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

Čís l o záznamu: 7084/16475/2017/Kam V Bratislave: 10.4.2017 

„Polyfunkčný objekt Kýčerského - Žilinská, Bratislava", na pozemku pare. č. 7584/ 1, 7584/2, 7584/3, 
7584/4, 7582 a 7580/3 k. t'.1. Staré Mesto, vrátane prípojok IS aj na pozemku pare. č . 21715, 2 1716/6 a 7591 /1 k. 
ú. Staré Mesto - návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia - oznámenie o začatí konania - informácia. 

Navrhovateľ: Park - Dom Žilinská, s.r.o ., IČO: 45 302 472, Šulekova 19, Bratislava, v zastúpení spoločnosťou 
ARTPLAN, spol. s r.o., l ČO: 35 830 395, Karadžičova 27, Bratislava, podala diía 10.2.2017 návrh na začatie 
~rávneho konania vo veci povolenia zmeny územného rozhodnutia: „Polyfunkčný objekt Kýčerského -
Zilinská, Bratislava", na pozemku pare. č . 7584/1, 7584/2, 7584/3, 7584/4, 7582 a 7580/3 k. ú. Staré Mesto, 
vrátane prípojok IS aj na pozemku pare. č. 21715, 21716/6 a 7591 / 1 k. ú. Staré Mesto. 

Pre umiestnenie predmetnej stavby bolo Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto vydané rozhodnutie 
o umiestnení stavby ev.č . 1214 č. 3809/31451/2011 /URS/Gal-UR zo 14.2.20081282 a rozhodnutia č. 
6019/42782/2013/STA/Stfzo diía 30.9.2013 ač. 9294/42363/2015/STA/Ham zo di'ía 9.10.2015, ktorými bola 
predÍžená platnosť pôvodného rozhodnutia o umiestnení stavby. 

Dňom podania žiadosti, dňa! 0.2.2017, bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté územné konanie vo 
veci zmeny územného rozhodnutia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 50/I 976 Zb. v platnom znení. 

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znen í neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopÍ11ajú niektoré zákony (ďalej len 
„zákon o EIA"), zverejiíujeme: 

a) Kópiu návrhu na zmeny územného rozhodnutia zo diía 10.2.2017 
b) Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia, rozhodol rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2016/051573/ANJ/BAI-EIA-r zo dňa 11.7.2016, 
právoplatné dňa 23 .102016, že zmena navrhovanej činnosti predmetného návrhu sa nebude posudzovať 
podľa zákona č . 24/20069 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

rozhodovania 

Zverejnením na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré mesto stavebný úrad spÍ11a 
povinnosť vyplývajúcu z§ 38 ods. 2 zákona o ElA, v znení neskorších predpisov. 

Dátum vyvesenia : Dátum zvesenia : 



Park __.: Dom Žilinská, s. r.o. 
IČO: 45 302 472 

~ Šulekova 19, 811 03 Bratislava 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
Stavebný úrad g~~~o 1 O -02~ 2017 
Vajanského nábr. č.3 
811 02 Bratislava 

v 

Vec: Návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby na: 

„POL YFUNKČNÝ DOM" 
Žilinská /Kýčerského ulica, Bratislava - Staré Mesto 

pare. č.7584/2, 7584/3, 7584/1, 7584/4, 7582, 7580/3; v k.ú. Staré Mesto, 
Prípojky inžinierskych sietí : pare. č. 21716/6, 21715, k.ú. Staré Mesto, 

Vjazd do garáží je napojený na Kýčerského ul. , pare. č. 21716/6, k.ú. Staré Mesto, 

Stavebník: Park- Dom Žilinská, s.r.o., IČO: 45 302 472, Šulekova 19, 81103 Bratislava 
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Spoločnosť Park - Dom Žilinská, s.r.o„ IČO: 45 302 472, so sídlom Šulekova 19, 811 03 Bratislava, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka číslo : 62380/B, si 
dovoľuje podať návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia, horeuvedenej stavby, v zmysle §3, 
Vyhlášky č.453/2000, a §35 Stavebného zákona č.50/ 1976Zb ., v znení neskorších doplnkov, v zastúpení 
spoločnosťou ARTPLAN spol. s r.o„ IČO : 35 830 395, so sídlom Karadžičova 27, 811 08 Bratislava. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1214, bolo vydané Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto, dňa 
15.8.2011, č.38091314511201 l / URS/Gal-UR, s právoplatnosťou dňa 12.10.2011. 
Rozhodnutiami vydanými Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto, dňa 3 O. 09. 2013 pod č. 

6019142 78212013/STA/Stj,. správoplatnosťou 11.11.2013 adňa 9.10.2015, pod č. 

929414236312015/STA/Ham, s právoplatnosťou 18. 11. 2015, bola platnosť rozhodnutia o umiestnení 
stavby č. 1214, stavebníkovi predlžená do 12. 1O.2017. 

Projektová dokumentácia pre vydanie zmeny ÚR bola prerokovaná so zástupcami vedenia Mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá dňa 28.10.2015 vydala písomné súhlasné stanovisko pod č. 
Bratislava - Staré Mesto, č. 1028214484812015/KST/Gab. 

Následne bolo Hlavným mestom SR Bratislavy, vydané záväzné stanovisko k investičnej činnosti, 

k zmene územného rozhodnutia, dňa 18. 01. 2016, pod č. MAGS ORM 59923114-351535, ktoré potvrdilo 
súlad navrhovanej zmeny činnosti, s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien 
a doplnkov. 

Právoplatne umiestnená stavba „POL YFUNKČNÝ DOM - Žilinská /Kýčerského ulica, Bratislava -
Staré Mesto", bola posúdená Okresným úradom Bratislava v zisťovacom konaní, pod ľa §29 zákona č . 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktorý vydal dňa 21.04.2010, pod číslom ZP0/2010/02377-30/ANJ/BAI, 
rozhodnutie, že navrhovaná činnosť „POLYFUNKČNÝ DOM - Žilinská /Kýčerského ulica, 
Bratislava - Staré Mesto" sa nebude posudzovať . 



Pre navrhovanú zmenu územného rozhodnutia Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, odd. oclu·any prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vydal právoplatné 
rozhodnutie zo zisťovacieho konania na zmenu navrhovanej činnosti č. OU-BA-OSZP3-
2016/051573/ANJ/BAI-EIA-r, z 11.07.2016 -viď. príloha žiadosti. 

1. ST A VEBNÍK : 

Park - Dom Žilinská, s. r.o„ IČO: 45 302 472, so sídlom Šulekova 19, 811 03 Bratislava, v zastúpení 
spoločnosťou AR TPLAN spol. s r.o„ so sídlom Karadžičova 27, Bratislava. 

II. DRUH, ÚČEL, MIESTO STAVBY, PREDPOKLADANÝ TERMÍN 
DOKONČENIA STAVBY 

Druh stavby : 

Účel využitia : 

Miesto stavby : 

novostavba - zmena právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby 

polyfunkčný dom, 

stavba polyfunkčného domu je navrhnutá umiestniť v Mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto, na parc.č. 7584/2, 7584/3, 7584/1 , 7584/4, 7582, 7580/3, v k. ú. 
Staré Mesto, 

Umiestnenie prípojok inžinierskych sietí je nezmenené a sú v súlade s právoplatným rozhodnutím 
o umiestnení stavby č. 1214. 
Umiestnenie vjazdu a výjazdu do garáží je nezmenené a polyfunkčný objekt je napojený na Kýčerského 
ul., v súlade s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby č. 1214. 

Druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností a vlastnícke práva: 

o Pare. č. 7584/2, 7584/3, k.ú. Staré Mesto sú zapísané na LV č.6665 , sú vo vlastníctve SOUK, a.s„ 
Kýčerského 7, Bratislava - vlastníci udelili písomný súhlas k zmene územného rozhodnutia, dňa 
16.06.2014. 

o Pare. č. 7582, k.ú. Staré Mesto je zapísaná na LV č. 1040, aje vo vlastníctve United Investment, 
a.s„ so sídlom Šulekova 19, 811 03 Bratislava. Vlastník udelil písomný súhlas k zmene územného 
rozhodnutia, dňa 12.01.2016. 

o Pare. č . 758411 , 7584/4, k.ú. Staré Mesto, je zapísaná na LV č. 4436 aje vo vlastníctve JUDr. 
Bohumil Krist, Stupavská 33 , 83 1 06 Bratislava. Vlastník udelil písomný súhlas k zmene územného 
rozhodnutia, dňa 16.06.2014. 

o Pare. č . 7580/3, k.ú. Staré Mesto, je zapísaná na LV č . 1443 a je vo vlastníctve JUDr. Bohumil 
Krist, Stupavská 33, 83 1 06 Bratislava. Vlastník udelil písomný súhlas k zmene územného 
rozhodnutia, dňa 16.06.2014. 

o Pare. č . 21716/6, 21715, k.ú. Staré Mesto, sú vo vlastníctve a užívaní Magistrát Hl. mesta SR, 
Bratislavy - umiestnenie IS sa nemenia (prípojky JS a vjazd do podzemných parkovísk) zostávajú 
umiestnené v súlade s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby č . pozemky budú výstavbou 
dotknuté v zmysle súhlasu, vydaného dtl.a 24.3.201 O, pod č . MAGS OCH 40064/2010-60545-2, 
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III. ÚDAJE O DOKUMENT ÁCH 
Projektovú dokumentáciu pre vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby, vypracoval 
architektonický ateliér, ARTPLAN spol. s r.o„ Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, Ing. Oľga Szabóová, 
autorizovaný stavebný inžinier a profesní autorizovaný stavební inžinieri. 
Autorom urbanisticko-arcliitektonického riešenia je Ing. arch. Iľja Skoček, autorizovaný architekt. 

IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ PD PRE VYDANIE ZMENY ÚR 

Najpodstatnejšou navrhovanou zmenou právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 1214 na 
„Polyfunkčný objekt Žilinská-Kýčerského, Bratislava" - je spojenie dvoch pôvodných objektov SO 04 -
Polyfunkčný objekt a SO 05 - Parkovací dom, tlo j edného konštrukčného afunkčného celku 
a zároveň sa mení účel využitia nadzemných podlaží pôvodného parkovacieho domu na bývanie. 
Dopravné napojenie objektu a prípojky IS zostávajú v súlade s právoplatným umiestnením, v zmysle 
rozhodnutia o umiestnení stavby č. 1214. 
Pôdorysné a výškové osadenie polyfunkčného objektu zostáva nezmenené oproti vydanému 
právoplatnému ÚR. Objemové a pôdorysné riešenie ramena zo strany Žilinskej ulice zostáva 
zachované, rameno je umiestnené rovnobežne s chodníkom Žilinskej ulice, stavebná čiara sleduje 
existujúcu uličnú zástavbu. Rameno do Kýčerskélw ulice (pôvodný parkovací dom) zostáva pôdorysne 
umiestnené rovnako tak ako bolo, rovnobežne s komunikáciou Kýčerského ul. Navrhovanou zmenou 
účelu využitia pôvodne parkovacieho domu na poly/ unkciu, bude však značne zredukované objemové 
riešenie a podlahové plochy všetkých nadzemných podlaží od 2.NP. 
Zredukovaním pôvodnej podlahovej plochy na 2.NP, vznikne strešná záhrada o výmere 910m2 na 
stropnej konštrukcii 1.NP, orientovaná do vnútrobloku okolitých objektov. 

Navrhovaný polyfunkčný objekt je riešený nasledovne: 
Projekt pre zmenu ÚR zachováva dve pôvodné podzemné podlažia, ktoré majú členitý pôdorys 
prispôsobený tvaru pozemku na ktorých je objekt umiestnený, 
Prízemie polyfunkčného objektu je pôdorysne plnohodnotné, v súlade s právoplatným ÚR aje 
rovnako členité a pôdorysne rovnaké ako podzemné podlažia, 
Prízemie polyfunkčného objektu tvorí podnož pre nadzemné obytné podlažia. 
Podlažná plocha 2.NP je riešená ako dva obdÍžniky spojené do tvaru „L". Ramená do Ži linskej 
ulice a aj do Kýčerského ul. sledujú uličné čiary. Rameno do Žilinskej ulice j e pôdorysne 
nezmenené a navrhovaná podlažná plocha ramena do Kýčerského ul. je značne zredukovaná (od 
dvorov vnútrobloku) oproti vydanému ÚR. Zvyšnú časť stropu nad prízemím tvorí zelená 
strecha - strešná záhrada o výmere 91 Om2 

Ďalšie tri nadzemné podlažia (3.NP, 4.NP a 5.NP) v oboch ramenách polyfunkčného objektu sú 
pôdorysne ustúpené od stavebnej č i ary. 

Obe ramená objektu majú riešené využiteľné podkrovie (6.NP). 

Navrhované funkčné využitie j ednotlivých podlaží polyfunkčného objektu : 
V podzemnom podlaží -1.PP je umiestnená statická doprava - 55 parkovacích miest a technické 
zázemie polyfunkčného objektu (kotoli1a pre obchodné prevádzky, kotoli1a pre obytné podlažia, 
požiarna nádrž, sklady, pivničné kobky), 
V podzemnom podlaží -2.PP je umiestnená statická doprava - 64 parkovacích miest, strojovňa 

VZT, sklady CO a pivničné kobky. 

Celkový počet parkovacích miest umiestnených v -1.PP a v -2.PP je celkom 119. 
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Vjazd a výjazd osobných áut do parkovacích podlaží je napojený na Kýčerského uli cu, v rovnakej 
po lohe ako bol umiestnený v ÚR č .1 2 14. Vertikálne prepojenie podzemných podlaží pre statickú 
dopravu je riešené polrampami. 

- Na 1.NP je umiestnená obchodná prevádzka - tržnica , s oddeleným priestorom pre zásobovanie -
malými polonákladnými autami - vjazd z Kýčerského ul. 
Na 1.NP polyfunkčného objektu sú riešené dva vstupy so zádverím schodiskom a výťahom pre 
nadzemné obytné podlažia, jeden je zo strany Žilinskej ulice a druhý je umiestnený zo strany 
Kýčerského ulice. 

Vstup pre nakupujúcich v tržnici, ktorí budú parkovať na parkovisku v suterénoch, je umiestnený na 
východnom rohu polyfunkčného objektu, ktorý nadväzuje na jednoramenné schodisko a výťah, 
prepájajúci suterénne podlažia s 1.NP. 

- Na 2.NP v ramene zo strany Žilinskej ulice je umiestnené prechodné ubytovanie - 3 apartmány, 
centra, v ramene zo strany Kýčerského ul. je dispozične umiestnených 7 buniek (apartmánov) -
určených na prechodné ubytovanie. 

- Na 3.NP sú v ramene orientovanom do Žilinskej ulice umiestnené 4 bytové jednotky a v ramene zo 
strany Kýčerského ul. sú dispozične umiestnené 4 bytové jednotky. Celkom 8 bytových jednotiek. 

- Na 4.NP je umiestnených 8 bytových jednotiek. 
- Na 5.NP je umiestnených 8 bytových jednotiek. 
- Na 6.NP - v podkroví, sú v ramene orientovanom do Žilinskej ulice umiestnené 3 bytové jednotky a 

v ramene zo strany Kýčerského ul. sú dispozične umiestnené 2 bytové jednotky. Celkom 5 bytových 
jednotiek. 

Celkový navrhovaný počet bytov umiestnených na 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a v podkroví 
polyfunkčného objektu je 29 B.J. a 7 apaiimánov na bývanie - určené na prechodné ubytovanie. 

2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP Spolu 
Apartmány - prechodné IO o o o o IO 
ubyt. 
Byty do 60,0m2 o 2 2 3 2 9 
Byty do 90m2 o 4 4 4 2 14 
Byty nad 90m2 o 2 2 1 1 6 

Spolu: 29 bytov, 10 apartmánov 

Úžitková plocha obchodnej prevádzky - trhoviska so sociálnym zázemím spolu: 890m2 + 39m2 

Užitková plocha zásobovanie a skladové plochy spolu: 467m2 + 158m2 

Navrhovaná PD pre vvdanie zmeny územného rozhodnutia upravuje objektovú skladbu stavby 
nasledovne: 

SO - O 1 - Príprava územia 
SO - 01 a Asanácia existujúcich stánkov a pultov 
SO- Olb Prekládka VO 

zostáva nezmenené 
zostáva nezmenené 
zostáva nezmenené 

SO - 01 c Zrušenie prípojky vody DN 40 zostáva nezmenené 
SO - Old Zrušen ie vzdušných káblových rozvodov - zostáva nezmenené 
SO - 02 Úprava komunikácie a chodníkov Kýčerského ul. - zostáva nezmenené 
SO - 03 Polyfunkčný objekt (zlúčené sú dva objekty do jedného) 
SO - 04 Prípojka vody zostáva nezmenené 
SO - 05 Prípojka kana lizácie - Ž ilinská ul. zostáva nezmenené 
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SO - 06 Prípojka kanalizácie Kýčerského ul. 
SO - 07 Distribučné rozvody NN 
SO - 08 Prípojka NN 
SO - 09 Prípojka plyn 

Základné údaje navrhovanej zmeny ÚR č. 1214 

zostáva nezmenené 
zostáva nezmenené 
zostáva nezmenené 
zostáva nezmenené 

Výškové osadenie objektu je nezmenené: ±0,000 = 152,65 m n. m. Bpv 

Zmeny základných parametľOv navrhovanej zmeny ÚR sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

parameter Rozhodnutie č. Rozhodnutie Zmena zmena 
ZP0/2010/023 77 o umiestnení stavby navrhovanej 
-30/ANJ/BAI, č.1214, z 15.8.2011, 
z 21.4.2010 zo č.3809/31451/2011/U činnosti 

zisťovacieho RS/Gal-UR 
konania - EIA 

Celková výmera 
2 306 m2 2 306 m2 2 306 m2 -pozemku 

zastavaná plocha 2 214 m2 1) 2 214 m2 1) 2 2 14 m2 1) -

počet podzemných 
2,5 2,5 2 - 0,5 podlaží 

počet nadzemných 5 + podkrovie 5 + podkrovie 6.NP 5 + podkrovie -
6.NP podlaží 

6.NP 

statická doprava 260 256 119 S) - 141PM 

podlažná plocha 
4 428m2 2) 4 428 m2 2) 4 428 m2 2l -podzemných podlaží 

podlažná plocha 
7 540m2 2

) 
7 540m2 2) 6 311m2 2

) -1 229m2 

nadzemných podlaží 

plocha ze lene na 
130 m2 3) 130m2 3) 910 m2 3) +780m2 

konštrukcii stropu 
1.NP 

65711112 2) 6 5711112 
pod lažná plocha 

2) 3 132m2 4) -3 439 m2 

občians. vybavenosti 

pod lažná plocha 
9691112 2) 969m2 2) 3 179m2 2) +2 210 m2 

bytov 

počet bytov 8 8 29 + 21 

počet apartmánov o o 10 +10 

Technológia -
áno áno nie umyvárka áut + ČOV 

1) Zastavaná plocha stavby je plocha ortogonálneho priemetu vonkaj šieho obvodu zvislých konštrukc ií 
najrozsiah lejšej časti stavby vnímateľnej nad terénom do vodorovnej rov iny. Do zastavanej plochy sa nepočíta 
pôdorysný priemet markízy, balkónov, nekrytých terás a podobne. 
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2) Podlažná plocha podzemných a nadzemných podlaží j e uvažovaná ako hrubá podlažná plocha včetne 

obvodových stien a priečok. 
3) Pod „p lochou zelene" je zeleň na konštrukcii strechy nad ! .NP (91 Om2

). 

4) Do „plochy občianskej vybavenosti" sú zahrnuté podlažnéé plochy l .NP obchodné prevádzky so sociálnym 
a dopravným zázemím a prechodné bývanie na 2.N P, 

5) Statická doprava pozostáva z parkovacích miest umiestnených v 2 podzemných podlažiach (119 stojísk). 

Dopravné napojenie zmeny navrhovanej činnosti poly/ unkčnélzo domu na komunikačnú sieť je 
riešené v súhtde s právoplatne umiestnenou stavbou - bez zmeny, prostredníctvom ul. Kýčerskélw 
a Žilinskej ul. 

V. ZOZNAM A ADRESY ÚČASTNÍKOV KONANIA 
1. Park - Dom Žilinská, s.r.o. , Šulekova 19, 811 03 Bratislava - stavebník, 
2. AR TPLAN spol. s r.o„ Karadžičova 27, 811 08 Bratislava - v zastúpení stavebníka, 
3. SOUK, a.s., Kýčerského 7, Bratislava-vlastník pozemkov, 
4. United Investment, a.s. , Šulekova 19, 811 03 Bratislava - vlastník pozemku, 
5. JUDr. Bohumil Krist, Stupavská 33, Bratislava - vlastník pozemkov, 
6. Vlastníci okolitých nehnuteľnosti na Kýčerského ulici, Žilinskej ulici a Ša.neovej ulici, 

PRÍLOHY: 
K žiadosti prikladám nasledovné doklady : 

• Kópiu z katastrálnej mapy, 
• Originály Výpisov z listov vlastníctva č. 4436, 1040, 1443, 6665 + KM 
• Výpis z OR SR spoločnosti Park - Dom Žilinská, s.r.o., 
• Výpis z OR SR spoločnosti United Investment, a.s., 
• Výpis z OR SR spoločnosti SOUK, a.s. 
• Splnomocnenie ARTPLAN spol. s r.o. - v zastúpení Ing. Oľgou Szabóovou, 
• Súhlas k zmene územného rozhodnutia, spoločnosti SOUK a.s., 
• Súhlas k zmene územného rozhodnutia, spoločnosti United Investment, a.s., 
• Súhlas k zmene územného rozhodnutia, JUDr. Bohumil Krist, 
• 1 x Rozptylová štúdia, Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 02/2015, 
• 1 x Svetlotechnický posudok, Ing. Branislav Čamek, 
• Akustická štúdia, Ing. Jaroslav Hruškovič, 02/2015, 
• Rozhodnutie o umiestnení stavby č.1 2 14, vydané MČ BA - Staré Mesto dňa 15.8.2011, pod č . 

3809/3145112011/URS/Gal-UR, s právoplatnosťou 12.10.20 11 , 
• Predlženie platnosti rozhodnutia č.1214, rozhodnutím vydaným dňa 30.09.2013, č . 

6019/42782/2013/STA/Stf, s právoplatnosťou 11.11.2013, 
• Predlženie platnosti rozhodnutia č.1214 , rozhodnutím vydaným dňa 09.10.2015, č. 

9294/42363/2015/STA/Ham, s právoplatnosťou 18.11.2015, 
• Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Bratislave, z 21.4.2010, č. ZP0/2010/02377-30/ANJ/BAI, zo 

zisťovacieho konania, vydané podľa §29 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• 2 x PD pre vydanie zmeny ÚR, 
• Právoplatné Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, zo zisťovacieho konania na zmenu 
navrhovanej činnosti, podľa §29 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č.OU-BA-OSZP3 -

2016/051573/ANJ/BAI-EIA-r, z 11.07.201 6, s právoplatnosťou 23 .10.20 16, 
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• Právoplatné Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odb. opravných prostriedkov, ref. 
Starostlivosti oživotné prostredie, vydané di1a 17.10.2016, pod č. OU-BA-OOP3-2016/088112-
NMT, s právoplatnosťou 23.10.2016, 

Stanoviská orgánov a organizácií št. správy a samosprávy : 

1. Záväzné stanovisko Hl. m. SR Bratislava, k investičnej činnosti, z 18.01.2016, pod č. MAGS 
ORM 59923/14 -351535, 

2. Vyjadrenie Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, zo dňa 28. I 0.2015, č. 

10282/44848/2015/KST/Gab, 
3. Záväzné stanovisko Kraj ského pamiatkového úradu Bratislava, z04.10.2014, zn. KPUBA-

2014/18657-2171068/F AL, 
4. Stanovisko Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave, KDI, z 13.1 1.2014, č. KRPZ

BA-KDIJ-35-157 /2014, 
5. Stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR, z 07.11.2014, č. KRHZ-BA-HZUB6-

3947/2014-001, 
6. Vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s. , z 24.08.2015, 
7. Vyjadrenie BYS, a.s. z 20.02.2015, č. 408112015/SV, 
8. Vyjadrenie SPP Distribúcia, a.s., z 25.2.2015, č . TDba/490/2015/JPe, 
9. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, hl. mesto SR Bratislava, č. 

HŽP/4850/2017, zo 7.2.2017, 
1 O. Súhlas Hlavného mesta SR Bratislava, k umiestneniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

z 24.2.2015, č. MAGS OZP 362 13/2015-13353/Si, 

11. Správny poplatok 40,0 EUR 

Za skoré vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

fhipl9n 
a rchitektonická kancelrmo 
KARADžlCOVA27, d11 08 BRAľlSlAVA 
ICO: 35 830 395, IC DPH: s1<2021s2·10~1 

<D 

Ing. Oľga Szabóová 
konateľ spoločnosti 
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