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

Číslo záznamu: 9124/33016/2017/Kam V Bratislave: 26. 7.2017 

„Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Šancová ulica, Bratislava", na pozemku pare. č . 7535/3 a 7535/8, 
7549/6, 7549/16 k. ú. Staré Mesto - návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia - oznámenie o začatí 
konania - informácia. 

Navrhovateľ: FINEP Premiére s.r.o„ Jégeho 12, Bratislava, v zastúpení Ing. arch. Ivanom Mackom, Chorvátska 
1 O, Bratislava, podala d11a 27.2.2017 návrh na začatie správneho konania vo veci povolenia zmeny územného 
rozhodnutia: „Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Šancová ulica, Bratislava", na pozemku pare. č. 7535/3 
a 7535/8, 7549/6, 7549/16 k. ú. Staré Mesto. 

Pre umiestnenie a povolenie predmetnej stavby bolo Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto vydané 
rozhodnutie o umiestnení stavby ev .č. 0912 č. SU-2004, 2005/24068/114248/ZMUR-Ga zo dňa 23 .11.2005, 
stavebné povolenie bývalým Okresným úradom Bratislava I - OŽP č. ŽP-2002/1170 l-G/208-Km zo dňa 
23 .12.2002, MČ Bratislava-Staré Mesto, rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny nedokončenej stavby pod 
č. SU-2004/31569, 93633-K320-Km zo dňa 1.12.2004 a rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením 
pod č. SU- 2005, 2006/42108, 29823-K/116-Km zo dňa 25.5.2006 apod č. SU-2008/38174/41814-K/191-Km 
zo dňa 3.10.2008. 

Dňom podania žiadosti, dňa 27.2.2017, bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté územné konanie 
vo veci zmeny územného rozhodnutia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 50/1976 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 znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopÍi1ajú niektoré zákony (ďalej len 
„zákon o EIA''), zverejňujeme: 

a) Kópiu návrhu na zmeny územného rozhodnutia zo dňa 27.2.2017 
b) Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia vydal záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie č. OU-BA-OSZP3-2016/009944/LAZ/I-EIA zo d11a 22.7.2016. 

Uvedený dokument je prístupný na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./ 

; 9. ./A_ 
Ing. M~riii{ullman~vá 

vedúca oddelenia územného 
rozhodovania a stavebného poriadku 

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

Dátum vyvesenia : Dátum zvesen ia : 
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Vec: 

ivan macko. O l @gmail.com 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Stavebný úrad 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 

Polyfunkčný objekt PREMIÉRE - zmena domu, objektu C + D, Šancová ulica, Bratislava 
-žiadosť o zmenu územného rozhodnutia 

Ako splnomocnený zástupca stavebníka FINEP Premiére s.r.o„ Jégeho 12, 821 08 Bratislava, 
žiadam o zmenu územného rozhodnutia v predmete uvedenej stavby. Stavba pod názvom 
„Novostavba polyfunkčného objektu na Šancovej ulici, Bratislava" na pozemkoch parc.č.: 7535/3, 
7543 a 7560/2, k.ú. Staré Mesto, je umiestnená rozhodnutím č. SU-2004,2005/24068/114248/ZMUR
Ga z 23 .11.2005, právoplatným dňa 24.03 .2006. Toto rozhodnutie menilo predchádzajúce územné 
rozhodnutia č. ŽP-200/09569/ÚR/Ma-8 z 20.04.2001, právoplatné dňa 06.08.2001 a č. ŽP-
2002/06235/ZÚR/Ma-4 z 22.02.2002, právoplatné dňa 05.04.2002. 

Stavba je momentálne v štádiu rozostavanosti, zrealizovaná je časť nosného železobetónového 
skeletu, vodovodná prípojka DN 100 zo Šancovej ulice a VN prípojka z trafostanice na Beskydskej 
ulici. Je realizovaná na základe stavebných povolení č. ŽP-2001/15295-G/l 93/Ma-3 z 19. l 1.2001 , 
právoplatného dňa 28.12.2001- 1. etapa ač. ŽP-2002/ 11701-G/208-Km z23.12.2002, právoplatného 
di1a 10.02.2003 - Jr. etapa a ich následných zmien č . SU-2004/31569, 93633-K/320-Km z OJ .12.2004, 
právoplatné dňa 10.01.2005, č. SU-2005, 2006/42108, 29823-K/116-Km z 25.05.2006, právoplatné 
dňa 05.09.2006 a č. SU-2008/38174/41814-K/l 91-Km z 03 .1 0.2008, právoplatné dňa 08. l 0.2008. 

Projektová dokumentácia rieši výlučne zmenu dopravného napojenia, namiesto pôvodného 
napojenia odbočovacím pruhom zo Šancovej ulice, na nové napojenie objektu z Beskydskej ulice. 
Vjazdové a výjazdové rampy, tvoria novú časť D, ako prístavbu k časti C objektu. Vjazd sa stúpajúcou 
rampou šírky 3,5 m z Beskydskej ulice ponad výjazdovú rampu napája do časti c; na úrovni l.NP. 
Výjazdová rampa šírky 3,5 m sa napája do časti B na úrovni 3.PP a do časti C na úrovni 2.PP a l .PP. 
Súčasťou stavby je i prepojenie častí C a B na úrovni 1.NP. Zmena je navrhnutá bez zásahu do 
existujúcich zrealizovaných konštrukcií (predstavuje len vynechanie otvorov v nezrealizovaných 
obvodových konštrukciách v miestach napojenia na l.NP, 1.PP, 2.PP a 3.PP) a nepredstavuje žiadne 
zmeny v objemových a výškových parametroch povolenej stavby. Napojenie z Beskydskej ulice sa 
zrealizuje sklopeným obrubníkom. Prístup pre zásobovanie objektu navrhovaný existujúcim prístupom 
zo Šancovej ulice, medzi objektami Premiére a Ymca. 

Navrhovaná zmena dopravného napojenia vyvolá aj zmenu organizácie dopravy 
na Beskydskej ulici, ktorá bude v úseku od navrhovaného vjazdu po križovatku s Čajakovou ulicou 
obojsmerná. Zvyšné úseky zostávajú jednosmerné. 

Navrhovaný spôsob pripojenia z Beskydskej ulice vychádza z dopravnej štúdie „Dopravno
kapacitné posúdenie križovatiek Polyfunkčný objekt Premiére Staré Mesto", ktorú spracoval DOTIS 
Consult s.r.o., rok 2014. 

Stavebný pozemok tvoria parcely č. 7535/3, 7535/8, 7549(6 a 7549/16, k.ú. Staré Mesto. 

S pozdravom 
1 
1 

fr ...................... . ............. . 
Ing.arch./ !dacko 

Prílohy: 
1. 2 x projektová dokumentácia 
2. Splnomocnenie 
3. Listy vlastníctva a snímky z pozemkovej mapy 
4. Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií 
5. Dokumenty EIA 


