
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

V Bratislave, 20.02.201 7 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad prís lušný podľa § 117 ods. 1 zákona č . 50/ J 976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), § 7b 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, čl. 67 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej repu bi iky, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky (ďa lej len „stavebný úrad"), v kolaudačnom konaní preskúmala podľa 
§ 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 14.09.2016 podala spol. 

Bratislavské podhradie, s.r.o., so sídlom Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
(ďalej len „navrhovatel'"), 

a po uskutočnenom konaní podľa § 82 stavebného zákona v spojení s § 46 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znen í neskorších predpisov (ďal ej len „správny poriadok") a § 20 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanoven ia stavebného zákona 

povoľuje užívanie 

časti stavby „Polyfunkčné m estské centrum Zuckerma ndel, celok Žižkova Bratislava" 

uskutočňovanej v lokalite ulíc Nábrežie arm. gen. L. Svobodu a Žižkova ul ica v Bratislave na pozemkoch 
registra „C" pare. č. 956/32, 956/33, 956/34, 956/35, 956/3 6, 956/3 7, 956/3 8, 956/39, 956/40, 956/4 1, 956/42, 
956/43, 956/44, 956/45, 956/46, 1044/ 1, 1044/2, 1044/3, 956/22, 956/25, 1000/6, 1050/15, 1050/ 17, 1050/ 19, 
1064/1, 2 1426, 21462/2 1, 2 1466/3, 2 1466/4, 21466/6, 2 1466/7, 2 1466/ 8, 22370/ 1, 22370/5, 22370/6, 22370/7, 
22370/9, 22370/ 12, 22370/13, 22370/14, 22372/14, 22372/33, 22372/39, 22372/69, 1053/1, 1050/ 12, 1050/18, 
2237 1/2, 22372/12, 22372/24, 22372/65, 22372/70, 22372/72, 22372/98 a pozemku registra „E" KN pare. č . 

2237 1 v k.ú. Staré Mesto (ďalej len „stavba"), v rozsahu stavebných objektov 

SO E 105 
SO E 116 

SO E 120 
SO E 171 

SO E 174 

Rekonštrukcia existujúceho oporného múru na úpätí kopca 
Sadové úpravy pri komunikáciách v zóne Zuckermandel: 
SO E 116.1 Sadové úpravy Žižkova 
Drobná architektúra, protipovodňová ochrana (v obmedzenom rozsahu) 
Verejné osvetlenie - upokojené komunikácie v zóne Zuckermanclel: 
SO E 171.1 Verejné osvetlenie C východ 
Verejné osvetlenie - chodník pri vežiakoch 

na pozemkoch registra „C" pare. č. 1044/ 1, 1044/ 12, 1044/13 , 1044/ 14, 1044/ 15, 1044/ 18, 1044/20, 1044/2 1, 
1044/22, 1044/23 , 1044/24, 1044/26, 1044/35, 1044/36, 1044/40, 1044/44, 1044/46, 1044/47, 1044/5 1, 1044/53, 
1044/54, 1044/58, 1044/60, 1044/62, 1044/63 , 1044/79, 1000/6, 956/25, 2 1466/4 v katastrálnom územ í Staré 
Mesto v Bratislave, ktoré boli uskutočnené podľa projektu skutočného vyhotovenia (generálny projektant Ing. 
Martin Komorník). Projekt skutočného vyhotovenia je overený v ko laudačnom konaní a je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia. 
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Stručný popis a účel predmetu kolaudačného rozhodnutia: 
SO E 105 - Rekonštrukcia existujúceho oporného múru na úpätí kopca: 
Predmetom je oporný železobetónový múr nachádzajúci sa v severnej časti riešeného územia, pri päte hradného 
vrchu. Okrem opravy oporného múru bola realizovaná aj úprava obnaženej skalnej steny, ktorá vznikla 
zn ížením terénu pri päte múru. 
SO E 116.1 - Sadové úpravy Žižkova: 
Predmetom sú sadové úpravy pozdÍž komunikácie Žižkova, pri objektoch bloku A až D. Súčasťou stavebného 
objektu je aj po lievací vodovod. 
SO E 120 - Drobná architektúra. protipovodňová ochrana: 
Stavebný objekt obsahuje prvky mobilnej protipovodňovej ochrany umiestnené pozdÍž nábrežnej komunikácie 
pri objektoch bloku A až D. Z objektov drobnej architektúry sa povoľuje užívať kontajnerové stojisko určené 
pre objekty bloku A. 
SO E 171.1 - Verejné osvetlenie C východ: 
V rámci stavebného objektu bolo vyhotovené verejné osvetlen ie vo východnej časti riešeného územia. 
Osvetlenie j e napojené z rozvádzača RVO cez osvetlenie SO E 170. Osvetlenie je tvorené šiestimi stožiarmi s 
výškou 6m so svietidlami SITECO Streetlight IO MINI LED, j edným stožiarom s výškou 8 m a svietidlom 
Streetlight 1 O MIDI LED a jedným stožiarom s výložníkom so svietidlom SITECO Streetlight 1 O MIDI LED. 
Napojenie osvetlenia je káblom CYKY-J 5x6+FXKVR50. 
SO E 174 - Verejné osvetlenie - chodník pri vežiakoch: 
V rámci stavebného objektu bolo vyhotovené verejné osvetlenie chodníka pri vežiakoch, napojenie osvetlenia je 
z rozvádzača RVO. Osvetlenie tvoria tri stožiare s výškou 4 m so svietidlami SITECO Sicompact A2 MIDI 
LED. Napojenie osvetlenia je káblom CYKY-J 4xl6+FXKVR63 . 

Stavebný úrad určuje pre užívanie stavby podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky: 
1. Stavebné objekty sa povoľuje užívať ako trvalé. 
2. Stavbu možno užívať len na účel určený stavebným povolením a týmto ko laudačným rozhodnutím. Každá 

zmena v užívaní, spoč ívajúca v zmene spôsobu už ívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene 
spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo 
ž ivotné prostredie, vyžaduje rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. 

3. Stavba sa môže užívať na povolený úče l až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po ce lý čas jej 

užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľov i a pri odstránení stavebnému 
úradu. 

5. Vlastník stavby je povinný v sú lade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a príslušnými 
rozhodnutiami (stavebné povolen ie, kolaudačné rozhodnutie) udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave 
tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej 
znehodnoteniu a aby sa čo najviac predÍžila jej užívateľnosť. 

6. Počas užívan ia stavby musia byť stále dodržiavané platné predpisy týkajúce sa ochrany životného 
prostredia, zd ravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany. 

7. Výsadbu sadových úprav dokončiť vo vegetačnom období, najneskôr do 30.09.2017. 

Pre umiestnenie a povolenie predmetnej časti stavby bolo Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1278 zo dňa 14.08.2013 pod č. 3725/36 127/20 13/STA/Klo-UR, 
potvrdené v odvolacom konaní rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, 
pod č. OU-BA-OVBP2-2013/973-KOL zo dňa 02. 12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12.2013. 
Stavebné povolenie pod č. 490/27688/2014/STA/Ham-G/21 bolo vydané dňa 16.06.2014 a nadobudlo 
právoplatnosť 22.07.2014. Na predmetnú časť stavby bolo následne vydané povolenie na zmenu stavby pred jej 
dokončením 1, rozhodnutie č . 16/23097/20 15/ STA/Ham-K/44 zo dňa 05.06.201 5, právoplatné dňa 20.07.2015. 

Navrhovaná činnosť - stavba „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava" 
bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo 
záverečné stanovisko č. 7357/07-3.4/bj zo dňa 31.07.2008, ktorého platnosť bola na žiadosť navrhovateľa 
predÍžená do 3 1. 07.2013 . 

V konaní neboli uplatnené námietky ani pripomienky voči vydaniu rozhodnutia. 
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ODÔVODNENIE 

D11a 14.09.2016 požiadal navrhovateľ spol. Bratislavské podhradie, s.r.o., so s ídlom Dvorákovo 
nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava, v zastúpení FORMA T, spol. s r.o. , so sídlom Handlovská 19, 852 89 Bratislava, 
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, 
celok Žižkova Bratislava" pre exteriérovú technickú infraštruktúru a sadové úpravy na Žižkovej v Bratislave. 

Stavebný úrad následne listom č. 9729/42497/2016/STA/Mys zo difa 22.09.2016 oznámil účastníkom 
konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a súčasne nariadil miestne zisťovanie a ústne 
pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.10.2016. Postavenie účastníka konania mala aj dotknutá verejnosť a 
to Občianska iniciatíva Obnovme podhradie - Matej Vagač, Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov 
prírody a krajiny, Ing. Ľubica Trubíniová, Matej Vagač a Jozef Ridzoi1. Spisový materiál bol nás ledne doplnený 
o stanoviská dotknutých orgánov. Stavebný úrad v konaní a na miestnom zisťovaní zistil, že kolaudovaná časť 
stavby bola uskutočnená v zmysle podmienok uvedených vo vydaných rozhodnutiach bez nedostatkov. 

Navrhovateľ na miestnom zisťovaní predložil projekt skutočného vyhotovenia pre jednotlivé stavebné 
objekty, ich porealizačné zamerania, podľa ktorých sa kolaudovaná časť stavby nachádza na pozemkoch pare . č. 
1044/1, 1044/12, 1044/13, 1044/ 14, 1044/15, 1044118, 1044/20, 1044/21, 1044/22, 1044/23, 1044/24, 1044/26, 
1044/35, 1044/36, 1044/40, 1044/44, 1044/46, 1044/47, 1044/5 1, 1044/ 53 , 1044/54, 1044/58, 1044/60, 1044/62, 
1044/63, 1044/79, 1000/6, 956/25 , 21466/4 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave. K pozemkom pare. č . 1044/35, 
1044/36, 1044/40 a 1044/44 navrhovateľ preukázal vlastnícke právo predložením výpisu z listu vlastníctva č . 

5786. K ostatným pozemkom preukázal iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona predložením zmlúv 
o nájme, ktoré uzatvoril so spol. Zuckermandel byty, s.r.o., hlavným mestom SR Bratislavou (vlastník 
pozemkov pare. č. 956/25 , 21466/4) a mestskou časťou Bratis lava-Staré Mesto (správca pozemku pare. č. 
1000/6). 

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia sa kladne a bez podmienok k už ívaniu vyjadrili dotknuté orgány: 
• Inšpektorát práce Bratislava (stanovisko č . IBA-56-03-2.2/ZS-C22,23 -1 6(20 16/ 14492) zo dňa 27.10.2016) 
• Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - O Ho (OÚ-BA-OSZP3-20 17/7881/HEL/I 

zo dňa 10.01.2017) 
• Ministerstvo životného prostredia SR - odbor environmentálneho posudzovania (stanovisko č . 3413-

16/2016-3.4/bj zo dňa 05.09.20 16). 
K posúdeniu súladu časti stavby so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ž ivotné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred pisov (ďalej len „zákon o EIA") 
stavebný úrad uvádza nasledovné . Stavba ako celok bola posudzovaná podľa zákona o ElA a Ministerstvo 
životného prostredia SR - odbor environmentálneho posudzovania vydalo záverečné stanov isko č. 7357/07-
3.4/bj zo dňa 31.07.2008. Túto informáciu obsahuje aj kolaudačné rozhodnutie, v súlade s ust.§ 140c ods. 13 
stavebného zákona. 

Stavebný úrad v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona o EIA listom č. 9729/42484/2016/ST A/Mys zo dňa 
22.09.2016 zverejnil na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto kópiu návrhu na 
vydanie kolaudačného rozhodnutia a súčasne údaje o sprístupnení záverečného stanoviska. 

Stavebný úrad nás ledne Ministerstvu životného prostredia SR doručoval oznámenie o začatí 
kolaudačného konania, nakoľko v zmysle s ust. § 38 ods. 4 zákona o EIA má príslušný orgán v povoľovacom 
konaní postavenie dotknutého orgánu. Stavebný úrad súčasne, v súlade s ustanovením § 140c ods. 2 stavebného 
zákona, listom č. 9729/42502/2016/STA/Mys zo dňa 22.09.2016 požiada l Ministerstvo životného prostredia SR 
o vydanie záväzného stanoviska. Prílohou tejto žiadosti bola kópia návrhu na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia, kópia oznámenia o začatí kolaudačného konania, projekt skutočného vyhotovenia a písomné 
vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku. 

Záväzné stanovisko MŽP SR č. 3413-16/2016-3.4/bj zo d11a 05 .09.20 16 bolo stavebnému úradu doručené 
d11a 06.10.2016. Dotknutý orgán vo svojom stanovisku konštatoval, že návrh na vydanie ko laudačného 

rozhodnutia na predmetnú časť stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, 
Bratislava" j e v súlade so zákonom o EIA, s rozhodnutiami vydanými pod ľa tohto zákona a ich podmienkami. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania časti stavby, 
užívanie časti stavby nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia 
osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 
stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu j e možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č . 3, 814 21 
Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom 
Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov. 
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Poplatok: Správny poplatok uhradený vo výške 250 Eur. 

Doručí sa účastníkom konania (PO): 
l. Brati slavské podhradie, s. r.o „ Dvoľákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
2. Zuckermandel byty, s.r.o„ Dvoľákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
3. Konstrukt Plus, s. r.o„ Ing. Ma11in Komorník, Halašova 1 O, 83 1 03 Bratis lava 
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciá lne nám. l , 814 99 Bratislava 
5. Občianska iniciatíva Obnovme podhradie - Matej Vagač, Dobrovičova 1 O, 811 09 Bratis lava 
6. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 

Doručí sa účastníkom konania (FO): 
7. Ing. Ľubica Trubíniová, Bakošova 36, 841 03 Brati slava 
8. Matej Vagač, Dobrovičova 1 O, 811 09 Brati slava 
9. Jozef Ridzoň, Kpt.Rašu 15, 841 O 1 Bratislava 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
1 O. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p„ OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
12. Okresný úrad Bratislava - odbor ochrany prírody a kraj iny - OHo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
13. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environ. posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 

Bratislava 

Na vedomie: 
14. FORMAT, spol. s r.o„ Handlovská 19, 852 89 Bratislava 


