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Vec: 
Výsledok vybavenia petície 

Bratislava 
25.04.2016 

Dňa 13.4.2016 bola na miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto doručená petícia ohľadom 1. 
pripomienok proti Zámeru výstavby projektu Premiére na Šancovej ulici v Bratislave, II . On-line petícia proti 
výstavbe mrakodrapu na Šancovej ulici. 

K petícii podľa§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov uvádzame, 
že stavba s názvom: Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, šancova ulica, Bratislava, na pozemku pare. č. 
7535/3, 7535/8, 7543 a 7549/6 k. ú. Staré Mesto, bolo vydané rozhodnutie o povolení stavby bývalým 
Okresným úradom Bratislava 1 - 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-
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. Momentálne oddelenie územného 
rozhodovania a stavebného poriadku nekoná o žiadnej zmene stavby pred dokončen ím a to z dôvodu, že 
nebolo o ňu požiadané. 

Z obsahu petície vyplýva, že túto nie je možné vybaviť, 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 pare. č. 7535/3, 7535/8, 7543 a 7549/6 k. ú. 
Staré Mesto, bolo vydané rozhodnutie o povolení stavby bývalým Okresným úradom Bratislava 1 - OŽP 
pod č. ŽP-2002/11701-G/208-Km zo dňa 23.1 2.2002, 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-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 novú zmenu stavby pred dokončením„ 
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