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

9697/46761/2017/STA/Mys/H- l l O V Bratislave, 10.11.2017 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad prís lušný podľa § 11 7 ods. 1 zákona č. 50/ 1976 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, č l. 67 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky, § 2 ods. e) zákona č . 4 16/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky (ďalej len „stavebný úrad"), v kolaudačnom konaní preskúmala podľa 
§ 81 stavebného zákona návrh na vydanie ko laudačného rozhodnutia, ktorý dňa 23.08.20 17 podala spol. 

Zuckermandel byty, 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 a 47 zákona č. 71/ 1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") a § 20 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje užívanie 

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

uskutočňovanej v lokalite ulíc Nábrežie arm. gen . L. Svobodu a Žižkova ulica v Bratislave na pozemkoch 
registra „C" pare. č . 956/32, 956133, 956/34, 956/35, 956136, 956/37, 956/38, 956139, 956140, 956/4 1, 956/42, 
956/43, 956/44, 956/45 , 956/46, 1044/ 1, 1044/2, 1044/3, 956/22, 956/25, 100016, 1050/ 15, 1050/1 7, 1050/ 19, 
1064/ 1, 2 1426, 2 1462/2 1, 21466/3, 21466/4, 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" pare. č . 22371 
v k.ú. Staré Mesto, v rozsahu 

SO A 1 Spodná stavba 

časť: výstavno-predajný priestor na 2. suteréne 

na pozemku pare. č. 1044/8 v k. ú. Staré Mesto, ktorý je časťou stavby so súp. č. 7801 na pozemkoch pare. č. 
1044/6, 1044/7, 1044/8, 1044/46, 1044/47, 1044/48, 1044/49, 1044/50, 1044/51, 1044/52, 1044/89, 1044/90 
v k.ú. Staré Mesto, na Nábreží arm. gen. L. Svobodu a Žižkovej v Bratislave (ďalej len „stavba"). 

Stavba bola uskutočnená podľa projektu skutočného vyhotovenia (generálny projektant Ing. Martin Komorník). 
Projekt skutočného vyhotoven ia je overený v kolaudačnom konaní a je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
rozhodnutia. 

Stručný popis predmetu kolaudačného rozhodnutia: 
Predmetom kolaudačného rozhodnutia je obchodný priestor umiestnený v 2. suteréne bloku A polyfunkčného 
mestského centra Zuckermandel. Podľa listu vlastníctva č. 9954 sa jedná o priestor, ktorý tvoria tri združené 
nebytové priestory s označením 1-6001 , 1-6002 a 1-6003. Užívanie stavby so súp. č. 780 1 vrátane napojenia na 
technickú infraštruktúru bolo povolené kolaudačným rozhodnutím č. 59/7491 /2017/STA/Mys/H-9 zo dňa 

20.02.20 17, právoplatné dňa 27.03.20 17. 
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Stavebný úrad určuje pre užívanie stavby podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky: 
1. Obchodný priestor sa povoľuje užívať ako trvalý. 
2. Každá zmena v už ívaní, spočívajúca v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v 

zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť ž ivot a zdravie ľudí 
alebo životné prostredie, vyžaduje rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. 

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

užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému 
úradu. 

5. Vlastník stavby je povinný v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a prís lušnými 
rozhodnutiami (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave 
tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo kjej 
znehodnoteniu a aby sa čo naj viac predÍžilajej užívateľnosť. 

6. Počas užívania stavby musia byť stále dodržiavané platné predpisy týkajúce sa ochrany životného 
prostredia, zdravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany. 

Pre umiestnenie a povolenie predmetnej časti stavby bolo mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto vydané 
rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1278 zo d i1a 14.08.2013 pod č . 3725/36127/2013/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 18.12.20 13. Stavebné 
povolenie pod č. 490/27688/201 4/STA/Ham-G/2 l bolo vydané dňa 16.06.201 4 a nadobudlo právoplatnosť 
22.07.2014. Na predmetnú časť bolo následne vydané povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením č. 8, 
rozhodnutie č. 8174/28359/201 7/ST A/Mys/K-113, zo dňa 26.06.2017, právoplatné 07.08 .2017. 

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 3 1.07.2008, ktorého platnosť bola na žiadosť navrhovateľa predÍžená do 
31.07.201 3. 

V konaní neboli uplatnené námietky ani pripomienky voči vydaniu rozhodnutia. 

ODÔVODNENIE 

Dňa 23 .08.20 17 podal navrhovateľ Zuckermande l byty, s.r.o„ so sídlom Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 
Bratislava (IČO: 47 81 O 955), v zastúpení FORMA T, spol. s r.o„ Handlovská 19, 852 89 Bratis lava, návrh na 
vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť stavby „Po lyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova 
Bratislava" v zóne Zuckermandel na Žižkovej a na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v Bratis lave. 

Stavebný úrad listom č . 9697/38056/2017/STA/Mys zo d11a 31.08.2017 oznámil účastníkom konania a 
dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a súčasne nariadil miestne zisťovanie a ústne pojednávanie, 
ktoré zvolal na deň 12. 10.201 7 . V oznámení o začatí konania stavebný úrad súčasne upozornil účastníkov 
konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa 
na ne neprihliadne. Postavenie účastníkov 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 Ridzoň . 

Podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona, účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak 
nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom j e stavba umiestnená. 

Nakoľko v priebehu konania, pred miestnym zisťovaním , došlo k zmene vlastn íckych práv k stavbe súp. č. 
780la k pozemkom stavbou dotknutým, stavebný úrad dooznámil začatie kolaudačného konania novým 
účastníkom konania listom č . 9697/40552/201 7 /ST A/Mys zo dňa 20.09.2017 verejnou vyhláškou. Doručovanie 
verejnou vyhláškou zvolil stavebný úrad v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok), z dôvodu, že mu neboli známi všetci účastníci konania - vo výpise z listu vlastníctva č. 
9954 sa vyskytovali poznámky o plombách pre neukončené zápisy katastrom nehnuteľností. Podľa ust. § 18 
ods. 3 správneho poriadku správny orgán upovedomí o začatí konania všetkých známych účastníkov konania; 
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ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú zmámi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí 
ich o začatí konania verejnou vyhláškou. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle 15 
kalendárnych dní. V upovedomení o začatí konania stavebný úrad pozval účastníkov konania na miestne 
zisťovania a súčasne, aby nedošlo k skráten iu lehôt na uplatnenie námietok a pripomienok, určil , že účastníci 
konania môžu uplatniť nám ietky v lehote do 1 O dní od doručenia oznámenia. 

Stavebný úrad súčasne listom č. 9697/40563/2017/STA/Mys zo dňa 20.09.2017 upovedomil účastníkov 
pozvaných na miestne zisťovanie listom č . 9697/38056/2017/STA/Mys zo dňa 3 1.08.201 7 o zmene spôsobu 
doručovania písomností v konaní - verejnou vyh láškou. 

Stavebný úrad v konaní a na miestnom zisťovaní zisti l, že kolaudovaná časť stavby bola uskutočnená 

v zmysle podmienok uvedených vo vydaných rozhodnutiach uvedených vo výroku, bez nedostatkov a 
závažných nedorobkov. Neboli z istené také nedostatky, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a bránili 
riadnemu a nerušenému užívaniu, podľa ust. § 81 b stavebného zákona. Pri uskutočnení stavby nedošlo k takým 
zmenám oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní resp. v konaní o zmene stavby pre dokončením , 

ktoré by si vyžadovali prerokovanie v osobitnom konaní podľa stavebného zákona. Navrhovateľ k vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia predložil doklady v zmys le vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania. 

V konaní sa vyjadrili tieto dotknuté orgány: 
Inšpektorát práce Bratislava (stanovisko č. IBA-83- l 2-2.2/ZS-C22,23- l 7 zo dňa 23 .10.2017); 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto (stanovisko č. HŽP/15726/201 7 zo dňa 
19.10.201 7); 
Ministerstvo ž ivotného prostredia SR - odbor environmentálneho posudzovania (stanovisko č. 1546-
16/2017-1. 7 /bj zo d11a 18.10.2017); 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave (stanovisko č. KRHZ-BA-OPP-1O1 O
OO 112017 zo dňa 09.11.201 7); 
Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - Oho (súhlas v zápisnici z konania). 

Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa v konaní nevyjadrili, sa považujú za kladné. Inšpektorát práce 
Bratislava vo svojom stanovisku zo dňa 17 .10.20 17 uviedol nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozovali 
bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, preto súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia, 
s podmienkou zaviazať stavebníka v kolaudačnom rozhodnutí k ich odstráneniu a oznámeniu odstránenia 
v termíne do 31.10.2017. S poukázaním na odstránenie nedostatkov, o čom dňa 24.10.2017 navrhovateľ 
informoval Inšpektorát práce Bratis lava, stavebný úrad túto podmienku neuviedol v podmienkach pre užívanie 
stavby. 

K posúdeniu súladu stavby so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA") stavebný úrad 
uvádza, že stavba ako celok bola posudzovaná podľa zákona o EIA a Ministerstvo životného prostredia SR -
odbor environmentálneho posudzovania vydalo záverečné stanovisko 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. 9697/38045/2017/STA/Mys zo dňa 
31.08.20 17 zverejnil na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto kópiu návrhu na 
vydan ie kolaudačného rozhodnutia a súčasne údaje o sprístupnení záverečného stanoviska. 

Stavebný úrad následne 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 § l 40c ods. 2 stavebného 
zákona, listom č. 9697/38045/20 17/STA/Mys zo dňa 31.08.2017, doručeným dňa 12.10.2017, požiadal 
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 Ministerstva ž ivotného prostredia SR č. 1546-16/2017- 1.7/bj zo dňa 18.10.2017 bolo 
stavebnému úradu doručené dňa 27. l 0.2017. Dotknutý orgán vo svojom stanovisku konštatoval, že návrh na 
vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok 
Žižkova, Bratislava" v rozsahu časti stavebného objektu boku A: SO A 1 Spodná stavba (časť 2. suterén) je 
v súlade so zákonom o ETA, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. 
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Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, jej užívanie 
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 rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je 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 Bratis lava, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom 
Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 

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

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

• Zuckermandel byty, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
• Konstrukt Plus, s .r.o., Ing. Ma1tin Komorník, Halašova 1 O, 831 03 Bratislava 
• Občianska iniciatíva Obnovme podhradie - Matej Vagač, Dobrovičova 1 O, 81 1 09 Bratislava 
• Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratis lava 
• vlastníci stavby a pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená: súpisné č . 7801, pozemky pare. č. 

1044/6, 1044/7, 1044/8, 1044/46, 1044/47, 1044/48, 1044/49, 1044/50, 1044/51 , 1044/52, 1044/89, 
1044/90 v k.ú. Staré Mesto 

• Ing. Ľubica Trubíniová, Bakošova 36, 841 03 Bratislava 
• Matej Vagač, Dobrovičova 1 O, 81 1 09 Bratislava 
• Jozef Ridzo11, Kpt.Rašu 15, 841 O 1 Bratislava 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
1. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
2. Kraj ské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radi inského 6, 811 07 Bratislava 
3. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
5. Okresný úrad Bratislava - odbor ochrany prírody a krajiny - OHO, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
6. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environ . posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

Na vedomie: 

1. Zuckermandel byty, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 1 O, 8 1 1 02 Bratislava 
2. Konstrukt Plus, s. r.o., Ing. Martin Komorník, Halašova 1 O, 831 03 Bratislava 
3. Občianska iniciatíva Obnovme podhradie - Matej Vagač, Dobrovičova 1 O, 811 09 Bratislava 
4. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 
5. Ing. Ľubica Trubíniová, Bakošova 36, 841 03 Bratislava 
6. Matej Vagač, Dobrovičova 1 O, 81 1 09 Bratislava 
7. JozefRidzoň , Kpt.Rašu 15, 84 1 01 Bratislava 
8. FORMAT, spol. s r.o ., Handlovská 19, 852 89 Bratislava 


