beánia je v rozmedzí do 70 % celkových 
podlažných plných nadzernnej časti zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej 

vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané zariadenia v polyfunkčných objektoch. 
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Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčast" pmieru, dopravné a technické 
vybavenie, garáže a zariadenia pre požiamu a civilnú obranu. 
Intenzita využitia územia 
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie. 
Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu na doteraz 
nezastavaný ch plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu zástavby veľkého 
rozsahu. V danom území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia 
územia, viažuce sa k určenému využitiu pre vonkajšie mesto. 
Kód regulácie G. 
K predloženému investičnému zámeru bolo vydané dňa 26.06.2018 stanovisko k investičnému 
zámeru č. MAGS OUIC 43777/18-316374, v ktorom sa konštatovalo, že navrhovaný investičný 
zámer v rozsahu predloženej dokumentácie, je možne hodnotiť ako súlad s Územným plánom 
Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. V ďalšom stupni 
projektovej prípravy sme žiadali dodržať vypočítané regulatívy intenzity využitia územia, 
hlavne min. koeficient zelene. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že investičný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. 

Toto rozhodnutie sa právnickým alebo fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva 
k pozemkom alebo stavbám môžu byť územným konaním priamo dotknuté, sa doručuje 
verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli a intemetovej stránke 
Hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. l, Bratislava a na úradnej tabuli a intemetovej 
stránke MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava. 15. deň vyvesenia 
je dňom doručenia tohto rozhodnutia vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia oznámenia, každý 
úrad ho opatrí svojou pečiatkou a po uplynutí lehoty s pripomienkami predloží do spisu na 
stavebný úrad. 

Stavebný úrad preskúmal návrh z hľadiska zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., 
z hľadiska hygienických požiadaviek a požiadaviek ŽP, bezpečnosti technických zariadení 
a PO, a keďže nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia, vo veci rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie platí podľa§ 40 ods. l zák. č. 5011976 Zb. v znení neskorších predpisov 2 
roky odo dňa, nadobudnutia právoplatnosti. 

V územnom konaní boli predložené doklady: výpis z listu vlastníctva, kópia zmlúv ku stavbou 
dotknutým pozemkom, kópia z katastrálnej mapy, majetkové podklady, projektová 
dokumentácia, súhlasné stanoviská uvedených dotknutých orgánov. Uvedené súhlasné 
stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov boli skoordinované a zahmuté do podmienok 
tohto rozhodnutia. 

Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa podanú v primeranej lehote 
predÍžiť, pokiaľ bude podaná pred uplynutím doby platnosti územného rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie nestráca však platnosť, pokiaľ bola v dobe jeho platnosti podaná žiadosť o 
stavebné povolenie. 

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

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa§ 53 a§ 54 správneho poriadku) do 
15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal - Mestská časť 
Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava. Odvolacím orgánom je 
Ohesný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 
832 05 Bratislava 3. 
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom, až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Prílohy: KKM (JxA3) + situácia stavby (IxA3) 

Doručí sa - účastníci konania 

Dárius Krajčír 
starosta 

Mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves 

l. PROXENTA Private Equity, s.r.o., Mýtna 50, 811 07 Bratislava - navrhovateľ 
2. MFJ consulting, s.r.o. , Pri Zvonici 4135/20, 821 04 Bratislava - splnomocnenec 
3. Hl. mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. l, 841 99 Bratislava 
4. BA Development, s.r.o ., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 
5. Lidl Slovenská republika, Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava 
6. ATELIER 3M, s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 Ol Bratislava 
7. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Eisnerova 58/A, 58/B, Bratislava zastúpení 

správcom - Byty správcovská s.r.o., Janotova 14-16, 841 05 Bratislava 
8. GGE Teplo, Robotnícka 2160, 017 Ol Považská Bystrica 
9. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť stavbou dotknuté, a to 

vlastníci susedných pozemkov v reg. E-KN parc. č . 3135/2, 3997, 3998, 3992, 3990, 
4071/2 a, 4071/3 v k. ú. Devínska Nová Ves- doručované verejnou vyhláškou 

Účastníci konania, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitých predpisov podľa § 140 c 
stavebného zákona 
10. PROXENTA Private Equity, s.r.o. , Mýtna 50, 811 07 Bratislava 
ll. Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne námestie l, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 
12. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
13. RÚVZ, Hlavné mesto Bratislava, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 
14. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, OVDaŽP, Novoveská 17/A, 843 10 

Bratislava 
15. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám Slobody 6, 810 05 Bratislava 
17. Bratislavský samosprávny haj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
18. Boris Kalinay, Mariánska ulica 713115, 971 Ol Prievidza 
19. Bystrická s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava 
20. Renovacio, Lichnerova 91/27, 903 Ol Senec 
21. EvaDingová, Eisnerova 7106/58B, 841 07-Bratislava 
22. Ľubica Chovancová, Istrijská 50541110, 841 07 Bratislava 
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23. Mário V arg a, Eisnerova 71 06/5 SA, 841 07 Bratislava 
24. František Žuštin, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
25. VeronikaŽuštinová, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
26. Peter Kopunec, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
27. Barbora Pakšiová, Eisnerova 71 06/58A, 841 07 Bratislava 
28. Ľuboš Pakši, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
29. Diana Cigánková, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
30. Tomáš Hlaváč, Štefana Králika 6555/5, 841 08 Bratislava 
31. Matej Kusý, Brežná 5 944/9, 841 07 Bratislava 
32. Eva Volkovičová, Na Grbe 5468/55, 841 07 Bratislava 
33. Miroslav Blecha, Novoveská 6085/18, 841 07 Bratislava 
34. Vratko Valkovič, Na Grbe 5468 55, 841 07 Bratislava 
35. Karolína Blechová, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
36. Richard Švirk, 7106/58A, 841 07 Bratislava 
37. Vladimír Kočvara, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
38. Jana Kočvarová, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
39. Vitalij Bortník, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
40. Michal Gašparík, Štefana Králika 6173/12Bratislava 
41. Daniel Javorský, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
42. Zuzana Javorská, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
43. KatarínaLoffayová, Eisnerova 7106/58B, 841 07 Bratislava 
44. Ján Lukáč, Štefana Králika 6171/4, 841 08 Bratislava 
45. Lucia Kupčuláková, Eisnerova 7106/58B, 841 07 Bratislava 
46. Monika Kopuncová, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
47. MiroslavaBlechová, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
48. Viera Horváthová, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
49. Gabriela Bartovičová, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
50. Miroslav Bartovič, Eisnerova 71 06/58A, 841 07 Bratislava 
51. Pavla Čičkánová, Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava 
52. Peter Pleva, Pečnianska 1201/29, 851 Ol Bratislava 
53. Barbora Krajčovičová, Hrnčiarska 15, 851 lO Bratislava 
54. Peter Čavoj, Fraňa Kráľa 972/7, 811 05 Bratislava 
55. Tomáš Hrabec, Slávičia 5091/4, 903 Ol Senec 
56. Vladimír Závodský, Svätoplukova 27, 821 08 Bratislava 
57. Andrea Dižová, Lipského 1159/5, 841 Ol Bratislava 
58. Zuzana Frlihaufová, Eisnerova 7106/58B, 841 07 Bratislava 
59. Ladislav Frlihauf, Eisnerova 7106/58B, 841 07 Bratislava 
60. Simona Babišová, Stredná 4229/3, 821 07 Bratislava-Devínska Nová Ves 
61. Eva Babišová, Stredná 4229/3, 821 07 Bratislava 
62. Dušan Babiš, Stredná 4229/3, 821 07 Bratislava 
63. Martina Zemanová, Jána Smreka 6167/7, 821 07 Bratislava 
64. Lenka Zemanová, Jána Smreka 6167/7, 821 07 Bratislava 
65. Jozef Zeman, Jána Smreka 6167/7, 821 07 Bratislava 
66. Alena Zemanov á, Jána Smreka 6167/7, 821 07 Bratislava 
67. Martin Jakubek, Fraňa Kráľa 972/7, 811 05 Bratislava 
68. Eva Križanová, Eisnerova 7106/58B, 821 07 Bratislava 
69. Viera Vrábliková, Ladislava Sáru l, 841 04 Bratislava 
70. Martin Guláš, Eisnerova 7106/58B, 821 07 Bratislava 
71. Združenie domových samospráv, o.z., Rovniakova 1667/14, 851 02 Bratislava 
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Ďalej sa doručuje na vyvesenie: 
72. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálnenámestie l, P.O.BOX 192,814 

99 Bratislava - so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutie na úradnej tabuli 
a internetovej stránke 

73. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49- so 
žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutie na úradnej tabuli a internetovej stránke
stavebný úrad 

Ďalej sa doručuje na zverejnenie podl'a § 140c stavebného zákona: 
74. MČ Bratislava Devínska Nová Ves - so žiadost'ou o vyvesenie tohto rozhodnutie na 

úradnej tabuli a internetovej stránke- stavebný úrad 

Na vedomie- dotknuté orgány: 
75. OU BA, OSoŽP, odpad. hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
76. OU BA, OSoŽP,. prír. a krajiny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
77. OU BA, OSoŽP, ochrana ovzdušia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
78. OU BA, OSoŽP, Štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
79. OU BA, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
80. OU BA, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
81. KR HaZZ v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
82. RÚVZ Hlavné mesto Bratislava, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 
83. OU BA, OSoŽP, odd. och. prír. a vybr. zložiek, ElA, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
84. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
85. MV SR KRPZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
86. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenko va 19, 851 O l Bratislava 
87. Únia nevidiacich a slabozrakých, Sekulská l, 842 50 Bratislava 
88. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska l, 814 52 Bratislava 
89. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy - Oddelenie životného prostredia 

a mestskej zelene, Primaciálne námestie l, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 
90. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
91. BYS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
92. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 26 
93. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 10577/29, 821 06 Podunajské Biskupice 
94. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 408, 841 04 Bratislava 
95. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
96. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/ A, 841 04 Bratislava 
97. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, OVDaŽP, Novoveská 17/A, 843 10 

Bratislava 49 
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LEGENDA: 
-··· - ··· - ··· - HRANICA POZEMKU 

..__ _ ___ _.J STAVEBNt OBJEKTY - S0201 N 50205 

:·- ·· ·· - ··-.. · · - · . .. _ ·· ·· - ·: OBRYS NAOZEtiNf'HO POOlALLo\ 

:- ------- - -- ----: OBRYS POOZEI.INf'HO POOWLo\ 
~ -- - ------------· 
- - - - - - POLOHOPIS 
- !---+--+-- JESTWJOCE OPLOTENIE 

50101 OPLOTENIE - ZRUSif 

0 5002 
IGO.J8 

S0204 
Bytový dom O 

1np ±0,000= 160,50 m.n.m. 

SOJoll ----------- VODOVODNÁ PRIPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD 
----------- VODOVDONt PRIPOJKY PRE OBJEKTY S020 H0205 

[}1] VODOMERNÁ S-i.CHTA 
SOJma·SOl01a 
SOJma·S0301a 
SOJ011,S0301g 

som 
["liiišJ POŽLo\RIIA NÁDRŽ 35m3 

- ·w - ._..,. - -«< - KANAUZÁCLo\ SPLASKOVÁ 
SOlil - - - - - --- - KANAUZÁCLo\ OIJJJOVÁ 
S011'A - · «< - ·«< - -«< - KANAUZÁCIA OAŽÔOVÁ -ZAOLEJOVANÁ 

Gl Gl 6' KANAL. SACHTY 
ORL OOLUCOVAČ ROPNÝCH LATOK 
AN RETENCNf.. NÁDRŽ 

SO~I - ~ - ~ - ~ - STL PLYNOVOD 
${1;.::.-5011/ ------ - STL PRIPOJOVACIE PLYNOVODY PRE OBJEKTY S020H0205 

• ·r. - - - - · -- NTL ARfALOVt ROZVODY 
SOOJI ------ - - - - ---- - PRIPOJKA VN 

SO'hL PSOI ~ TRAFOSTANICA TS 
SO>!Ja-S050J; ------ - - - --- - - - NN PRIPOJKY PRE OBJEKTY S020H0205 

Somt -- - - -- -- - - - - --- NN AREÁLOVt ROZVODY 
SOíOl f VONKAJSIE OSVETLENIE 
SOEOO - - - - - - - TELEKOMUNIKACNf.. PRIPOJKA 
50701 NAVRHOVANt KOMUNIKÁCIE, CHOONIKY 

VJAZO/VŕJAZO Z/OO OBJEKTU 
VSTUP PRE PESICH 

KONTNNf'ROVt OVOJBOKY PRE 2xl l00 l 

SffiOI.IY NAVRHOVANt 

KRIKY A ZELE~ NAVRHOVANÁ 

ZARIADENIA PRE OETSKf' A ŠPORTOVf' AKilVITY 

PRIJAZD POŽIARNYCH VOZIDIEL 

l 
l 

l 
l 

SO.lJI -----.-rlí"'l~i#í' l 
} 

;·- --1 
Bytový dom 

rl 
fliPOII'J,Em'JU,(o 
l!li.!<f\IXXht1liHliiOO 

l výška strechy 

S0203 
Byto~omC 

1 np ±0,000=157,00 m.n.m. 

V 
dopravné prepojenie 
susedných pozemkov 

+ 

OBJEKTOVÁ SKLADBA 
STAVEBNt OBJEKTY {SO}: 
SO 1 OO PRIPRAVA OmliA 

SO 200 STAVEBNt OBJEKTY 
S020 l APARTMANOVi' ODM A 
S0202 BYTOVi' OOM B 
S0203 BYTOVi' 001.1 C 
S0204 BYTOVi' 001.1 O 
S0205 OBJEKT E 

SO 300 ZORAVOTECHNICKt OBJEKTY 
S030 l VEREJN? VOOOVOO 
S0302o VODOVODNÁ PRIPOJKA A AREAL VODOVOD PRE OBJEKT S0201 
S0302b VODOVODNÁ PRIPOJKA A ARfAL VODOVOD PRE OBJEKT S0202 
S0302c VODOVODNÁ PRIPOJKA A AREAL VOOOVDO PRE OBJEKT S0203 
S0302d VODOVODNÁ PRIPOJKA A ARfAL VOOOVOO PRE OBJEKT S0204 
S0302e VODOVODNÁ PRIPOJKA A AREAL VODOVOD PRE OBJEKT S0205 
S0302f POŽLo\RNA NÁDRŽ l 
S0302g POŽLo\RNA NÁDRŽ 2 
S0303 PRIPOJKA SPLÄSKOVEJ KAIIAUZÁCIE A AREÁLOVÁ SPLÄSK. KANAUZÁCIA 
S030~ oAlaovf.. KANAUZÁCIA A VSAKY 

SO 400 PLYNOTECHNICKf' OBJEKTY 
50401 STL OISffi iBUCN~ PLYNOVOD 
S0402o STL PRIPOJOVACI PLYNOVOD PRE OBJEKT S0201 
S0402b STL PRIPOJOVACI PLYNOVOD PRE OBJEKT S0202 
S0402c STL PRIPOJOVACI PLYNOVOD PRE OBJEKT S0203 
S0402d STL PRIPOJOVACI PLYNOVOD PRE OBJEKT S0204 
S0402e STL PRIPOJOVACI PLYNOVOD PRE OBJEKT S0205 
S0403o NTL AREÁL OVi' PLYNOVOD PRE OBJEKT S020 l 
S0403b NTL AREÁLOVi' PLYNOVOD PRE OBJEKT S0202 
S0403c NTL AREÁLOVi' PLYNOVOD PRE OBJEKT S0203 
S0403d NTL AREÁLOVi' PLYNOVOD PRE OBJEKT S0204 
S0403e NTL AREÁLOVÝ PLYNOVOD PRE OBJEKT S0205 

l 
l 
( 
\ 

\ + 

SO 5DO ELEKTROTECHNICKf' SILNOPRÚOO~ OBJEKTY 
S0 50 l PRIPOJKA VN 
50502 TRAFOSTANICA TS 
S0503o NN PRIPOJKA PRE OBJEKT S020 l 
SOSOJb NN PRIPOJKA PRE OBJEKT SD20Z 
S0503c NN PRIPOJKA PRE OBJEKT S0203 
S0503d NN PRIPOJKA PRE OBJEKT S0204 
S0503e NN PRIPOJKA PRE OBJEKT S0205 
S0503f AREÁLOVt ROZVODY NN 
S0504 VONKAJSIE OSVETLENIE 

SO 600 ELEKTROTECHNICKf' SLABOPRÚOOVt OBJEKTY 
S060 l AREÁLOVt SLABOPRÚOO~ ROZVODY 

SO 7DO KOMUNIKÁCIE, PARKOVISKÁ A CHOOIIIKY 
S0701 AREÁLOVt KOMUNIKÁCIE, PARK0\1SKÁ A CHODNIKY 

SO 800 KRNINNt A ARCHITEKTDNICKf' ÚPRAVY 

PREVÁDZKOVf' SÚBORY (PS}: 
PSO l TRAFOSTANICA TS 
PS02 TECHNOLóGIA PREVÁDZKY OBJEKTU S0205 (OBJEKT E) 

80201 
80202 
80203 
80204 
80205 

1 l 
l 
l 

_ ·•t S0201 
.~ig /lpartm_án.áom A 

l. J.: 1np D ,000-1~.00 m.n.m . .. -

/ 
l 

/ 
p~ l 

.. , ~ / 
...... J ...... <f l 

-..._j 
l 

/ 
l 

/ 
l 

/ 
l 

./ 
l 

r-y..._.._ 
l l 'v, 

: _,./ '- .... "r 

"\. l ..... 

e -i<' ........ 

·./ 
l 

. _, ..... , ( 
AJ l ..... , 

/ '-- ......... 

l 
l 

l 

,, 

l 
l 

'--.1 
l 

j 

l "\. -- 'v, 

+ ./ "\. ..... ..." 
l ........ 

l 

l 
/ 

l 

/ 

( 

Mestská čast Bratislava - Devínska Nová Ves 
oddelenie územného konania a 

l 

1 np ±o,oqo:154,00 m.n.m. 
1np ±O,OQ0-155,50 m.n.m. 
1 np ±0,0! 0:157,00 m.n.m. 

stavebného poriadku -stavebný úrad 

Tentfj"!J?s)e dj~la :OJI),ÍZS!n o ~z~d;'~ 
č.j .d:. .. ...t:I..::::.!I..L . .fJ21...'G, tJ tť;'! l; t- o 
a je platný len pri rtanr p mienok 
uvedených v rozhodnuti, l) _t) f tj__ 

Bratislava, dlla ......•..•• lg ... ". /?, 
...................... '' """ŕičičiŕiiš"""". . 

situácia 1np ±0,0 0-1 60,50 m.n.m. -EB-
1np ±0,0 0::::1 55,50 m.n.m. 

L___---L.--- koordinačná 

Bytový 9 občiansky súbor stavieb - -• 
DEVÍNSKA NOV Á VES - Pod srdcom = Ili 

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE ATELI ER 3M, s.r.o. 



• 
l 

J/31/3 

co 

S0204 
Bytový dom D 

1np ±0,000=160,50 m.n.m. 

3135/30 

)/. 

3/35/66 

3135/2 r 

3135/3 r 

3135/111 r 

3135/4 r 

3135/ô r 

Bytový dom C 

3 135/14 r 
1np ±0,000=157,00 m.n.m. 

3/35/7 r 

3 135/B r 

3 135/9 r 

J/35/lo r 

3 /36/s r 

lO 
cô 
N 

J/37 

<:') 

lO 
N 

r 
3139/1 

J/39/2 

r 
3139/3 

10,6 

S02 S020 
objektE 

1np ±0,000=155,50 m.n.m. 

1np ±0,000=155,50 m.n.m. 

/ 
/ 

m 
o) 

/ 

/ 

~/ 
/ 

/ 

S0201 1np ±0,000=154,00 m.n.m. 
S0202 1np ±0,000=155,50 m.n.m. 
S0203 1np ±0,000=157,00 m.n.m. 
S0204 1np ±0,000=160,50 m.n.m. 
S0205 1np ±0,000=155,50 m.n.m. 

3/35/24 

S0201 

Apartmán.dom A 

-& 
J/35/1 

1 np ±0,000=154,00 m.n.m. 

Mestská časf Bratislava - Devfnska Nová Ves 
oddelenie územného konania a 

stavebného poriadku - stavebný úrad 

Tento v:jkres je do~aat územ~ého ozh~d~~ j 
č .j . c;~./.P.J.J..~.KL .'lG 1.6 IJ l<; ll;" , 
a je platný len pri dod a nr pod enok 
uvedených v rozhodnuti tJ 
Bratislava, dňa ..... ... J:;L .. f2.6 

situácia ·:- osadenie objektov 
na ·padkládé digitálnej kaJastráh1ej rrľäpy 

Bytový a občiansky súbor stavieb - . 
DEVÍNSKA NOV Á VES - Pod srdcom = Ili 

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE ATEUER 3M, s.r.o. 


