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

Císlo záznamu :9124/47294/20 17/STA/Kam V Bratislave, 8.1.2018 

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 čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § l 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. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyšš ie územné celky v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 46 a 4 7 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej 
časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

Podľa §§ 39 a 39a/ stavebného zákona v spojení s § 4 Vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 41 ods.l stavebného zákona mení 
umiestnenie stavby, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie ev. č. 0628, č. ŽP-2000/09596/ÚR/Ma-
8 zo dňa 20.4.2001, právoplatné 6.8.2001 , ktoré bolo zmenené územným rozhodnutím ev. č. 0682 č. 
ŽP - 2002/06235/ZÚR/Ma-4 zo dňa 22.02.2002, právoplatné 5.4.2002, obe vydané bývalým 
Okresným úradom Bratislava 1 a územným rozhodnutím ev. č. 0912, č. SU-
2004,2005/240681114248/ZMUR-Ga zo dňa 23 .11 .2005, právoplatné dňa 24.3 .2006, na pozemkoch 
pare. č. 7535/3, 7543 a 7560/2 s prípojkami a preložkami inžinierskych sietí aj na pozemkoch pare. č. 
21714/l, 21710, 21712, 21713a1196211 k. ú. Staré Mesto, ktoré bolo vydané pre pôvodného 
navrhovateľa: ISTROREAL s.r.o„ Radlinského 43, Bratislava, týmto 

rozhodnutím o umiestnení stavby ev. č. 1434 

„Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Šancová ulica, Bratislava" 

pre navrhovateľa: FINEP Premiére s.r.o., Jégeho 12, Bratislava, IČO: 36 488 941, zmeny na 
pozemkoch pare. č. 7535/3, 7549/6, k. ú. Staré Mesto, tak, ako je zakreslené vo výkresoch, ktoré 
tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa architektonické a urbanistické podmienky 
z citovaných územných rozhodnutí menia nasledovne: 

Dopravné napojenie: 
1. Z architektonického hľadiska zmena rieši vjazdovú a výjazdovú rampu (objekt D) do 

a z podzemných garáží k povolenému objektu . Vjazd sa stúpajúcou rampou šírky 3,5 m riešenou 



ako spevnená plocha napája do objektu C na úrovni 1. NP. Vjazdová rampa prechádza ponad 
rampu výjazdu. Výjazd je napojený rampou šírky 3,5 m z objektu B na úrovni 3. PP a z objektu C 
na úrovni 2. PP a I. PP. Konštrukcia výjazdovej rampy je vytvorená zárezom do jestvujúceho 
terénu a konštrukčne je riešená ako spevnená plocha s opornou stenou. Zmena v povolenej časti 
stavby predstavuje len vynechanie otvorov v nezrealizovaných obvodových konštrukciách 
v miestach napojenia na 1. NP, 1. PP, 2. PP a 3. PP a nepredstavuje žiadne zmeny v objemových 
a výškových parametroch povolenej stavby. Vyvolané zmeny v interiéri stavby nie sú predmetom 
tohto rozhodnutia. 

2. Stavba bude umiestnená podľa situácie M l: 500 a podľa výkresu pôdorys OlNP B 13M 1: 500, 
ktoré sú súčasťou dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia z 1112016, zodpovedný 
projektant Ing. Dušan Mačuha, reg. č. 1913 AA. 

3. Stavba bude dopravne napojená novým vjazdom zriadeným z Beskydskej ulice, povoleným 
rozhodnutím č. 5803/5337/2017/STA/Zub zo dňa 03.07.2017, právoplatné 14.07.2017, ktorý 
vydala mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 

4. Podmienky umiestnenia: 

Odstupové vzdialenosti: 
Rampa od pozemku pare. č. 7549/16 min. 3,315 m 
Rampa od pozemku pare. č. 7549/15 min. 3,315 m 
Rampa od pozemku pare. č. 7535/14 bez odstupu 
Rampa od pozemku pare. č. 2171 O bez odstupu. 
Výškové umiestnenie k± O.OOO = 151, 100 m n. m (1 .NP stavby PREMIÉRE): 
Napojenie na komunikáciu Beskydská bude v úrovni 149,840 mn. m. 
Napojenie rampy v úrovni 1.PP stavby: 147,572 mn. m. 
Napojenie rampy v úrovni 2.PP stavby: 144,884-144,937 mn. m. 
Napojenie rampy v úrovni 3.PP stavby: 142,347 mn. m. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácii, orgánov a obce, ktoré nahrádzajú 
požiadavky uvedené v územných rozhodnutiach stavby: 

-Hlavné mesto SR Bratislava. záväzné stanovisko k investičnej činnosti MAGS OUJC 58265/16-397021 
zo dňa 9.1.2017: 
Z hľadiska urbanisticko-architektonického riešerúa: 

• Objekt D - vjazdová a výjazdová rampa budú vybudované iba ako spevnené plochy bez 
akéhokoľvek zastrešenia; takýmto riešením nepríde k nárastu zastavaných a podlažných plôch 
oproti povolenému stavu. 

Z hľadiska riešerúa dopravného vybavenia: 
• Stavebné úpravy prístupových komunikácií a chodníkov, ako aj prípadné dopravné značerúe 

požadujeme riešiť ako súčasť stavby. 
• Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, žiadame bezbariérové úpravy 

chodníkov v súlade s vyhláškou č.532/2002 Z.z. 
• Žiadame s príslušným cestným správnym orgánom (MČ Staré Mesto) riešiť náhradu za 

prípadné zrušerúe vyhradených miest na komurúkácii pre Materskú školu. 
• Žiadame zobojsmemiť ulicu Beskydská, od neriadenej križovatky Čajakova ul. Po vjazd/výjazd 

do hromadnej garáže objektu PREMIÉRE. 
• V DSP žiadame predložiť výkres trvalého dopravného značerúa. 
• Statickú dopravu požadujeme riešiť na vlastnom pozemku v súlade s platným stavebným 

povolením. 
• V prípade zmeny funkčného využitia objektu je potrebné riešerúe statickej dopravy prehodnotiť 

podľa aktuálne platnej STN 73 6110 (t. č. platí STN 736110/Zl, Z2). 
• Parkovacie a odstavné stojiská žiadame riešiť pre vozidlá skupiny 1, podskupiny 02. 
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Z hľadiska ochrany životného prostredia: 
• Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č. 

8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na územi hlavného mesta SR Bratislavy. 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2016114172-4188721/FAL zo di'1a 
21.11.2016: 

• V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác v 
podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález 
ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 

• Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto 
rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

Okresný úrad Bratislava. odbor starostlivosti o životné prostredie, OHO, vyjadrenie č. OÚ-BA
OSZP3-2017/7524/HEL/1zodňa23.2.2017: 

• Držiteľ odpadov je povinný: 
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
- 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, 
- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 
- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie, 

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na 
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 
- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie sním podľa§ 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z„ na 
tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, 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 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho 
kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje. 

• 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. 

• Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s 
odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

• V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 
dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o 
vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo 
stavby (t.j., vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a 
podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byt' označená stavba, z 
ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byt' 
predložený originál uvedených dokladov. 

Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti: 
1. Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzenmé a nadzemné vedenia, zariadenia 

inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou 
vybavenosťou a pred realizáciou prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí. 

3 



2. V stavebnom konaní aktualizovať časovo obmedzené potvrdenia všetkých prevádzkovateľov 

inžinierskych sietí, ktorých vedenia a zariadenia sa v dotknutom území nachádzali resp. 
nenachádzali v čase úzerrmého konania. 

Vyhradenie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti, podľa ktorých 
môže stavebný úrad určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia: 
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie dotknutým orgánom: 
- Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ, KDI 
- Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave 
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OHO (v prípade zmien 
v odpadovom hospodárstve) 

- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

Navrhovateľ je povinný: 
1. Splniť, resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a organizácií 

a ostatných účastníkov konania, vznesené pri úzerrmom konaní a zakotvené v tomto rozhodnutí. 
2. Pred začiatkom stavebných prác si obstarať od príslušného stavebného úradu stavebné povolenie 

podľa stavebného zákona. Príslušným stavebným úradom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
špeciálny stavebný úrad, Vajanského nábr. 3, Bratislava. 

3. Rozhodujúcemu správnemu orgánu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projekt stavby za 
účelom kontroly splnenia podmienok úzerrmého rozhodnutia. Súčasťou projektu musí byt' 
samostatná stať s rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 

Platnosť územného rozhodnutia: 
1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1,2 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné 
povolenie; 

2. PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na 
základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom o predÍžení 
platnosti rozhodnutia musí byt' v tejto lehote aj právoplatne rozhodnuté. 

K navrhovanej činnosti „ŠANCOVÁ - PREMIÉRE", bolo vydané Okresným úradom Bratislava, 
odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia záverečné stanovisko č. OÚ-BA-OSZP3-2016/009944/LAZJI-EIA zo dňa 22.7.2016. 

Rozhodnutie o námietkach: 
Združenie domových samospráv, z ústneho pojednávania: 
(1) Združenie domových samospráv žiada kópiu spisu v zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku. 
Zároveň žiadame, aby všetci účastníci konania boli oboznamovaní s podkladmi rozhodnutia rovnako 
a to verejnou vyhláškou spolu s elektronickou kópiou spisu, tým sa zabezpečí procesná rovnosť 
účastníkov konania podľa§ 4 ods. 2 správneho poriadku. 
(2) Námietku predpojatosti zamestnanca stavebného úradu, nakoľko poveril zástupcu investora 
(inžiniering) na administráciu zápisnice, čím bolo preukázané úzke vzťahy medzi stavebný úradom 
a investorom, zároveň je tým porušená zásada procesnej rovnosti účastníkov konania podľa§ 4 ods. 2 
správneho poriadku. 

Združenie domových samospráv, Ing. Vladimír Slavomír Frt'ala, Beskydská 6, Ján Majtan, Beskydská 
8 (pre nečitateľný text neuvádzame v citovanom znení), z ústneho pojednávania: 
(3) Namietame záväzné stanovisko magistrátu a dopravného inšpektorátu ohľadne dopravno
kapacitného posúdenia, špeciálne ohľadom 199 parkovacích státí, toto je podľa nás pod príslušnú 
normu. Čo spôsobuje že garáž j e nutné obsluhovať minimálne dvoma vstupmi a výstupmi. Túto 
námietku je potrebné riešiť postupom podľa§ 140b ods. 5 stavebného zákona. 
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(4) Namietame projekt dopravného napojenia, žiadame vyriešiť ako „ obytná zóna" a súčasne „ vjazd 
zakázaný s výnimkou dopravnej obsluhy", túto námietku je potrebné riešiť podľa § 13 7 stavebného 
zákona. 
(5) Žiadame overiť majetkové vzťahy materskej školy ohľadom údajného umiestnenia na pozemkoch 
FINEPu, kde boli vykonané stavebné práce: 
a) žiadame vyriešiť majetkové vzťahy materskej školy a FINEP postupom podľa § 137 stavebného 
zákona, 
b) žiadame vykonanie stavebnej inšpekcie Stavebnou inšpekciou SR v tejto veci. 
(6) Žiadame, aby investor podľa § 3 ods. 4 správneho poriadku usporiadal pracovné stretnutie so 
všetkými účastníkmi tohto konania za účelom nájdenia zmierneho riešenia v danej veci. 
(7) Zástupca investora konštatoval, že si je vedomý, že súčasne platné ÚR je nevyhovujúce 
z dopravného hľadiska. Žiadame túto informáciu opätovne overiť a konštatovaťjej správnost'. 

Karol Klobušický, Beskydská 17, z ústneho pojednávania: 
(8) Žiadam viesť stretnutie účastníkov a dotknutých orgánov s štátnom jazyku SR. Toto bolo porušené 
už pri prerokovaní stavebného konania. Žiadam prerátať záťaž križovatiek k alternatívnemu riešeniu 
vjazdu do budovy Premiere - Šancova z ulice Šancova. Žiadam štúdiu hlučnosti na ulici Šancova 
vzhľadom k danému projektu. Žiadame posúdenie vhodnosti daného projektu vzhľadom k existujúcej 
škôlke. Žiadame kompletné vypracovanie alternatívy vjazd a výjazd do objektu Šancova-premiere. 
Žiadame štúdiu respektíve potvrdenie, že bude pri obojsmernení zabezpečená dostatočná šírka 
vozovky pre prejazd dvoch vozidle vedľa seba. Prerátať statickú dopravu v objekte v súvislosti ku 
komerčným objektom. Odmietam celkovo zmenu dopravy. 

JUDr. Jana Dráčová, Čajakova 7, Zuzana Lajčáková, Beskydská 12, Irena Grolichová, Čajakova 22, 
Martina Rašlíková, Čajakova 6, z ústneho pojednávania: 
(9) Navrhujeme posúdiť vzhľadom na komfort bývania v okolí aj možnosť vjazdu nielen z Beskydskej 
ulice, ale ponechať súčasne aj vjazd zo Šancovej. Navrhujeme zrušiť navrhovanú organizáciu dopravy 
na Beskydskej- hlavnú cestu pred Čajakovou, nakoľko považujeme za vhodnejšie riešenie aj pri 
prípadnom obojsmernení časti Beskydskej ponechať prednosť z Čajakove} a z Beskydskej. Osadiť 
značku daj prednost'. Vzhľadom na to, že územné konanie súvisí aj dopravným riešením lokality, 
navrhujeme, aby bola predložená štúdia dopravy nadväzujúca na navrhovanú zmenu aj s posúdením 
možnosti ponechania aj vstupu zo Šancovej ulice. 

Ján Majtan, Beskydská 8, z ústneho pojednávania: 
(10) Odmietam zmenu organizácie dopravy apožadujem zachovanie stavu súčasného. Požadujem 
opätovné posúdenie predložených analýz dopravy a dopadu novostavby. Požadujem zachovanie 
vjazdu a výjazdu zo Šancovej ulice. 

Irena Grolichová, Čajakova 22, z ústneho pojednávania: 
(11) Namietam voči riešeniu vjazdu vozidiel do objektu na Šancovej ulici z Beskydskej ulice, pretože 
autá budú prechádzať cez Čajakovu ulicu. Namietam voči sprejazdneniu Beskydskej ulice obojsmerne, 
zo Šancovej po Čajakovu ulicu. Riešením je výjazd a vjazd priamo zo Šancovej ulice. 

Lucia Dobó, Čajakova 1, Manuel Štrauch, Čajakova 1, podané do podateľne dňa 8.9.2017: 
(12) Ako vlastník bytu v Bratislave, Starom Meste, v susedstve dotknutého objektu týmto ako dotknutá 
osoba podávam námietky voči zmene územného rozhodnutia e.č. 0912 s napojením nového 
polyfunkčného objektu namiesto z ulice Šancovej, na ulicu Beskydskú, z nasledovných dôvodov: 
Cítim sa byť navrhovanou zmenou dotknutý vo svojich vlastníckych právach, preto v zmysle §34 ods. 2 
Stavebného zákona žiadam aby som bol vedený ako účastník konania. Pripájam sa k námietkam 
susedov, ktorí ich podali listom z 30.8.2017. 
Prejazdnosť ulíc Čajakova, Beskydská, ale aj Smrečianska sa môže uvedeným navrhovaným 
rozhodnutím znížiť natoľko, že bude pre nás obtiažny výjazd tak na ulicu Šancovu cez ulicu Beskydskú, 
ako aj na ulicu Karpatskú, cez ulicu Beskydskú. V prípade povolenia navrhovanej zmeny, dôjde 
následne nevyhnutne k zmene v organizácii dopravy a sprejazdnenie ulice Beskydskej s 
obojsmernením dotknutej komunikácie, čo bude mať negatívny vplyv na doterajšie parkovacie miesta. 
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Náš bytový dom ešte bol vybudovaný bez zabezpečenia parkovania a tak nemáme inú možnosť ako 
parkovať na uliciach Čajakova alebo Beskydská. Nový objekt však v zmysle súčasných predpisov má 
byť plánovaný tak, aby nezhoršil doterajší stav prejazdnosti v okolitej zástavbe a nezhoršil parkovacie 
podmienky doterajších obyvateľov. Nemáme možnosť si v lokalite zabezpečiť iný spôsob parkovania, 
ako je zavedený. 
Zmena, ktorá sa v konaní navrhuje, pritom môže ohroziť nielen bežnú prevádzku, ale môže spôsobiť 
neprejazdnosť aj pre prípadné zásahové vozidlá požiarnikov a záchranné a policajné zložky, čím môže 
byť ohrozen;í majetok aj životy občanov nielen ulice Čajakove), ale aj Beskydskej a Smrečianskej. 
Bude zvýšený nápor na vjazd a výjazd z výškovej multifunkčnej budovy, ktorý pri parkovacích státiach, 
ktoré objekt má mat; predstavuje neustály príchod a odchod nových vozidiel. Stavebník s investorom 
má záujem o čo najväčšiu zastavanost: snaží sa nájsť riešenie výhodné výlučne pre neho a budúcich 
obyvateľov stavby, bez ohľadu na súčasný stav. 
Už dnes je dopravná situácia na ulici Karpatská obtiažna, najmä v čase dopravnej špičky je ťažké 
napojiť sa z Beskydskej ulice, nakoľko Karpatská ulica je jedinou ulicou, ktorá spája celú Kolibu s 
mestom aje bežne preplnená autami smerujúcimi z Koliby do mesta. 
Pre bezpečnosť cestnej premávky mám za to, že má byť zachovaný plánovaný vstup medzi budovou 
YMCA a dotknutou stavbou vežiaka a výjazd na jednosmernú Beskydskú ulicu s prikázaným smerom 
jazdy na Šancovu ulicu. Prikláňam sa k už navrhovanému riešeniu susedov a navrhujem, aby došlo k 
zmene stavby tak, aby výjazd na Beskydskú bol rozšírený o pruh vytvorený stavebníkom a križovatka 
Beskydskej a Šancovej bola opatrená svetelným signalizačným zariadením s možnost'ou odbočenia aj 
doľava. Toto riešenie by pri dobrom nastavení signalizácie uvoľnilo aj prejazdnosť križovatky 
Karpatská - Šancová - Žilinská. 
Z uvedených dôvodov s navrhovanou zmenou nesúhlasím a navrhujem, aby stavebný úrad riadne zistil 
stav a nariadil nezávislé znalecké dokazovanie znaleckou organizáciou v odbore dopravy tak, aby 
nemohla byť spochybnená nezaujatosť znalca a aby boli položené znalcovi otázky súvisiace aj s 
komfortom bývania ostatných občanov. 
Ide o tak závažné možné dôsledky navrhovaného rozhodnutia pre celú budúcu organizáciu dopravy v 
mieste, ktoré je už teraz prehustené a dopravu v špičke na hranici únosnosti, že navrhované 
dokazovanie jediné môže posúdit; či zmena neúmerne nezaťaží ostatných vlastníkov a obyvateľov 
blízkeho okolia. Namietam preto prípadné podklady, ktoré k návrhu predložil stavebník, v ktorého 
záujme zmena je, pretože predpokladám, že v prípade, ak bol predložený znalecký posudok alebo 
odborné vyjadrenie, objednal a hradil ho stavebník, ktorý akceptoval len taký záver, ako mu vyhovoval 
a na dosiahnutie j eho záujmov a nemohli byť brané účelové do úvahy všetky možné dôsledky 
navrhovanej zmeny. 

Zuzana Michalicová, Čajakova 10; Prof. Mgr. Art. Stanislav Stankoci, Čajakova 10; Mgr. Dana 
Havránková, Čajakova 7; Marcela Krnáčová, Čajakova 9; JUDr. Jana Dráčová, Čajakova 7, 
Bratislava, podané do podateľne dňa 8.9.2017: 
(13) Ako občania Bratislavy, Starého mesta, Čajakove) ulice týmto podávame námietky voči zmene 
územného rozhodnutia e. č. 0912 s napojením nového polyfunkčného objektu namiesto z ulice 
Šancovej, na ulicu Beskydskú, z nasledovných dôvodov: 
Cítime sa byť navrhovanou zmenou dotknutí vo svojich vlastníckych právach, preto v zmysle §34 ods. 
2 Stavebného zákona žiadame aby sme ako vlastníci bytov a nehnuteľností v susedstve stavby boli 
vedení ako účastníci konania. 
Prejazdnosť susednej ulice Čajakova, na ktorej bývame a kde sme vlastníkmi bytov a nehnuteľností sa 
môže uvedeným navrhovaným rozhodnutím znížiť natoľko, že bude pre nás obtiažny výjazd tak na 
ulicu Šancovu cez ulicu Beskydskú, ako aj na ulicu Karpatskú, cez ulicu Beskydskú. V prípade 
povolenia navrhovanej zmeny, dôjde následne k, z toho vyplývajúcej, zmene v organizácii dopravy a 
stavebník, alebo iné osoby majúce k objektu stavby vzťah budú mať záujem o sprejazdenie ulice 
Beskydskej v inom režime ako je teraz jednosmerná ulica organizovaná, pričom bude nevyhnutné 
zobojsmerniť dotknutú komunikáciu. Zobojsmernie ulice Beskydská, z dôvodu jej nedostatočnej šírky 
bude mať negatívny vplyv na doterajšie p arkovacie miesta. Väčšina domov na blízkych uliciach bola 
vybudovaná v režime zástavby bez garáží a parkovacích státí v medzivojnovom období, kedy 
automobilizmus nevyžadoval reguláciu v oblasti plánovania parkovania. Nový objekt však v zmysle 
súčasných predpisov má byť plánovaný tak, aby nezhoršil doterajší stav prejazdnosti v okolitej 
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zástavbe a nezhoršil parkovacie podmienky doterajších obyvateľov. Súčasný stav, aj keď v dôsledku 
zvýšenia automobilovej premávky nie j e optimálny, je vzhľadom na možnosti lokality najlepším 
riešením. 
Zmena, ktorá sa v konaní navrhuje, pritom môže ohroziť nielen bežnú prevádzku, ale môže spôsobiť 
neprejazdnosť aj pre prípadné zásahové vozidlá požiarnikov a záchranné a policajné zložky, čím môže 
byť ohrozený majetok aj životy občanov nielen ulice Čajakove}, ale aj Beskydskej a Smrečianskej. Ide 
totiž o z, z našej strany predpokladaný, nápor na vjazd a výjazd z výškovej multifunkčnej budovy, ktorý 
pri cca 200 parkovacích státiach, ktoré objekt určite na svoju veľkosť musí mat; predstavuje neustály 
príchod a odchod nových vozidiel. Nakoľko investor pre čo najvyššiu ziskovosť nevyčlenil na 
manipuláciu vozidiel dostatočný priestor a má záujem o čo najväčšiu zastavanost'. snaží sa nájsť 
riešenie výhodné výlučne pre neho a budúcich obyvateľov stavby, bez ohľadu na súčasných obyvateľov 
danej lokality. 
Pre bezpečnosť cestnej premávky máme za to, že má byť zachovaný plánovaný vstup medzi budovou 
YMCA a dotknutou stavbou vežiaka a výjazd na jednosmernú Beskydskú ulicu s prikázaným smerom 
jazdy na Šancovu ulicu. My účastníci navrhujeme, aby došlo k zmene stavby tak, aby výjazd na 
Beskydskú bol rozšírený o pruh vytvorený stavebníkom a prípadne križovatku Beskydskej a Šancovej 
opatriť signalizačným zariadením s možnosťou odbočenia aj doľava. Toto riešenie by pri dobrom 
nastavení signalizácie uvoľnilo aj prejazdnosť križovatky Karpatská - Šancova - Žilinská. 
Práve navrhovaná zmena stavebníkom bude mať negatívne dôsledky okrem uvedeného aj na doterajšie 
parkovacie miesta rezidentov ulice Beskydskej a druhotne aj Čajakove} a Smrečianskej, nakoľko pri 
zrušení jednosmernej prevádzky by muselo nevyhnutne dôjsť k zníženiu stavu doteraz vyznačených 
parkovacích státí na ulici Beskydskej. Je potrebné poznamenal'. že máme obavy aj z toho, či vôbec 
počet plánovaných státí v stavbe zodpovedá normám a či už samotný počet motorových vozidiel, ktoré 
budú užívatelia stavby používať nespôsobí v našej lokalite kolaps. Nemáme možnosť si v lokalite 
zabezpečiť iný spôsob parkovania, ako je zavedený. Jedine v prípade, ak by bolo možné aj pre nás 
vystavať garáže, alebo zabezpečiť parkovanie iným spôsobom, by bolo možné z našej strany 
akceptovať zníženie množstva parkovacích miest na ulici Beskydskej. 
Z uvedených dôvodov s navrhovanou zmenou nesúhlasíme a navrhujeme, aby stavebný úrad riadne 
zistil stav a nariadil nezávislé znalecké dokazovanie znaleckou organizáciou v odbore dopravy tak, 
aby nemohla byť spochybnená nezaujatosť znalca a aby boli položené znalcovi otázky súvisiace aj s 
komfortom bývania ostatných občanov. 
Ide o tak závažné možné dôsledky navrhovaného rozhodnutia pre celú budúcu organizáciu dopravy v 
mieste, ktoré je už teraz prehustené a doprava v špičke na hranici únosnosti, že navrhované 
dokazovanie jediné môže posúdit'. či zmena neúmerne nezaťaží ostatných obyvateľov blízkeho okolia. 
Namietame preto prípadné podklady, ktoré k návrhu predložil stavebník, v ktorého záujme zmena je, 
pretože predpokladáme, že v prípade, ak bol predložený znalecký posudok alebo odborné vyjadrenie, 
objednal a hradil ho stavebník, ktorý akceptoval len taký záver, ako mu vyhovoval a na dosiahnutie 
jeho záujmov a nemohli byť brané účelové do úvahy všetky možné dôsledky navrhovanej zmeny. 

Vybraní vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Čajakovej 1, podané do 
podateľne dňa 8.9.2017: 
(14) Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Čajakova 1 zastúpené Ing. Jaroslavou 
Francisciovou predsedom spoločenstva, ako dotknutí vlastníci a občania Bratislavy, Starého Mesta, 
Čajakove} ulice týmto podávame námietky voči zmene územného rozhodnutia e. č. 0912 s napojením 
nového polyfunkčného objektu namiesto z ulice Šancovej, na ulicu Beskydskú, z nasledovných 
dôvodov: 
Cítime sa byť navrhovanou zmenou dotknutí vo svojich vlastníckych právach, preto v zmysle §34 ods. 
2 Stavebného zákona žiadame aby sme ako vlastníci bytov a nehnuteľností v susedstve stavby boli 
vedení ako účastníci konania. 
Prejazdnosť susednej ulice Čajakova, na ktorej bývame a kde sme vlastníkmi bytov a nehnuteľností sa 
môže uvedeným navrhovaným rozhodnutím znížiť natoľko, že bude pre nás obťažný výjazd tak na ulicu 
Šancovu cez ulicu Beskydskú, ako aj na ulicu Karpatskú, cez ulicu Beskydskú. V prípade povolenia 
navrhovanej zmeny, dôjde následne k zmene v organizácii dopravy a stavebník, alebo iné osoby 
majúce k objektu stavby vzťah budú mať záujem o sprejazdnenie ulice Beskydskej v inom režime ako j e 
teraz jednosmerná ulica organizovaná, pričom bude nevyhnutná obojsmernosť dotknutej komunikácie. 
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Obojsmerná ulice Beskydská, z dôvodu jej nedostatočnej šírky bude mať negatívny vplyv na doterajšie 
parkovacie miesta. Väčšina domov na blízkych uliciach bola vybudovaná v režime zástavby bez garáží 
a parkovacích statív medzivojnovom období, kedy automobilizmus nevyžadoval reguláciu v oblasti 
plánovania parkovania. Nový objekt však v zmysle súčasných predpisov má byť plánovaný tak, aby 
nezhoršil doterajší stav prejazdnosti v okolitej zástavbe a nezhoršil parkovacie podmienky doterajších 
obyvateľov. Súčasný stav, aj keď v dôsledku zvýšenia automobilovej premávky nie je optimálny, je 
vzhľadom na možnosti lokality najlepším riešením. 
Zmena, ktorá sa v konaní navrhuje, pritom môže ohroziť nielen bežnú prevádzku, ale môže spôsobiť 
neprejazdnosť aj pre prípadné zásahové vozidlá požiarnikov a záchranné a policajné zložky, čím môže 
byť ohrozený majetok aj životy občanov nielen ulice Čajakove), ale aj Beskydskej a Smrečianskej. Ide 
totiž o z, z našej strany predpokladaný, nápor na vjazd a výjazd z výškovej multifunkčnej budovy, kt01ý 
pri cca 200 parkovacích státiach, ktoré objekt určite na svoju veľkosť musí mat'. predstavuje neustály 
príchod a odchod nových vozidiel. Nakoľko investor pre čo najvyššiu ziskovosť nevyčlenil na 
manipuláciu vozidiel dostatočný priestor a má záujem o čo najväčšiu zastavanost'. snaží sa nájsť 
riešenie výhodné výlučne pre neho a budúcich obyvateľov stavby, bez ohľadu na súčasných obyvateľov 
danej lokality. 
Práve navrhovaná zmena stavebníkom bude mať negatívne dôsledky okrem uvedeného aj na doterajšie 
parkovacie miesta rezidentov ulice Beskydskej a druhotne aj Čajakove) a Smrečianskej, nakoľko pri 
zrušení jednosmernej prevádzky by muselo nevyhnutne dôjsť k zníženiu stavu doteraz vyznačených 
parkovacích státí na ulici Beskydskej. Je potrebné poznamenal'. že máme obavy aj z toho, či vôbec 
počet plánovaných státí v stavbe zodpovedá normám a či už samotný počet motorových vozidiel, ktoré 
budú užívatelia stavby používať nespôsobí v našej lokalite kolaps. Nemáme možnosť si v lokalite 
zabezpečiť iný spôsob parkovania, ako je zavedený. Jedine v prípade, ak by bolo možné aj pre nás 
vystavať garáže, alebo zabezpečiť parkovanie iným spôsobom, by bolo možné z našej strany 
akceptovať zníženie množstva parkovacích miest na ulici Beskydskej. 
Z uvedených dôvodov s navrhovanou zmenou nesúhlasíme a navrhujeme, aby stavebný úrad riadne 
zistil stav a nariadil nezávislé znalecké dokazovanie znaleckou organizáciou v odbore dopravy tak, 
aby nemohla byť spochybnená nezaujatosť znalca a aby boli položené znalcovi otázky súvisiace aj s 
komfortom bývania ostatných občanov. 
Ide o tak závažné možné dôsledky navrhovaného rozhodnutia pre celú budúcu organizáciu dopravy v 
mieste, ktoré je už teraz prehustené a doprava v špičke na hranici únosnosti, že navrhované 
dokazovanie jediné môže posúdit; či zmena neúmerne nezaťaží ostatných obyvateľov blízkeho okolia. 
Namietame preto prípadné podklady, ktoré k návrhu predložil stavebník, v ktorého záujme zmena je, 
pretože predpokladáme, že v prípade, ak bol predložený znalecký posudok alebo odborné vyjadrenie, 
objednal a hradil ho stavebník, ktorý akceptoval len taký záver, ako mu vyhovoval a na dosiahnutie 
jeho záujmov a nemohli byť brané do úvahy všetky možné dôsledky navrhovanej zmeny. 

Stavebný úrad sa uplatnenými námietkami a pripomienkami zaoberal a po posúderú ich zamietol 
s odôvodnerúm uvedeným nižšie. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov konania. 

Odôvodnenie 

Dňa 27.2.2017 požiadal FINEP Premiére s.r.o„ Jégeho 12, Bratislava, IČO: 36 488 941, v zastúperú 
Ing. arch. Ivanom Mackom, Chorvátska 1 O, Bratislava, Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto, 
oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku (stavebný úrad), Vajanského nábr. č. 3, 
Bratislava, o vydanie zmeny územného rozhodnutia ev.č. 0912. 

Stavebný úrad v súlade s ustanoverúm §§ 36 ods. 1 a 41 ods. 1 stavebného zákona oznámil listom č. 
9124/33015/2017/STNKam zo dňa 26.7.2017 začatie konania o zmene územného rozhodnutia 
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, resp. ich právnym nástupcom z územného 
konania a súčasne nariadil miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 8.9.2017. Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamoval začatie konania 
verejnou vyhláškou. 
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V konaní boli uplatnené námietky účastnikmi konania. Časť bola uplatnená na ústnom pojednávarú, 
časť námietok bola podaná do podateľne miestneho úradu a časť bola podaná po lehote miestneho 
zisťovania. Na námietky a pripomienky uplatnené po miestnom zisťovaní a ústnom pojednávaní, ktoré 
sa uskutočnilo 08.09.2017, stavebný úrad v zmysle ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona neprihliadol, 
na čo boli účastníci upozomerú v oznámení o začatí konania. Ostatnými námietkami a pripomienkami 
sa stavebný úrad zaoberal a citoval ich vo výroku rozhodnutia. Po posúderú ich zamietol s týmto 
odôvodnením: 

K námietke č. 1 : 
Stavebný úrad námietku zamietol ako neodôvodnenú. Stavebný úrad v oznámerú o začatí konania 
upozornil účastrúka, akým spôsobom môže nahliadať do podkladov rozhodnutia. V priebehu konania 
účastník do spisu nenahliadol a to ani na miestnom zisťovarú, kde bol kompletný spisový materiál 
k nahliadnutiu. Na nahliadnutie mal od vyvesenia oznámenia na verejnej vyhláške (dňa 31. 7.2017), po 
miestne zisťovanie dňa 8.9.2017 dostatok času. 

K námietke č. 2: 
Túto pripomienku stavebný úrad zamietol, nakoľko ústne pojednávanie viedol poverený zamestnanec 
stavebného úradu, ktorý v čase ústneho pojednávania na mieste stavby z dôvodu jednoduchšej 
komunikácie a manipulácie s kompletným spisovým materiálom, a s účastrúkmi konania, požiadal 
splnomocneného zástupcu navrhovateľa o pomoc pri nahliadarú do spisu a zápise do prezenčnej listiny 
z konania. 
Týmto konanim zo strany zamestnanca stavebného úradu v žiadnom prípade nedošlo k porušerúu § 4 
ods. 2 správneho poriadku, to znamená, že všetci účastníci mali v konarú rovnané procesné práva. 

K námietke č. 3: 
Z obsahu námietok je zrejmé, že namietajúci namietajú obsah stanovísk, ktorý nebol predmetom ich 
posúdenia. Zmena územného rozhodnutia neriešila zmenu statickej dopravy na povolenej stavbe 
PREMIÉRE. Statická doprava bola riešená vo vydaných územných rozhodnutiach stavby. Táto riešená 
zmena nemá žiadny dopad na množstvo alebo zmenu parkovacích miest a preto túto pripomienku 
stavebný úrad v tomto konaní pokladá za irelevantnú. Spomenuté stanoviská hlavného mesta 
a krajského dopravného inšpektorátu neriešili statickú dopravu, keďže nebola predmetom 
dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia. V oznámení o začatí konania stavebný úrad 
upozornil účastníkov konania, že sú povinní navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú im 
známe, v zmysle § 34 ods.3 správneho poriadku. 

K námietke č. 4: 
Podľa obsahu sa nejedná o občianskoprávnu námietku, preto nie je potrebné riešiť dohodu medzi 
účastníkmi, medzi ktorými malo dôjsť k tejto námietke. Postup podľa § 137 stavebného zákona je 
irelevantný a preto stavebný úrad túto námietku zamietol. 

K námietke č. 5: 
Stavebný úrad vo vzťahu k pozemku pare. č. 7537/3, 7538 v k. ú. Staré Mesto (materská škôlka) 
neeviduje žiadne pochybnosti ohľadne hraníc týchto pozemkov a pozemkov, na ktorých sa 
uskutočňuje stavby, čo bolo dokladované na miestnom úrade. 

K námietke č. 6: 
Stavebný úrad v zápisnici z ústneho pojednávania, po dohode s navrhovateľom, stanovil lehotu do 1 
týždňa odo dňa ústneho pojednávania, v ktorej sa navrhovateľ a niektorí účastníci konania opakovane 
stretli za účelom vyjasnenia ich pripomienok a námietok. Avšak tieto stretnutia skončili bez výsledku. 

K námietke č. 7: 
Touto námietkou sa stavebný úrad nezaoberal, nakoľko územné rozhodnutia sú právoplatné. 
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K námietke č. 8: 
K námietkam uvádzame, že miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním bolo vedené 
v slovenskom jazyku. Pojednávania sa zúčastnil aj zástupca navrhovateľa, ktorý je občanom Českej 
republiky, ktorý komunikoval v svojom materinskom jazyku, česky. Požiadavka prerátať záťaž 

a alternatívne riešiť vjazd/výjazd bola neodôvodnená. Hluková štúdia sa v spise nachádza. Požiadavku 
posúdiť vhodnosť projektu vzhľadom k existujúcej škôlke stavebný úrad vyhodnotil ako 
neodôvodnenú. Zo znenia námietky nie je zrejmé z akého hľadiska sa má stavba doposudzovať, resp. 
čo sa má posúdiť. K námietke týkajúcej sa šírkových parametrov uvádzame, že obojsmerná dopravná 
premávka na Beskydskej bude posúdená Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Bratislava -
Krajský dopravný inšpektorát, ktorý odsúhlasil aj dokumentáciu pre zmenu územného rozhodnutia. 
Požiadavka prerátať statickú dopravu je neodôvodnená, nakoľko predmetom konania nebolo 
objemové resp. funkčné využitie stavby PREMIÉRE, ktoré sa týmto rozhodnutím nemení. 

K námietke č. 9, 10, 11, 12, 13, 14: 
Namietajúci v podaniach v podstate uviedli negatívny dopad zmien v dopravnom riešení a 

nedostatočné riešenie statickej dopravy stavby PREMIÉRE. Ďalej poukázali na to, že nemajú 
v lokalite iný spôsob parkovania, ako je zavedený. Namietajúci navrhli iný spôsob dopravného 
napojenia, a to zachovať vstup medzi budovou YMCA a stavbou PREMIÉRE, s rozšíreným výjazdom 
z Beskydskej. Namietajúci žiadali, aby stavebný úrad nariadil nezávislé znalecké dokazovanie 
znaleckou organizáciou v odbore dopravy a namietali prípadné podklady, ktoré k návrhu predložil 
navrhovateľ, nakoľko boli uhradené navrhovateľom. 

K námietkam týkajúcim sa zmeny dopravného riešenia stavby uplatnené na ústnom pojednávaní 
a do podateľne uvádzame nasledovné. 

Stavebný úrad v rámci kompetencií, ktoré sú mu dané v zmysle platných predpisov, posúdil zmenu 
umiestnenia stavby na základe predložených podkladov a v súčinnosti s dotknutými orgánmi. 

Stavbu posúdili: 
- Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko k investičnej činnosti, č. MAGS OUIC 58265/16-

397021 zodňa9.l.2017 
- Dopravno-kapacitné posúdenie križovatiek Polyfunkčný objekt PREMIÉRE v MČ Staré Mesto 

v Bratislave, z 2014, vypracované DOTIS Consult s.r.o. 
- Dopravno-kapacitné posúdenie križovatiek Polyfunkčný objekt PREMIÉRE v MČ Staré Mesto 

v Bratislave - dodatok z 2015, vypracovaný DOTIS Consult s.r.o. 
- Hluková štúdia z augusta 2015, vypracovaná AKUSTA s.r.o., Tureň 
- MČ Bratislava-Staré Mesto vydala povolenie na zriadenie vjazdu č. 5803/5337/2017/STA/Zub zo 

dňa 3.7.2017, právoplatné 14.07.2017, ktoré vydala mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 
- Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ, KDI, stanovisko č. KRPZ-BA-KDI-25-259/2016 

zo dňa 23.12.2016 
- Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. KRHZ-BA-OPP-

217/2016 zo dňa 24.02.2016 a KRHZ-BA-OPP-1310-00112016 zo dňa 16.1.2017 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, stanovisko č. HŽP/1 11 6/2017 

zo dňa 24.1.2017, podľa ktorého súhlas nebol potrebný a stanovisko č. HŽP/4075/2016 zo dňa 
27.6.2016 ostáva v platnosti 

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2016/14172-4/8872 1/FAL zo 
dňa 21.11 .2016 

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OHO, vyjadrenie č. OÚ-BA
OSZP3-2017/7524/HEL/I zo dňa 23.2.2017. 
Hlavné mesto SR v stanovisku k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 58265/16-397021 zo dňa 

9.1.2017 odsúhlasilo dopravné napojenie stavby s podmienkami, ktoré stavebný úrad uviedol vo 
výroku. V stanovisku hlavného mesta sa uvádza, že tento spôsob pripojenia vychádza z dopravnej 
štúdie (pozn. informatívne predloženej do spisu aj na stavebný úrad), ku ktorému bolo vypracované 
stanovisko MAGS ODI 61672/2014-366093, ODl378/14-BP zo dňa 10.12.2014. V tomto stanovisku 
sa konštatuje okrem iného, že „dokumentácia korektne zhodnotila vplyv investície na okolité 
komunikácie a uzly". 

10 



Návrh na zmenu územného rozhodnutia, ako už stavebný úrad uviedol, nemenil riešenie statickej 
dopravy v stavbe PREMIÉRE, preto sa stavebný úrad nemohol zaoberať statickou dopravou stavby. 
Stavebný úrad nemá v kompetenciách riešiť kapacity parkovania účastmkov konania, ktorí majú 
vlastmcke práva k existujúcim stavbám v lokalite. Stavebný úrad posúdil taký návrh na zmenu 
dopravného napojenia, aký predložil stavebník. Stavebný úrad mal za to, že vyššie uvedené podklady 
rozhodnutia boli úplné, na základe ktorých bolo možné rozhodnúť vo veci. V oznámení o začatí 
konania stavebný úrad upozornil účastmkov konania, že sú povinní navrhnúť na podporu svojich 
tvrdení dôkazy, ktoré sú im známe, v zmysle § 34 ods.3 správneho poriadku. Z obsahu námietok je 
zrejmé, že namietajúci nenavrhli žiadne dôkazy, a nie je ani jasné, ktoré podklady napádajú. 

Návrh je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, to je Územným plánom hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. Hlavné mesto SR Bratislava vydalo 
súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti pod č. MAGS OUIC 58265/16-397021 zo dňa 
9.1.2017. 

V zmysle § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v konaní posúdil návrh z hľadiska 

starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; 
preskúmal návrh a jeho súlad s územnoplánovacími podkladmi a predchádzajúcimi rozhodnutiami v 
území, posúdil, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne 
technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, s 
predpismi, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a 
technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne 
pamiatky, v súčinnosti s dotknutými orgánmi. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán podľa § 56 zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplne!Ú niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 5 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 vydal 
podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplne!Ú niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko pod č. OÚ-BA
OSZP3/2017/078176/RAB/I-EIA-zs.úk.zm zo dňa 5.9.2017. 

Navrhovateľ ďalej predložil: 
• povolenie na zriadenie vjazdu č. rozhodnutia 5803/5337/2017/STA/Zub zo dňa 3.7.2017, 

právoplatné 14.7.2017, ktoré vydala MČ Bratislava-Staré Mesto, 
• splnomocnenie pre Ing. arch. Ivana Macka, Chorvátska 10, Bratislava 
• doklady o vlastníctve k dotknutým pozemkom 
• záverečné stanovisko EIA č. OÚ-BA-OSZP3-2016/009944/LAZ/l-EIA zo dňa 22.7.2016, vydané 

Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie 

Zmena umiestnenia stavby sa dotýkala pozemkov pare. č. 7535/3, 7549/6, k. ú. Staré Mesto. Podľa 
výpisov z listov vlastníctva č. 8425 a 8813 sú vo vlastníctve navrhovateľa. 

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil zmenu začlene!Úa stavby do územia, rešpektoval 
obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy. 
Stavebný úrad zistil, že zmenou umiestnenia stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane 
obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je 
vo výroku rozhodnutia uvedené. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dm odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
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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. 

Poplatok : 100 € zaplatené bankovým prevodom 

Prílohy: Situácia M 1: 500, Pôdorys O 1 NP B 13M 1: 500 

Doručuje sa : 
Verejnou vyhláškou: 

FINEP Premiére s.r.o., Jégeho 12, Bratislava 
Ing. arch. Ivan Macko, Chorvátska 1 O, Bratislava 

--- ~ Mgr. Radoslav Stevčík 
starosta mestskej časti 

vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7560/1,7559,7560/2 k.ú. Staré Mesto - Karpatská 
2,4 YMCA 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7468/1 k.ú. Staré Mesto - Beskydská 6 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7539, 7538, 7536/1, 7536/2, 7535/4, 7535/5 k.ú. 
Staré Mesto - Beskydská 7 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7465 k.ú. Staré Mesto - Beskydská 8 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7550/4, 3 k.ú. Staré Mesto - Beskydská 9 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7551 k.ú. Staré Mesto - Beskydská 11, 13 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7464/6 k.ú. Staré Mesto - Beskydská 12 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7554/ 1 k.ú. Staré Mesto - Beskydská 17 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7472 k.ú. Staré Mesto -Ľadová 1 
vlastníkovi nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7549/15 k.ú. Staré Mesto 
vlastníkovi nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7537/3 k.ú. Staré Mesto 
vlastníkovi nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7535/15 k.ú. Staré Mesto 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č.7913/1 k.ú. Staré Mesto - Šancova 58 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7907/lk.ú. Staré Mesto - Šancova 56 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7464/5 k.ú Staré Mesto - Čajakova 1 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7466 k.ú Staré Mesto - Čajakova 6 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7457/2 k. ú. Staré Mesto - Čajakova 7 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7480 k.ú Staré Mesto - Čajakova 10 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7450 k.ú Staré Mesto - Čajakova 9 
vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 7499 k.ú Staré Mesto - Čajakova 22 
vlastníkovi nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 2171 O, 21714/1 k. ú. Staré Mesto - komunikácie 
Občianske združenie YMCA na Slovensku, zastúpené Mgr. Radovanom Jančulom, Karpatská 2, 
81 1 05 Bratislava 
Soňa Pámická, Bjornsonova 2, 81 1 05 Bratislava 
Mgr. Dana Harvanková, Čajakova 7, 811 05 Bratislava 
Pavol Harvanka, Belehradská 4, 831 04 Bratislava 
Mgr. Martin Hudec, Povraznícka 9, 811 05 Bratislava 
Karol Klobušický, Beskydská 17, 81 1 05 Bratislava 
Katarína Mlyneková, Beskydská 17, 811 05 Bratislava 
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Andrej Lukáč, Beskydská 17, 811 05 Bratislava, 
Katarína Andrassyová, Beskydská 17, 811 05 Bratislava 
Ing. Michal Korauš PhD., MBA, Hlaváčikova 39, 841 05 Bratislava 
Ing. Matej Vagač, Dobrovičová 1 O, 811 09 Bratislava 
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava 
Renáta Minová, Dobšinského 30, 811 05 Bratislava 
Hestia, o.z„ Dobšinského 30, 811 05 Bratislava 
Občianska iniciatíva v zastúpení Mgr. Petrom Hodálom, Šancová 62, 811 05 Bratislava 
Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava 
Pavol Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava 
Mária Dostálová, Beskydská 8, 811 05 Bratislava 
Monika Klobušická, Beskydská 17, 811 05 Bratislava 
Vladimír Dulla, Majerníkova 50, 841 05 Bratislava 
Gábor Grendel, Vazovova 15, 811 07 Bratislava 
Katarína Šimončičová, Dulovo nám. 4, 821 08 Bratislava 
Peter Hodál, Šancová 62, 811 05 Bratislava 
Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste, 
Bjomsonova 2,811 05 Bratislava 
Alena Szemzôová, Šancová 66, 811 05 Bratislava 
Mgr. Eleonóra Šuplatová, Šancová 68, 811 05 Bratislava 
Mgr. Marián Gazdík, PhD„ Šancová 66, 811 05 Bratislava 
Združenie domových samospráv, P.0.BOX 218, 850 00 Bratislava 

Na vedomie: 
Dotknutým orgánom: 
1. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. č. 17, 811 04 Bratislava 
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava , Hlavného mesta SR so sídlom v Bratislave 

Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava, P.O.BOX 26 
3. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Bratislava 
4. Okresný úrad Bratislava - Odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny -

EIA, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
5. Okresný úrad Bratislava - Odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratislava - Odbor starostlivosti o životné prostredie - odbor odpadového 

hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
7. Hasičský a záchranný útvar hl. m. Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
8. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát , Špitálska ul. č. 14, 812 

28 Bratislava 1 
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~ ZMENA STAVllV 

miesto stavby: trojuholník ulíc Šancová /Beskydská/ predÍženie Čajakovej BRATISLAVA 
stavebník: FINEP Premiére s.r.o., Jégého 12, 821 08, Bratislava 
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ZMENA DOMU, OBJEKTU C+D 
(súvisiace s dopravným napojením na ulicu Beskydská) 

mierka: 1:500, dátum: 07 / 2016 
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JMU, OBJEKTU C+D ancova 1 

názov výkresu : PÔDORYS OlNP 
B13 

miesto stavby: trojuholník ~.líc Šancov~ /_Beskydská / predÍže_nie Čajakovej BRATISLAVA 1 mierka: 1:500, dátum: 11/2016 
stavebník: FINEP Prem1ere s.r.o, Jegeho ~2, 821 ?8, Bratislava . •uuaa , • OBERMEYER 
generálny projektant: OBERMEYER HELIKA, s.r .o., Dubravska cesta 2, 841 04 Bratislava ~· . „ , .. , . ··'· HEUKA s .r.o. 
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