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

Čís lo záznamu: 7744/27633/20 17/STN Kam/K-108 V Bratislave, 16.6.2017 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa § 117 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a č l. 67 
štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre 
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) 
zákona č. 41 6/200 l Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostom mestskej časti v zmys le § 17 ods. 3 zákona o hlavnom 
meste, v zmysle § 88a stavebného zákona v konaní o dodatočnom povolení stavby preskúmal podľa § 62 
stavebného zákona žiadosť o dodatočné povolenie zmeny rozostavanej stavby zo dňa 5 .1 1.2014, ktorú podal 
stavebník BLUMENTAL REZIDENCIA II., s.r.o., Palisády 47, Bratislava a BLUMENTAL OF FICE II. , s. r.o., 
Palisády 4 7, Bratislava, v zastúpení K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava (ďa lej len "stavebník"), a podľa 
§ 88 ods.! písm. b), v nadväznosti na § 88a ods. 7 a § 66 stavebného zákona v spojení s § 1 O vyhlášky č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a 4 7 zákona č. 71/ 1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďa lej len „správny poriadok") 

dodatočne povoľuje 

zmenu rozostavanej stavby, uskutočnenú v rozpore so stavebným povolením, s názvom: „Obchodno
spoločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2.Etapa" , na pozemku pare. č . 797 1, 7972/7, 7972/8, 7972/9 
a 7972/ 13 k. ú. Staré Mesto, s prípojkami IS aj na pozemku pare. č . 2 1744/ 1 k. ú. Staré Mesto, podľa 
dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Petrom Suchanským, autorizovaný architekt, reg. č. * 1077 AA *, 
február 2017. 

Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o povolení stavby MČ Bratislava-Staré Mesto pod č. 
8313/35057/2016/ST N Kam/G-52 zo dňa 27.7.201 6, právoplatné dňa 5.9.20 16. 

Rozsah zmien stavby voči overenej dokumentácii v pôvodnom konaní o povolení stavby: 

Architektonické a stavebno-technické riešenie: 
V zmysle zjednotenia osadenia objektov sa zjednotila± 0,000 = 142,00 mn. m. b.p.v. aj pre objekt SO 
31, bez zmien absolútnych výšok voč i n. m. b.p.v. 
Doplnenie hmoty Apartmánového domu SO 31 na hranici s pozemkom pare. č. 7976 k. ú. Staré Mesto, 
čo dáva možnosť dokončiť ucelenú fasádnu líniu. Z tohto dôvodu došlo k dispozičný zmenám na 
jednotlivých podlažiach bez zmeny účelu využitia. V zmysle doplnenia hmoty celkovo o 648,6 m2 
podlažnej plochy sa zvýši úžitková plocha obchodných priestorov na 2.NP ako aj celková plocha 
apa1t mánového bývania z celkovým počtom 76 apa1t mánových bytov oproti pôvodným 66 
apa1tmánovým bytom. 
Zmeny z hľadiska stavebno-technického sú minimálne. Ide o pokračovanie konštrukčného riešenia 
z podzemných podlaží a ! .NP, ktorý je v súlade s projektom overeným v stavebnom konaní. Úprava 
konštrukčného riešenia zohľadňuje dispozičné zmeny. 
Objekt SO 32 - Obchodno-spo ločenský dom, dopravné napojenie ako aj napojenie na inžinierske siete 
ostáva bez zmien. 
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Pre dokončenie stavby sa primerane vzťahuje ustanovenie § 66 stavebného zákona a§ 1 O vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a 
určujú sa nasledovné podmienky na dokončenie stavby: 
1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Peter Suchanským, 

autorizovaný architekt, reg. č. * 1077 AA * , február 2017. 
2. Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku . 
3. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

predovšetkým nariadenie č. 6/201 3 o dodržiavaní poriadku a č istoty na území MČ Bratislava-Staré Mesto, 
skladovanie sypkého materiálu sa nepovoľuj e ako voľne sypané, sypký materiál musí byť umiestnený vo 
vhodnej nádobe, alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej 
kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom) a všeobecne záväzné nariadenie č. 8/ 1993 o starostlivosti 

o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj Všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č . 12/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

4. Ostatné podmienky vyplývajúce z rozhodnutia o povolení stavby MČ Bratislava-Staré Mesto pod č. 
83 13/3 5057/2016/STA/Kam/G-52 zo dňa 27.7.20 16, právoplatné dňa 5.9.2016, ostávajú v platnosti . 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov a obce: 

Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie. oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia. vyjadrenia OÚ-BA-OSZP3-201 7/36654/HEU! zo dňa 5.4.2017: 
• Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať vytriedené, podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom. 
• Držiteľ odpadov je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva, a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto 
nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, recykláciu v rámci svojej činnosti , odpad 
takto nevyuž itý ponúknuť na recykláci u inému, zhodnoti::ním v rámci svojej činnosti, ak nie je možné 
alebo účelné zabezpečiť j eho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
zneškodnením, ak nie je možné a účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie. 

• Držiteľ odpadov je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 
o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. 

Držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení a 
zneškodnení. 

• Držiteľ odpadov je povinný uchovávať a ustanovené údaje z evidencie prís lušnému orgánu štátnej 
správy v odpadovom hospodárstve(§ 2 vyhl. 366/20 15 Z.z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg 
nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov, ohlásenie o vzniku odpadu 
a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako prís lušnému orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka. 

• Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku 
(t.j . v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), následne 
sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

• V ko laudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postaven ie dotknutého 
zákona orgánu podľa§ 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia 
je potrebné do ložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t. j . vážne lístky 
o odovzdaní odpadu). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad 
nebude považovaný za relevantný. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava. záväzné stanovisko č.KPUBA-201 719547124668/BAL zo dňa 
25.4.2017: 

• Pred realizáciou exteriérovej úpravy povrchov navrhovanej novostavby vopred prerokovať s KPÚ BA 
materiálové a farebné riešenie obvodového plášťa objektu. Prerokovaný návrh, ktorý bude súčasťou 

rea lizačného projektu predložiť na schválenie KPÚ BA. 

• Každú závažnú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentáci i a zmenu oproti alebo nad rámec 
tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schvá liť správnym orgánom. 
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Pripomienky účastníkov konania vznesené neboli. 

Odôvodnenie 

Stavebník: BLUMENTAL REZIDENCIA II „ s .r.o„ Palisád y 47, Bratislava a BLUMENTAL OFFICE 
II „ s .r.o„ Palisády 4 7, Bratislava, v zastúpení K. T .Plus, s.r.o„ Kopčianska 15, Bratislava, podal dňa 
13.04.201 7 na stavebný úrad návrh na vydanie dodatočného povolenia zmeny rozostavanej stavby „Obchodno
spo ločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2.Etapa", na pozemku pare. č. 797 1, 7972/7, 7972/8, 7972/9 
a 7972/13 k. ú. Staré Mesto, s prípoj kami IS aj na pozemku pare. č. 21744/1 k. ú. Staré Mesto. Oznámením pod 
č ís lom 7744/2 1277/2017/ STA/Kam zo dňa 11.5.20 17 v súlade s ustanovením §§ 88a a 61 ods. 1,2 a 4 (stavba 
s veľkým počtom účastníkov konania) stavebného zákona, stavebný úrad oznámil začatie konania dotknutým 
orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nakoľko sú mu dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť 

poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie dodatočného povolenia zmeny rozostavanej stavby, upusti l od 
miestneho zisťovania aj ústneho pojednávania a súčasne urč il lehotu, dokedy môžu účastníci konania uplatniť 
svoje námietky. Účastníci konania boli upozornení, že sa na neskoršie podané pripomienky neprihliada. 

Podľa § 88 ods.1 pism. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby 
postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s nim alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu 
podľa § 57 ods.2 pri stavbách, ktoré treba ohlási( odstránenie sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné 
povolenie stavby nie j e v rozpore s verejnými záujmami. 

Podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona ak stavebný úrad zisti, že stavba bola postavená bez stavebného 
povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej 
lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto 
zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez 
právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými 
záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § l 40b a podkladov predložených v stuvebnum kununí. 

Podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona v rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne 
povoli už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej 
stavby. 

Podľa § 88a ods. 7 stavebného zákona na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú 
ustanovenia § 58 až 66. 

Podľa § 62 stavebného zákona - v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä: 
a) či dokumentácia spÍňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného 

rozhodnutia, 
b) či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného 

prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 
ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi. 

Stavebný úrad v konaní o dodatočnom povolení zmeny rozostavanej stavby preskúmal v súčinnosti 

s dotknutými orgánmi pred loženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a§ 88a stavebného zákona, pričom zistil, 
že nepovolená zmena stavby nie j e v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä 
s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. 

Vzhľadom na to, že v konaní nebol zistený rozpor stavby s verejnými záujmami, pričom za verejný 
záujem možno považovať požiadavky definované v platných a účinných právnych normách regulujúcich 
pravidlá pri umiestňovan í, povoľovaní a užívaní stavieb, nie je možné aplikovať prvú časť vety v § 88 ods.! 
písm. b) stavebného zákona (stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby postavenej bez 
stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu pri stavbách 
ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je 
v rozpore s verejnými záujmami) a nariadiť odstránenie zmeny rozostavanej stavby. 

MŽP SR, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostred ie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení 
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s 1 a§ 2 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyda l podľa§ 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostred ie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, záväzné 
stanovisko pod č. 111 5/20 17- 1.7/pl zo difa 14.6.2017. 

Stavebník okrem stanov ísk uvedených vo výroku rozhodnutia pred loži l tieto stanoviská obce, dotknutých 
orgánov: 

• Hlavné mesto Slovenskej republi ky Bratis lava, záväzné stanov isko k investičnej č i n nosti č. MAGS OUIC 
58693/16-399772 zo dňa 22. 12.2016 

• Regioná lny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl avné mesto, stanovisko č.HŽP/9182/2017 zo dňa 
16.5.20 17 

• Has ičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č.KRHZ-BA-HZUB6-776/2017-00 1 
zo difa 27.3.2017 

• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riadite ľstvo policajného zboru v Bratis lave, stanovisko 
č.KRPZ-BA-KDI3-35-085/201 7 zo dňa 5.5.20 17 

• Výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva č. 9858, 9856 
• Kópia z katastrálnej mapy 
• Splnomocnenie pre K.T.Plus, s. r.o., Kopčianska 15, Brati slava 

Stavebný úrad posúdil vzájomný súlad predložených stanovís k dotknutých orgánov a organ izácií požadovaných 
osobitnými predpismi. Predložená projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu zmeny 
rozostavanej stavby. 

V uskutočnenom konaní o dodatočnom povo lení zmeny rozostavanej stavby stavebný úrad v súči nnosti 
s dotknutými orgánmi a na podklade ich vyjadrení podľa osobitných predpisov preskúmal žiadosť a priložené 
doklady v zmysle ustanovení §§ 62, 64 ods.! a§§ 88 ods.! písm. b) a § 88a ods. 7) stavebného zákona, pričom 

nebo li zistené také skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by preukazovali rozpor existencie nepovolenej zmeny 
rozostavanej stavby s verejnými záujmami, ani ohrozen ie práv a právom chránených záujmov dotknutých 
účastníkov konania. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu j e možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa j eho oznámen ia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j . mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č.3, 81 4 2 1 
Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej po li tiky, Tomášikova č. 
46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnut ie j e možné preskúmať súdom až po vyčerpan í všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Poplatok: 1 200 € zaplatené v pokladni MÚ 

Doručí sa: 

účastníci konania - verejnou vyhláškou 
1. BLUMENTAL REZIDENC IA II, s. r.o., Palisády 47, Bratislava 
2. BLUMENTAL OFFICE II. , s. r.o., Palisády 47, Bratislava 
3. BLUMENTAL REZIDENC IA 1, s. r.o., Palisády 47, Bratislava 
4. BLUMENTAL OFFICE 1. , s.r.o., Palisády 47, Bratislava 

<::-
-----:::::::-:--

gr. Ra-d~včík 
starosta mestskej časti 
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5. BLUMENTAL PROPERTY, s.r.o. Palisády 47, Bratislava 
6. K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava 
7. Ing. arch. Branislav Kaliský - A 1 ReSpect, a.s., Klariská 1, 81 l 03 Bratislava 
8. Ing. arch. Peter Suchanský - Architektonická dielňa COLLEGIUM, s.r.o., Mierová 161, 82 l 05 

Bratislava 
9. Vlastníci pozemku a stavby parc.č.797011, k. ú. Staré Mesto (Radlinského 51) 
10. Vlastníci pozemku a stavby parc.č.7969/2, 7969/1 k. ú. Staré Mesto (Radlinského 53) 
11. Vlastníci pozemku a stavby pare. č. 7981/ l , 7980/ 1, 7980/2, 7980/3, 797811, 7977/ l k. ú. Staré Mesto 

(Nová Mýtna) 
12 . Vlastník nehnuteľnosti pare. č. 7976 a 7979 k. ú. Staré Mesto 
13. Vlastník nehnuteľnosti pare. č. 21744/1 k. ú. Staré Mesto (Radlinského ul.) 
14. Vlastn ík pozemku a stavby pare. č. 10356 k. ú. Staré Mesto (Radlinského 36) 
15. Vlastník pozemku a stavby pare. č. 1035511 k. ú. Staré Mesto (Radlinského 34a) 

Na vedomie: 

dotknuté orgány: 

8 Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
9. KPÚ Bratislava, Lešková 17, Bratislava 
1 O.Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, 

Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Brati slava 


