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 Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA“), ktorý je podľa § 11 ods. 1 zákona 
č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový 
zákon“) vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona je miestne 
príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 46 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto 
 
 

r o z h o d n u t i e  
 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA“) podľa §  32 ods. 5 pamiatkového zákona 
po preskúmaní predloženej  žiadosti k zámeru úpravy nehnuteľnosti na ul. Palisády 23 – Koreničova ul. 
č. 2 v Bratislave I, parc. č. 1460/1, k. ú. Staré Mesto, v rozsahu komplexnej rekonštrukcie bytového 
domu: rekonštrukcia strechy, komínov, výmena strešných okien, vodorovných a zvislých dažďových 
zvodov, rekonštrukcia fasády/čiastočná termoizolácia, rekonštrukcia bleskozvodov, izolácia pivníc, 
rekonštrukcia pivničných priestorov (kobiek), oprava múru na parkovisku, rekonštrukcia plynu vrátane 
prípojky, rekonštrukcia elektroinštalácie v spoločných priestoroch, maľovanie/omietky spoločných 
priestorov, rekonštrukcia stupačiek (ďalej len „zámer“), vlastníci bytov a nebytových priestorov BD 
Palisády 23 – Koreničova 2 Bratislava, predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v Pamiatkovej zóne 
Bratislava – centrálna mestská oblasť (ďalej len „pamiatková zóna“), posudzuje podľa §  32 ods. 7 práce 
predpokladané v zámere ako prípustné a pre ich vykonanie určuje KPÚ BA nasledovné podmienky: 
 

1. Zachovať existujúci architektonický výraz fasád objektu, tektoniku, členenie rímsami, členenie 
dvoch uličných fasád (južnej a východnej) a jednej dvorovej fasády (severnej) ryhovaním 
a ozdobnými geometrickými vzormi, jednotného architektonického konceptu nárožia objektu 
s balkónmi a sklon strechy s pôvodnými architektonickými prvkami včítane tvaru a farebnosti 
škridly. Zachovať hrubozrnnú omietkovú povrchovú úpravu fasád včítane jej pôvodnej 
farebnosti. Vyššie uvedené fasády – južnú, východnú a severnú nie je prípustné zatepliť.   

2. Po postavení lešenia bude za účasti splnomocneného zástupcu vlastníkov, dodávateľa prác 
a KPÚ BA vykonaná obhliadka fasád so sondážou pre zistenie pôvodnej farebnosti omietok 
a architektonických prvkov (balkóny, zábradlia, atď.). 

3. Jestvujúca hrubozrnná omietka južnej, východnej a severnej fasády bude mechanicky očistená 
od depozitov, zvetralé resp. poškodené časti fasád vyspravené v identickej štruktúre  
a farebnosti, podľa pôvodnej omietky. Pred realizáciou fasádnych výspraviek, resp. povrchovej 
úpravy fasádnych omietok predloží dodávateľ prác vzorkovník, na základe ktorého KPÚ BA 
odsúhlasí farebnosť povrchových úprav podľa zistenej pôvodnej farebnosti omietok.  

4. Architektonický výraz hladkých dvorových fasád orientovaných do vnútorného dvora za 
objektom členených len odskočenou hladkou soklovou časťou a profilovanou korunnou rímsou 
zachovať a zopakovať v ich architektonickom výraze. Pre zateplenie týchto hladkých fasádnych 
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plôch bude možné uplatniť kontaktný zatepľovací systém v hrúbke maximálne do 100 mm. 
Súčasťou projektovej dokumentácie k celkovej rekonštrukcii bytového domu, bude aj detailné 
zakreslenie profilácie korunnej rímsy a rozpracovaný návrh styku korunnej rímsy nezateplenej  
a zateplenej časti fasádnych nároží, bez zmeny výrazu existujúceho tvaru a dimenzie profilovanej 
rímsy. Návrh bude počas spracovania prerokovaný s KPÚ BA a následne predložený ako súčasť 
projektovej dokumentácie na schválenie KPÚ BA.  

5. Pred realizačnými prácami na hladkých dvorových fasádach vlastníci, resp. splnomocnený 
zástupca vlastníkov prerokuje s KPÚ BA typ omietky ako hrúbku zrna, spôsob nanášania omietky 
t.j. šúchaná, bez rýh, farebnosť povrchovej úpravy podľa pôvodného riešenia zisteného 
sondážou. Na základe predloženého vzorkovníka KPÚ BA schváli typ omietky a jej farebnosť na 
dvorových fasádach v súlade s farebnosťou fasád orientovaných do ulice.  

6. Strecha objektu ostane bez zmeny jej tvaru, výšky hrebeňa, sklonu, vymenené budú len 
deštruované časti drevenej konštrukcie krovu, v projektovej dokumentácii zakresliť konkrétne 
časti krovu určené na výmenu.   

7. V prípade výmeny strešnej krytiny bude existujúca nahradená identickou, bobrovka prírodnej 
farby ukončená oblúkom, vzorku škridly pred realizáciou predložiť na schválenie KPÚ BA. 

8. Farebnosť nových oplechovaní, resp. klampiarskych prvkov schváli pred realizáciou KPÚ BA  
po predložení vzoriek dodávateľom.   

9. Drevené výplne strešných okien, najmä okien v tvare oválu situovaných na štítoch vymeniť  
za identické v materiálovom a farebnom riešení.  

10. Zachovať pôvodný architektonický výraz balkónov včítane zábradlí. Ich povrchovú úpravu pred 
realizáciou prerokovať a na základe predložených vzoriek schváli KPÚ BA farebnosť balkónových 
zábradlí.  

11. Pôvodný interiér komunikačných priestorov bytového domu, schodiská, zábradlia, obloženia 
spodnej časti stien vo vstupných halách keramickým obkladom, členenie omietok na stenách  
a stropoch, dlažby, drevené dverné výplne zachovať. Pri vymaľovaní omietkových plôch sien  
a stropov zopakovať ich bielu povrchovú úpravu.  

12. Murovanú časť oporného múrika so schodiskovými stupňami situovanú na rozhraní parciel 
v dvorovej časti opraviť v súlade s jeho architektonickým výrazom, návrh rozpracovať 
v projektovej dokumentácii. 

13. V zmysle vyššie uvedených podmienok tohto rozhodnutia spracovať projektovú dokumentáciu, 
v ktorej budú zapracované vyššie vyšpecifikované podmienky tohto rozhodnutia. Projektovú 
dokumentáciu v rozpracovanosti prerokovať s KPÚ BA podľa § 32 ods. 9 pamiatkového zákona 
a následne predložiť na KPÚ BA za účelom vydania záväzného stanoviska podľa § 32 ods. 10 
pamiatkového zákona. 

14. Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto 
rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.  

 
 Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 
právoplatnosti, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. 
 

Toto rozhodnutie nie je podkladom k vydaniu rozhodnutia iných orgánov štátnej správy 
a orgánov územnej samosprávy.  

 
Odôvodnenie 

 
KPÚ BA začal konať na základe žiadosti od spoluvlastníka bytového domu na ul. Palisády 23 – 

Koreničova ul. č. 2 v Bratislave, p. č. 1460/1, k.ú. Staré Mesto k zámeru úpravy nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v pamiatkovej zóne. Obsahom podania je zámer úpravy bytového domu v rozsahu 
vyšpecifikovanom v žiadosti. Súčasťou podania je kópia zápisnice z vyhotovenia písomného hlasovania 
vlastníkov bytov a NP v posudzovanom bytovom dome.  
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KPÚ BA vykonal obhliadku nehnuteľnosti, počas ktorej boli sprístupnené spoločné priestory 
bytového domu. KPÚ BA oznámil vlastníkom bytového domu začatie konania o zámere úpravy 
nehnuteľnosti v pamiatkovom území verejnou vyhláškou. V rámci stanovenej lehoty, počas ktorej 
účastníci konania majú možnosť uplatniť svoje námietky neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany 
spoluvlastníkov nehnuteľnosti.  

Posudzovaný bytový dom je nositeľom architektonických, urbanistických a historických hodnôt. 
Rešpektuje historický vývoj pôdorysnej schémy, zástavbu urbanistickej štruktúry, parcelácie, výškového 
usporiadania a hmotovo-objemových parametrov, dotvára urbanisticko-architektonickú skladbu vo 
vzťahu k mestským blokom v prostredí pamiatkovej zóny. Bytový dom je objektom s pamiatkovou 
hodnotou v dotknutej časti pamiatkovej zóny.  

Posudzovaný bytový dom na ul. Palisády 23 – Koreničova ul. č. 2 v Bratislave I je solitérom 
a zároveň domom s dvomi uličnými fasádami vo vizuálne exponovanej pozícii zo strany ulice Palisády 
a Koreničovej. V zmysle vyššie uvedeného KPÚ BA konštatuje, že architektonický koncept a tektonika 
dvoch uličných fasád (južnej a východnej) ako aj jednej dvorovej fasády (severnej) bytového domu 
založená na materiálovom stvárnení členení rímsami, ryhovaním a ozdobnými geometrickými vzormi, 
neumožňuje zatepliť objekt tak, aby zostala čitateľná pôvodná tektonika a  optimalizované parametre 
vystúpených plôch voči ustúpeným. Vzhľadom na uvedené KPÚ BA stanovil podmienky  
č. 1-3 pre obnovu fasád s tvaroslovnými prvkami. Vzhľadom na požiadavku čiastočnej termoizolácie 
fasád bytového domu a taktiež kvôli požiadavke optimalizovania dimenzie hĺbky otvorov voči 
zatepleným obvodovým hladkým stenám dvorových fasád, stanovil KPÚ BA podmienky č. 4-5 tohto 
rozhodnutia pre aplikáciu zatepľovacieho systému hrúbky maximálne do 100mm, pričom musí byť 
dodržaný pôvodný výraz korunnej rímsy. KPÚ BA konštatuje, že je možné použiť na zateplenie objektov 
také KZS, ktoré majú pri menšej hrúbke väčšie termoizolačné vlastnosti. Z úradnej činnosti sú KPÚ BA 
známe pomery ohľadom zatepľovania hladkých plôch fasád nehnuteľností, ktoré spadajú do kategórie 
objektov s pamiatkovými hodnotami a požiadavka optimalizovania hrúbky KZS pre úpravu fasád. KPÚ 
BA o.i. posúdil aj maximálnu stanovenú hrúbku KZS na hladkých dvorových fasádach a stanovil 
požiadavku na rozpracovanie návrhu styku korunnej rímsy nezateplenej a zateplenej časti fasádnych 
nároží bez toho, aby prišlo k zásadnej zmene architektonického výrazu. Z poznatkov vyplývajúcich 
z úradnej činnosti KPÚ BA konštatuje, že optimalizovaním hrúbky KZS je možné korigovať tektonické 
parametre fasádnych prvkov a tým prezentovať ich charakteristický výraz. 

KPÚ BA ďalej konštatuje, že pri dodržaní požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov by sa 
neprijateľne mohol zmeniť vzhľad riešeného bytového domu. Postupy a opatrenia na zlepšenie 
energetickej hospodárnosti budov podľa Zákona č. 555/2005 Z.z. sa nevzťahujú podľa § 2 ods. 2 písm. a)  
na budovy chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť 
charakteristického prostredia. 

Správny orgán pri posudzovaní predloženého podania týkajúceho sa zámeru úpravy 
nehnuteľnosti situovanej v pamiatkovej zóne zobral do úvahy požiadavky na základnú ochranu 
prostredia dotknutej časti pamiatkovej zóny a rozsah požadovaných úprav. Pri posudzovaní 
predmetného podania zobral KPÚ BA do úvahy súčasný charakteristický výraz architektúry domu, jeho 
materiálové riešenie a farebnosť obvodového plášťa objektu, pôvodné hodnotné remeselné 
a tvaroslovné prvky bytového domu, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny a udržuje kvalitný 
architektonický štandard v danom prostredí. Podmienky č. 6-11 tohto rozhodnutia boli stanovené 
z dôvodu zachovania a rešpektovania architektonických prvkov, proporcií a výrazu architektúry včítane 
interiérov posudzovaného bytového domu. Podmienka č. 12 bola stanovená kvôli zopakovaniu 
architektonického výrazu exteriérovej časti stavebne narušeného schodiska situovaného na rozhraní 
parciel v dvorovej časti. Pre realizáciu pripravovaných prác stanovil KPÚ BA podmienku č. 13 tohto 
rozhodnutia, t.j. spracovať projektovú dokumentáciu, v ktorej budú zapracované podmienky tohto 
rozhodnutia.  

Z hľadiska ochrany prostredia pamiatkovej zóny KPÚ BA považuje predložený zámer  
za prípustný, pri dodržaní podmienok tohto rozhodnutia.  
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Poučenie 

  
 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia  
  na KPÚ BA, Leškova 17, 811 04 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 

Mgr. Eva Falbová 
zástupkyňa riaditeľa 

 
 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. vlastníkom nehnuteľnosti na ul. Palisády č 23 – Koreničova ul. č. 2 v Bratislave,  
na pozemku register „C“ parc. č. 1460/1, k.ú. Staré Mesto, podľa listu vlastníctva č. 5430 

 

Na vedomie 
MÚ MČ Staré Mesto, odd. stavebné, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava – na založenie do spisu 
 

 

 

 

Vyvesené dňa ................................                            Zvesené dňa .............................  

 
 
 

 

 


