
Názov petície I. Petícia - pripomienky proti Zámeru výstavby projektu Premiére na 
Šancovej ulici v Bratislave. II. On-line petícia proti výstavbe mrakodrapu na Šancovej 
ulici 
 
Text  
 
I.  
 
V súlade s ust. § 23 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)  a zároveň s ust. § 35 
zákona 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 EIA") 
podávam týmto ako vlastník nehnuteľnosti v danom území spolu s dolu podpísanými 
občanmi (podpisová listina), online petíciou pripomienky a nesúhlas k Zámeru výstavby 
prjetku Premiére na Šancovej ulici - v nasledovnom znení: 
1. nesúhlasím s dostavbou rozostavanej budovy na Šancovej ulici - projekt Premiére 
2. dostavba projektu Premiére v okolí spôsobí: 
a. zníženie komfortu bývania v danej zóne všeobecne aj vzhľadom k dolu popísaným 
ďalším bodom 
b. zníženie hodnoty majetkov a pozemkov v danej zóne 
c. zníženie estetickej a pamiatkovej časti v Bratislave - Staré Mesto (zničenie panorámy 
Starého mesta) 
d. spôsobí zvýšenú dopravnú premávku na dopravnom  uzle vo všetkých smeroch: 
Patrónka - Štefánikova - Hlavná stanica - Šancová - Račianske mýto - Trnavské mýto - 
Mýtna, ktoré aj v momentálnej situácii čelia v ranných a večerných hodinách náporu 
nadmernej dopravnej premávky a nemožnosti jej plynulého chodu 
e. zníženie parkovacích miest v danom okolí - aj bez dostavania budovy je aktuálne 
nedostatok parkovacích miest na počet áut obyvateľov danej zóne 
f. zvýšenie hlučnosti a prašnosti z dôvodu zvýšenia dopravnej premávky 
g. zníženie svetelnosti v celom okolí 
h. sociálno - morálny hendikep spoločnosti vzhľadom k aplikovaným neštandardným 
postupom k získanému platnému stavebnému povoleniu 
i. vážne ohrozenie zdravia a vývinu detí v škôlke na Beskytskej č. 3085/7, 811 05 
Bratislava počas výstavby a zníženiu komfortu škôlky po ukončení výstavby 
 
V súlade sust. § 23 ods. 4 stavebného zákona a Zákona o EIA, žiadame: 
 
Pripomienky k Zámeru výstavby projektu Premiére na Šancovej ulici zohľadniť. Pokiaľ 
nebudp priložené pripomienky k Zámeru výstavby prjektu Premiére zohľadnené, 
žiadame, aby boli pripomienky, ako vlastníkov pozemkov alebo užívateľov verejnej 
komunikácie spomínaného dopravného uzla prerokované s tým, že požadujeme riešenie, 
ktoré nebude poškodzovať vlastnícke práva majiteľov nehnuteľností v danej oblasti, 
neohrozí životné prostredie a zdravie obytvateľov a návštevníkov danej oblasti a resp. 
a nespôsobí menované skutočnosti spomenuté v bode 2. a-i 
 
Ďalej žiadame o spätné prešetrenie postupov k vydaniu platného stavebného povolenia 
a vyvodenie záverov objasňujúcich neštandardné postupy jednolivých zodpovedných 
inštitúcií. Následne žiadame o vyvodenie dôsledkov a ich zosobnenie konkrétnym 
zúčastneným stranám. 
 



 
 
II. 
 
 Na Šancovej ulici pri kine Ymca plánuje firma FINEP postaviť druhú najvyššiu 
budovu v meste s cca 23 nadzemnými podlažiami. Realizácia uvedenej stavby zhorší 
kvalitu bývania na ulici, ktorá už dnes nevyhovuje podmienkam zdravého bývania. Plán 
stavby zároveň predstavuje významný architektonický zásah do celej lokality cez oblasť 
Račianského mýta až po Trnavské mýto. Výstavba takejto stavby by tak výrazne 
narušila charakter širšieho centra Bratislavy. 
 
Negatívne stanovisko k stavbe mrakodrapu už vydal aj Krajský pamiatkový úrad. 
Podľa jeho názoru sa stavba na Šancovú ulicu z hľadiska viacerých urbanistických 
princípov nehodí, pričom výškové budovy by mali stáť na otvorených plochách alebo 
významných uzloch v meste.  
 
My, dolu uvedení občania, na základe uvedených skutočností žiadame, aby stavebný 
úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto neumožnil zmenu stavby na Šancovej ulici 
pod kinom Ymca  a zabránil tak výstavbe vysokopodlažnej budovy v tejto lokalite. 
 
 
Je kvórová? áno   nie 
 
Počet osôb podporujúcich petíciu 41+337   
 
Dátum doručenia 13.4.2016 
 
Dátum vybavenia 26.4.2016 
 
Spôsob vybavenia Iný 
 
Zdôvodnenie vybavenia Z obsahu petície vyplýva, že petíciu nie je možné vybaviť podľa 
§ 5 ods. 5 a 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, 
nakoľko obsahom petície sú pripomienky proti zámeru výstavby projektu Premiére na 
Šancovej ulici v Bratislave. Na stavbu s názvom: Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, 
Šancova ulica, Bratislava, na pozemku parc. č. 7535/3, 7535/8, 7543 a 7549/6 k. ú. Staré 
Mesto, bolo vysdané rozhodnutie o povolení stavby bývalým Okresným úradom 
Bratislava I – OŽP pod č. ŽP-2002/11701-G/208-Km zo dňa 23.12.2002, rozhodnutie MČ 
Bratislava-Staré Mesto o dodatočnom povolení zmeny nedokončenej stavby pod č. SU-
2004/31569, 93633-K320-Km zo dňa 1.12.2004, rozhodnutie o povolení zmeny stavby 
pred dokončením pod č. SU-  pod č. 2005, 2006/42108, 29823-K/116-Km zo dňa 
25.5.2006 a rozhodnutie o povolení zmeny stavby pre dokončením pod č. SU-
2008/38174/41814-K/191-Km zo dňa                                                     3.10.2008. 
K dnešnému dňu nebolo zo strany stavebníka stavby požiadané o žiadnu zmenu stavby.  
                                                       


