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ROZHODNUTIE 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a)  

a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán 

podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. g) 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 19 zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov na základe podaného podnetu v súvislosti  

s navrhovanou činnosťou „Apartmány PATRÓNKA – K Železnej studienke v Bratislave“, 

navrhovateľa PROJEKT INVESTMENTS, s. r. o., Dukelských hrdinov 17, 965 01 Žiar nad 

Hronom, IČO 47 611 782, takto: 

 

Navrhovaná činnosť „Apartmány PATRÓNKA – K Železnej studienke v Bratislave“, 

uvedená v odôvodnenom písomnom podnete 

 

                                               sa nebude posudzovať 

 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

 

Dňa 21. 11. 2021 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“) doručený podnet od Združenia domových samospráv, Rovniankova 

14, 851 02 Bratislava (ďalej len „podávateľ podnetu“) na začatie konania podľa § 19 zákona 
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č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), v súvislosti 

s navrhovanou činnosťou „Apartmány PATRÓNKA – K Železnej studienke v Bratislave“ 

(ďalej len „navrhovaná činnosť“), navrhovateľa PROJEKT INVESTMENTS, s. r. o., 

Dukelských hrdinov 17, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 47 611 782 (ďalej len „navrhovateľ“). 

 

Podávateľ podnetu v podnete uvádza nasledovné (cit.) „MČ Bratislava – Staré mesto 

oznámilo začatie stavebného konania č. 6759/53244/2021/STA/Kaj na projekt „Apartmány 

PATRÓNKA – K Železnej studienke v Bratislave“ (v prílohe), ktorú je možné založiť pod 

položku rozvoja obcí č. 9.16. a prílohy č. 8 k zákonu EIA; podľa informácií na katasterportály 

predmetný projekt nepresahuje prahové hodnoty a preto nepodlieha povinnému posudzovaniu 

vplyvov na životné prostredie, hoci rozloha parciel sa k prahovej hodnote blíži (cca 9000 m2). 

Opis projektu bol v minulosti opísaný v médiách (https://reality.trend.sk/byvanie/zastavkou-

patronka-pripravuju-projekt-40-bytmi-apartmanmi) podľa ktorého projekt sa má realizovať na 

pozemku záhrady bývalého dojčenského ústavu na Patrónke. Areál sa nachádza medzi 

Lamačskou cestou a ulicou k Železnej Studienke, za zastávkou Patrónka. Podľa predbežných 

plánov by bol objekt rozdelený do troch časti so samostatným vstupmi. Stavba by mala mať 

jedno podzemné, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie. Kým v blokoch s označením „A“  

a „C“ majú byť situované apartmány, blok „B“ má byť vyhradený pre byty. Stavať by sa malo 

na pozemku s rozlohou 1 947 štvorcových metrov, vznikne na ňom 4 011 štvorcových metrov 

podlahových plôch (čo je tiež pod prahovou hodnotou pre povinné zisťovacie konanie). Väčšinu 

z nich zaberú apartmány. Investor totiž naplánoval 24 apartmánových jednotiek určených na 

prechodné bývanie. Ponuku má doplniť 16 bytov, až 13 z nich má mať rozlohu do 60 

štvorcových metrov. Ďalšie tri jednotky prinesú byty s rozlohou do 90 štvorcových metrov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o posledné zelené plochy v danom území, tok potoka 

Vydrica v susedstve projektu a skutočnosť, že sa jedná o „nástupové územie“ k Železnej 

Studničke a mestskému lesoparku máme za to, že je potrebné vplyvy na životné prostredie 

posúdiť procesom EIA, nakoľko definitívne mení charakter územia v tomto území a uzle.  

Z hľadísk verejných záujmov nás pre potreby stavebného konania (v prípade prípustnosti  

z hľadiska záujmov ochrany krajiny a prírody v národnom parku) zaujíma určenie prvkov 

zelenej infraštruktúry podľa § 2 písm. zh až písm. zj zákona OPK č. 543/2002 Z. z., ktoré bol 

projektant podľa § 3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu; určenie zmierňujúcich 

opatrení, ktoré bol navrhovateľ povinný aplikovať podľa § 17 ods. 1 zákona o životnom 

prostredí č.17/1992 Zb. Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd 

podľa § 5 až § 11 Vodného zákona a Rámcovej smernice EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä 

rozhodnutím podľa § 16a Vodného zákona, ktorá je povinným podkladom záväzného stanoviska 

úradu štátnej vodnej správy (§ 73 ods.1 Vodného zákona). Neposlednou osobitnou náležitosťou, 

ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého územia. Podľa § 2 ods. zákona 

EIA je účelom a zmyslom zákona najmä: 

b. zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického 

dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie, 

c. objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej 

činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom, 

d. určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia 

znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, 
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e. získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných 

predpisov. 

 

Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy 

na životné prostredie, objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne 

opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy. 

Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej infraštruktúry 

ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie Programu 

odpadového hospodárstva SR. Osobitne nás zaujíma hľadisko ochrany pôd a záujmy ochrany 

vôd podľa vodného zákona. Vzhľadom na uvedené žiadame ministerstvo životného prostredia, 

aby rozhodlo, že projekt „Bytový dom Centrum Priekopa, ul. Uzlovská, Martin“, ktorý je 

schvaľovaný mestom Martin (zrejme sériou parciálnych rozhodnutí – tzv. salámová metóda) sa 

bude posudzovať podľa zákona EIA č.24/2006 Z. z.“ 

Navrhovaná činnosť je súčasťou komplexného projektu pod názvom „Apartmány 

PATRÓNKA – K Železnej studienke v Bratislave“. Projekt navrhovanej činnosti pozostáva 

celkovo z nasledovných stavebných objektov: 

 

SO 0.1   Podzemná garáž 

SO 0.2   Polyfunkčný apartmánový dom 

SO 0.3   Prípojka vody 

SO 0.4   Areálový vodovod 

SO 0.5   Prípojka splaškovej kanalizácie 

SO 0.6   Prípojka dažďovej kanalizácie 

SO 0.7   Prípojka NN 

SO 0.8   Spevnené plochy – vjazd a výjazd z garáže 

SO 0.9   Prípojka plynu 

 

Navrhovaná činnosť je v zmysle prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov zaraditeľná 

nasledovne:  

 

  Kapitola č. 9 Infraštruktúra 

Pol. 

číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A (povinné 

hodnotenie) 

Časť B (zisťovacie 

konanie) 

16. 

 

Projekty rozvoja obcí vrátane 

a) pozemných stavieb alebo ich 

súborov (komplexov), ak nie sú 

uvedené v iných položkách tejto 

prílohy 

 

 

 

b) statickej dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 500 stojísk 

 

v zastavanom území  

od 10 000 m2 

podlahovej plochy 

mimo zastavaného  

územia od 1 000 m2 

podlahovej plochy 

 

 

od 100 do 500 stojísk 
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Nakoľko navrhovaná činnosť nedosahuje prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8 zákona 

o posudzovaní vplyvov, postupovalo MŽP SR v súlade s § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní 

vplyvov. 

 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 

písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny 

orgán podľa § 1 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) 

v spojení s § 54 ods. 2 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov upovedomilo listom  

č. 14257/2021-11.1.2/fr, 66080/2021 zo dňa 08. 12. 2021 (ďalej len „list o začatí konania“) 

podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku účastníkov konania o tom, že dňom doručenia podnetu 

začalo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku a v súlade s § 19 ods. 3 zákona o posudzovaní 

vplyvov konanie o podnete, v ktorom  MŽP SR rozhodne, či navrhovaná činnosť podlieha 

posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov.  

 

MŽP SR o skutočnosti, že navrhovaná činnosť podlieha konaniu o podnete podľa § 19 

zákona o posudzovaní vplyvov informovalo verejnosť, v súlade s § 24 ods. 1 písm. a) zákona  

o posudzovaní vplyvov, na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky a taktiež na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

na adrese:  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/apartmany-patronka-k-zeleznej-studienke-v-

bratislave 

 

V súlade § 19 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, MŽP SR upovedomilo predmetným 

listom č. 14257/2021-11.1.2/fr, 66080/2021 zo dňa 08. 12. 2021 o začatí konania mestskú časť 

Bratislava – Staré Mesto, stavebný úrad, ako povoľujúci orgán, že začalo konanie o podnete. 

Zároveň týmto listom MŽP SR požiadalo navrhovateľa, podľa § 19 ods. 7 zákona 

o posudzovaní vplyvov o predloženie informácií na objasnenie požiadaviek podnetu, z ktorých 

bude v zmysle § 19 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov zrejmé miesto realizácie, ako aj 

povaha a rozsah navrhovanej činnosti, t.j. o doručenie projektovej dokumentácie, prípadne inej 

dokumentácie, z ktorej bude v zmysle § 19 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov zrejmý 

význam očakávaných vplyvov, a budú v nej obsiahnuté informácie v zmysle jednotlivých 

bodov prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov a to v lehote do 15 pracovných dní odo dňa 

doručenia upovedomenia o začatí konania. MŽP SR v závere predmetného listu povoľujúcemu 

orgánu odporučilo, aby daná skutočnosť bola, v prípade, že začalo konanie o povolení podľa 

osobitného predpisu, braná v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku ako predbežná otázka.   

 

Dňa 16. 02. 2022 navrhovateľ doručil na MŽP SR informácie na objasnenie požiadaviek 

podnetu. 

 

Na základe doplnenia ďalších skutočností na objasnenie požiadaviek MŽP SR požiadalo 

navrhovateľa listom č. 14257/2022-11.1.2/fr, 14898/2022 zo dňa 10. 03. 2022 opätovne  

v súlade s § 32 ods. 1 správneho poriadku, za účelom zistiť presne a úplne skutočný stav veci, 

o vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti, resp. stavebných objektov, ktoré sú predmetom 

tohto podnetu na jednotlivé zložky životného prostredia v zmysle jednotlivých bodov prílohy 

č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/apartmany-patronka-k-zeleznej-studienke-v-bratislave
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/apartmany-patronka-k-zeleznej-studienke-v-bratislave
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Dňa 25. 03. 2022 navrhovateľ doručil na MŽP SR informácie na objasnenie požiadaviek 

podnetu s doplnením o vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti. 

 

MŽP SR si v zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku, za účelom zistiť presne a úplne 

skutočný stav veci, vyžiadalo listom č. 3467/2022-11.1.2/fr, 21393/2022 zo dňa 12. 04. 2022 

stanoviská od rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce, 

pričom ich v predmetnom liste informovalo, že informácie na objasnenie požiadaviek podnetu 

sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

a zároveň ich vyzvalo na predloženie všetkých vyjadrení a rozhodnutí, ktoré súvisia s celým 

projektom navrhovanej činnosti. Stanoviská, spolu so všetkými predloženými vyjadreniami  

a rozhodnutiami, ktoré uvedené orgány vydali k projektu navrhovanej činnosti v rámci iných 

konaní, ako aj informácie od navrhovateľa na objasnenie požiadaviek podnetu, tvoria podklad 

rozhodnutia a sú súčasťou spisu. 

 

K predmetnému podnetu boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené na MŽP SR 

nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení): 

 

1. Dopravný úrad, list č. 12050/2022/ROP-002/18391 zo dňa 29. 04. 2022 – vo 

svojom stanovisku uvádza, že k predmetnej navrhovanej činnosti nemá žiadne požiadavky  

a pripomienky.  

 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. 

 

2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia,  list č. OU-BA-OSZP3-2022/086758-005 zo dňa  

03. 05. 2022 – vo svojom stanovisku uvádza nasledovné pripomienky a podmienky:  

 

          - z hľadiska ochrany prírody a krajiny  

 Orgán ochrany prírody a krajiny uvádza vo svojom stanovisku nasledovné:  

1. stavbou dotknuté pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce a v území s prvým 

stupňom ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPK“), kde sa uplatňujú ustanovenia 

o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona; 

2. realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona o OPK v území zakázanú; 

3. podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 

1994) sa v predmetnom území nenachádza žiadne biocentrum, biokoridor, ani 

genofondová plocha; 

4. Pri výrube drevín v súvislosti s realizáciou stavby v zastavanom území obce sa podľa 

zákona o OPK vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na výrub stromov  

s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislých 

krovitých porastov s výmerou nad 10 m2; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 

zákona o OPK je príslušná rozhodnúť mestská časť Bratislava – Staré Mesto; 

5. v prípade blízko sa vyskytujúcich drevín, ktoré zostávajú zachované pri stavebných  

a výkopových prácach, je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu 

podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona o 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 
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ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 

cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria; 

6. navrhovanou stavbou môžu byť dotknuté záujmy druhovej a územnej ochrany prírody 

a s realizáciou stavby súhlasí za splnenia podmienok v bodoch 4 a 5. 

 

          - z hľadiska ochrany ovzdušia  

 Orgán ochrany ovzdušia uvádza, že z hľadiska ochrany ovzdušia nie je dotknutým 

orgánom v tomto konaní, nakoľko súčasťou podnetu nie je riešenie stavby zdroja znečisťovania 

ovzdušia. 

 

          - z hľadiska štátnej vodnej správy  

 Orgán štátnej vodnej správy neuplatnil žiadne pripomienky k predmetnému podnetu. 

 

          - z hľadiska odpadového hospodárstva  

 Orgán odpadového hospodárstva sa k predmetnej navrhovanej činnosti nevyjadril podľa 

§ 99 ods. (1) písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Podmienky pre nakladanie s odpadmi určí orgán 

odpadového hospodárstva v povoľovacom procese stavby. 

 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia na vedomie a  v súvislosti s dodržiavaním podmienok v predmetných vyjadreniach 

na jednotlivé zložky životného prostredia uvádza, že tieto podmienky predstavovali 

dodržiavanie platných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ viazaný dodržiavať. 

 

3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor stratégie dopravy, list  

č. 12529/2022/OSD/47492 zo dňa 28. 04. 2022 – v stanovisku uvádza, že k doručenému 

podnetu nemá žiadne pripomienky. Upozorňuje však, že v blízkosti pozemných komunikácií  

a železničných dráh je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami 

dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií  

a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 

neskorších zmien a predpisov. 

 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, odboru stratégie dopravy na vedomie. 

 

4. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, list č. MAGSOEaTI51987/2022-240791 zo dňa 

03. 05. 2022 – vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: 

 

Z hľadiska územného plánovania uvádza, že na 2. strane podnetu je nesprávne 

označenie stavby (cit) „Vzhľadom na uvedené žiadame ministerstvo životného prostredia, aby 

rozhodlo, že projekt „Bytový dom Centrum Priekopa, ul. Uzlovská, Martin“, ktorý je 

schvaľovaný mestom Martin (zrejme sériou parciálnych rozhodnutí - tzv. salámová metóda) sa 

bude posudzovať podľa zákona EIA č. 24/2006 Z. z.“. K objektu navrhovanej činnosti bolo 

vydané súhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava pod  

č. MAGSOUIC48260/17-344973 zo dňa 23. 10. 2017. Podlažnosť objektu - 1 podzemné 

podlažie, 4 nadzemné podlažia, 5 nadzemné podlažie - ustúpené podlažie. V objekte s 3 celkami 

A, B, a C bolo spolu navrhnutých 24 apartmánov, 16 bytov, v garáži na 1. podzemnom podlaží 

46 parkovacích státí. K stavbe bolo vydané územné rozhodnutie zo dňa 15. 05. 2019, ktoré 
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nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 06. 2019, a v ktorom boli špecifikované a uvedené aj stavebné 

objekty vodných stavieb SO 0.3 Prípojka vody, SO 0.4 Areálový vodovod, SO 0.5 Prípojka 

splaškovej kanalizácie, SO 0.6 Prípojka dažďová kanalizácia a vsakovací systém. Predmetné 

stavebné objekty boli aj súčasťou záväzného stanoviska. K stavbe bolo vydané stavebné 

povolenie zo dňa 29. 11. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 01. 2020, a ktorým boli 

povolené hlavné stavebné objekty SO 0.1 Podzemná garáž a SO 0.2 Apartmánový dom. Stavba 

sa tak toho času realizuje na základe právoplatných rozhodnutí príslušného stavebného úradu.  

 

Z hľadiska systémov technickej infraštruktúry nemá pripomienky. 

 

Z hľadiska vplyvov na životné prostredie uvádza, že v rámci pôsobnosti oddelenia 

životného prostredia bolo vydané vyjadrenie pri povolení stavby malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia listom č. MAGSOZP41161/2019-78281/Ri zo dňa 18. 03. 2019, ktoré zaslalo 

v prílohe. 

 

V závere svojho stanoviska uvádza, že nemá poznatky o skutočnostiach, ktoré by 

odôvodňovali posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov a 

vzhľadom na skutočnosť, že uvedená navrhovaná činnosť, resp. jej časť a hlavné stavebné 

objekty sú momentálne v štádiu realizácie, a to na základe právoplatných rozhodnutí 

príslušného stavebného úradu, takéto posudzovanie považuje za neúčelné. 

 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislava na vedomie. 

  

V súvislosti s konaním o podnete pre navrhovanú činnosť z dôvodu zložitosti prípadu 

a povinnosti MŽP SR, ako správneho orgánu podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku sa svedomite 

a zodpovedne zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania podľa zákona 

o posudzovaní vplyvov, v súvislosti so skutočnosťou, že rozhodnutie musí vychádzať zo 

spoľahlivo zisteného stavu veci, a zároveň pri zohľadnení nutnosti dodržania zásad správneho 

konania, požiadalo odvolací orgán, ministra životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej 

len „odvolací orgán“) listom č. 3467/2022-11.1.2/fr, 31370/2022-int. zo dňa 01. 06. 2022 podľa 

§ 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o 180 dní. Odvolací 

orgán žiadosti o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia vyhovel. Vzhľadom na vyššie 

uvedené a v súvislosti s povahou veci a zložitosťou prípadu, MŽP SR upovedomilo listom  

č. 3467/2022-11.1.2/fr, 43014/2022 zo dňa 28. 07. 2022 podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku 

účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o 180 dní v konaní o podnete pre 

navrhovanú činnosť. 

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania 

a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť  

k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.  

 

MŽP SR listom č. 3467/2022-11.1.2/fr, 43953/2022 zo dňa 02. 08. 2022 upovedomilo 

v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že v rámci konania o podnete 

zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia, a že účastník konania a zúčastnená 

osoba má možnosť sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako 

aj k spôsobu ich zistenia vyjadriť pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.  

 

Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR  

v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00 hod. Vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k 
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spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie bolo možné do 7 pracovných dní od 

doručenia predmetného upovedomenia. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia 

verejného zdravia II. stupňa, ktorú vyhlásila Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov a na vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, MŽP SR 

odporučilo dohodnúť si termín nahliadania do spisu vopred telefonicky alebo e-mailom. 

 

Do vydania rozhodnutia z konania o podnete, prejavil záujem oboznámiť sa s podkladmi 

na vydanie rozhodnutia dňa 03. 06. 2022 navrhovateľ - v zastúpení splnomocnenca Mgr. 

Veronikou Červeňákovou (ďalej len „splnomocnenec“). Splnomocnencovi boli poskytnuté 

kópie do vtedy doručených stanovísk zo spisu č. 3467/2022-11.1.2/fr v rámci predmetnej 

navrhovanej činnosti.  

 

Navrhovaná činnosti je umiestená v katastrálnom území Staré Mesto, meste Bratislava, 

okrese Bratislava I., v Bratislavskom kraji. Navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu 

apartmánového domu na pozemku záhrady bývalého dojčenského ústavu na Patrónke. Areál sa 

nachádza medzi Lamačskou cestou a ulicou k Železnej Studienke, za zastávkou Patrónka. 

Stavba bude mať jedno podzemné, štyri nadzemné a piate ustúpené podlažie. 

 

Podávateľ podnetu pri formulovaní podnetu a subjektívnom posudzovaní splnenia 

podmienok pre posudzovanie stavebných objektov, ktorých povolenie výstavby je predmetom  

prebiehajúceho stavebného konania č. 6759/53244/2021/STA/Kaj vedeného stavebným 

úradom Bratislava – Mestská časť Staré Mesto, vychádzal z  nesprávneho skutkového 

posúdenia skutočného stavu veci, nakoľko predmetom uvedeného stavebného konania  

nie je povolenie výstavby hlavného stavebného objektu apartmánového domu v rámci 

navrhovanej činnosti. Predmetom tohto stavebného konania je povolenie výstavby stavebných 

objektov - SO 0.3 Prípojka vody, SO 0.4 Areálový vodovod, SO 0.5 Prípojka splaškovej 

kanalizácie, SO 0.6 Prípojka dažďová kanalizácia a vsakovací systém.  

 

Z uvedeného vyplýva, že predmetom stavebného konania č. 6759/53244/2021/STA/Kaj 

je povolenie výstavby vodných stavieb, slúžiacich na vybudovanie a možnosť pripojenia 

navrhovanej činnosti na rozvod vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie a teda nedochádza 

k povoľovaniu výstavby samotného (hlavného) stavebného objektu apartmánového domu 

v rámci navrhovanej činnosti. 

 

Na jednotlivé stavebné objekty bolo rozhodnutím Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 

stavebný úrad (č. 2340/3735/2019/STA) vydané dňa 15. 05. 2019 rozhodnutie o umiestnení 

stavby č. 1469, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 06. 2019. 

 

Na stavebné objekty SO 0.1 Podzemná garáž a SO 0.2 Polyfunkčný apartmánový dom 

bolo následne vydané dňa 29. 11. 2019 stavebné povolenie rozhodnutím Mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto, stavebný úrad (č. 884/56904/2019/STA/lvs/G-54), ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 15. 01. 2020 - (vyššie uvedené stavebné objekty SO 0.1 Podzemná garáž a SO 

0.2 Polyfunkčný apartmánový dom sú aktuálne v štádiu zhotovenia hrubej stavby kde 

momentálne prebiehajú dokončovacie práce vo vnútorných častiach objektu). 

 

V rámci konania o podnete MŽP SR posúdilo navrhovanú činnosť podľa predloženej 

dokumentácie vo vzťahu k možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie 

obyvateľov v záujmovom území, a to najmä z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, 
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miesta realizácie navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie 

a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia  

v dotknutom území. Pri posudzovaní navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných 

vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona  

o posudzovaní vplyvov použilo MŽP SR aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona 

o posudzovaní vplyvov uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je 

transpozíciou prílohy č. III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ  

o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. 

 

Realizáciou navrhovanej činnosti dotknuté pozemky nie sú poľnohospodárskou pôdou,  

z tohto dôvodu nedochádza k dočasnému ani trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy a nie sú 

tak dotknuté záujmy chránené zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Realizácia navrhovanej činnosti si taktiež nevyžaduje dočasný ani trvalý 

záber lesných pozemkov. Pozemky, na ktorých sa bude navrhovaná činnosť realizovať sú 

vedené ako zastavané plochy a nádvoria.  

 

V rámci realizácie navrhovanej činnosti môžu negatívne vplyvy na pôdu nastať v prípade 

vzniku havarijnej situácie, spôsobenej napr. poruchou stavebných mechanizmov a strojov, 

porušením pracovnej disciplíny, alebo poruchou dopravných prostriedkov, čím môže dôjsť ku 

kontaminácii znečisťujúcimi látkami. Na základe navrhovaných bezpečnostných, technicko-

stavebných a organizačných opatrení, brániacim úniku škodlivých látok do pôdneho prostredia 

počas prevádzky a výstavby navrhovanej činnosti sa nepredpokladá kontaminácia pôd 

nachádzajúcich sa v riešenom území a jeho širšom okolí. Vplyvy, ktoré môžu ohroziť pôdu 

možno považovať za dočasné, lokálne a málo významné.  

 

Územie navrhovanej činnosti upravuje Územný plán hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, 2007 v znení zmien a doplnkov. Funkciou lokality umiestnenia 

navrhovanej činnosti je občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu - 201. 

Táto kategória funkčného využitia plôch má byť využitá ako územie areálov a komplexov 

občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s konkrétnymi nárokmi  

a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné 

plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu  

a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30 % z celkových podlažných plôch 

nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Pomer funkcie občianskej vybavenosti a bývania 

dosiahne v rámci riešeného pozemku pomer 70,1 % : 29,9 %. V rozhodnutí o umiestnení stavby 

č. 2340/3735/2019/STA vydaného dňa 15. 05. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa  

17. 06. 2019 konštatovala Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, že (cit.) „Investičný zámer je 

z hľadiská funkčného v súlade s územným plánom hlavného mesta Bratislavy“. 

 

Územie dotknuté navrhovanou činnosťou a jeho okolie predstavuje ľudskou činnosťou 

pozmenený, urbánny ekosystém s veľmi nízkym vodným, pôdnym a ekostabilizačným 

potenciálom. Ekostabilizačné prvky sú zastúpené len ako trávnaté plochy a záhony kvetín. 

Ekostabilizačná hodnota tejto sídliskovej vegetácie je variabilná.  

 

Lokalita, v ktorej sa má navrhovaná činnosť realizovať, je v zmysle zákona  č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov územím v 1. stupni ochrany  

a nevyskytujú sa v ňom lokality navrhované na ochranu v zmysle § 6  a § 28 tohto zákona. 

Realizáciou navrhovanej činnosti nebude priamo dotknuté žiadne územie európskeho významu, 
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chránené vtáčie územie, maloplošné chránené územie, veľkoplošné chránené územie ani ich 

ochranné pásma. V lokalite výstavby navrhovanej činnosti ani v jej okolí nie je evidovaný 

výskyt vzácnych, zriedkavých alebo ohrozených rastlinných ani živočíšnych druhov. Územie 

dotknuté navrhovanou činnosťou nie je z fytocenologického, botanického a ani zo zoologického 

hľadiska žiadnou významnou, resp. hodnotnou lokalitou. Ide o prostredie s nízkou 

biodiverzitou. Nepredpokladajú sa žiadne negatívne vplyvy na genofond a ani biodiverzitu 

územia.  

 

Priame vplyvy na podzemnú ani povrchovú vodu sa neočakávajú. V prípade vzniku 

havarijných situácií sa bude vždy postupovať v súlade s plánom havarijných opatrení, resp.  

v súlade s platnou legislatívou. Zaistením dobrého technického stavu všetkých zariadení, 

stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov a dodržiavaním platných bezpečnostných 

predpisov bude riziko možnej kontaminácie eliminované. Vzhľadom na vyššie uvedené sa 

nepredpokladá pôsobenie negatívnych vplyvov na povrchové a podzemné vody. Navrhovaná 

činnosť  rieši prípojku pitnej vody pre daný objekt. Po zaústení potrubia do technickej 

miestnosti bude inštalovaná vodomerná zostava. Dĺžka vodovodnej prípojky HDPE D110 bude 

cca 7 m. Kanalizačná prípojka bude odvádzať odpadové vody od zriaďovacích predmetov cez 

revíznu šachtu do jestvujúcej verejnej kanalizácie. Kanalizačná prípojka bude z materiálu PP 

DN 200. Dĺžka kanalizačnej prípojky bude 2 m. Dažďové vody zo striech budú spoločným 

zberným potrubím odvádzané do externej retenčnej nádrže s celkovým objemom 29 m3 a 

následne prečerpané do spoločnej kanalizačnej prípojky. Inštalácia infraštruktúry na prívod 

pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd bude jednorazová a trvalá. Začiatok vplyvu je 

viazaný na začiatok  stavebných prác komplexného projektu. Trvanie vplyvov počas výstavby 

bude rádovo v týždňoch. 

 

Vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo možno rozdeliť na vplyvy počas výstavby 

a vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti. Zdrojom negatívnych vplyvov počas výstavby 

budú stavebné práce, tak aj doprava vykonávaná po miestnych komunikáciách. Významné 

negatívne vplyvy sa počas prevádzky nepredpokladajú. Realizáciou navrhovanej činnosti sa 

nepredpokladá významný dopad na zdravie obyvateľstva, s ohľadom na jej umiestnenie, 

charakter a rozsah a za predpokladu dodržiavania platných bezpečnostných opatrení. Hlavné 

stavebné objekty SO 0.1 Podzemná garáž a SO 0.2 Polyfunkčný apartmánový dom sú aktuálne 

v štádiu zhotovenia hrubej stavby, kde momentálne prebiehajú dokončovacie práce vo 

vnútorných častiach objektu. 

 

Vplyvy navrhovanej činnosti budú predstavovať taktiež kumulatívny účinok spolu  

s vplyvmi súvisiacimi s výstavbou a prevádzkou celej navrhovanej činnosti. Z dôvodu 

komplexného posúdenia vplyvov počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti bola 

vypracovaná rozptylová štúdia. Výsledky rozptylovej štúdie konštatujú, že dlhodobé aj 

najvyššie krátkodobé hodnoty koncentrácie CO, NO2 a benzénu v okolí objektu pri 

najnepriaznivejších meteorologických podmienkach spĺňajú požiadavky a podmienky, ktoré sú 

ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Realizácia navrhovanej činnosti 

významne nezaťaží imisné pomery v dotknutej oblasti. Stavebné práce pri výstavbe 

navrhovanej činnosti však budú vplývať na kvalitu ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v 

podobe zvýšenej prašnosti a generovaných emisií z pohybu stavebných mechanizmov a 

nákladných automobilov. Vplyv výstavby bude však krátkodobý, nepredpokladá sa dlhodobá 

záťaž stavebným ruchom v dotknutom území. V rámci navrhovanej činnosti sa nepredpokladá 

závažné ovplyvnenie ovzdušia v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom s ohľadom 

na jej rozsah a charakter. 

 



 

 
  

Strana č. 11 rozhodnutia č. 3467/2022-11.1.2/fr-R, 45088/2022 zo dňa 07. 10. 2022 

MŽP SR pri hodnotení podkladov a vypracúvaní rozhodnutia analyzovalo každé 

stanovisko, ktoré bolo doručené v rámci konania o podnete a každú pripomienku v ňom 

obsiahnutú, pričom neidentifikovalo takú pripomienku, ktorá by zásadným spôsobom 

obmedzovala alebo znemožňovala realizáciu navrhovanej činnosti a na základe ktorej by bolo 

opodstatnené posudzovanie navrhovanej činnosti. 

 

Predmetná navrhovaná činnosť, tak ako akákoľvek iná činnosť, so sebou prináša určité 

vplyvy, či už na životné prostredie alebo na zdravie obyvateľstva. MŽP SR sa v rámci konania 

o podnete zaoberalo vyhodnotením všetkých možných predpokladaných vplyvov, ku ktorým 

môže prísť v dôsledku realizácie navrhovanej činnosti, ako aj ich predpokladaným rozsahom, 

intenzitou, pravdepodobnosťou, kumulatívnym a synergickým charakterom. Žiadny z možných 

vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, pri dodržaní všeobecne záväzných 

právnych predpisov a technických noriem, všetkých limitov a postupov v nich stanovených, pri 

dodržaní plánovaných opatrení na zamedzenie negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na 

životné prostredie a zdravie obyvateľstva, nie je významnej negatívnej intenzity. 

 

MŽP SR na základe preskúmania a posúdenia predloženého podnetu, doručených 

stanovísk od povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce a v nich obsiahnutých 

vyjadrení a stanovísk, ktoré uvedené orgány vydali k navrhovanej činnosti, informácií od 

navrhovateľa, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, nezakladajú rámec 

na to, aby sa navrhovaná činnosť posudzovala podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Zároveň 

nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné 

prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto MŽP SR rozhodlo tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa  

§ 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR. 

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 

pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. 

Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

 

S pozdravom 

 

 

  

 

                                                                                                Mgr. Jana Miklasová 

                                                                          poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 

 

1. PROJEKT INVESTMENTS, s. r. o., Dukelských hrdinov 17, 965 01 Žiar nad Hronom 

2. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Sekcia územného plánovania, 

Referát environmentalistiky, Primaciálne námestie 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1 

3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. X. 218, 851 02 Bratislava 

 

                    (na vedomie)  

 

4. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

5. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 

Bratislava 25 

6. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  

7. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 

46, 832 05 Bratislava  

8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava  

9. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Radlinského 

6, 811 07 Bratislava  

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, P.O. BOX 26, 820 09 

Bratislava  

11. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava  

12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

13. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, odbor správy majetku štátu, Kutuzovova 8,  

832 47 Bratislava  

14. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, P. O. BOX 100, Námestie slobody 

6, 810 05 Bratislava  

15. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, P. O. BOX 100, Námestie slobody 

6, 810 05 Bratislava  

 

 

 

 


