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

Značka: 5600/8723/2018/STA-Kam 
Vybavuje: Ing. Kamenec 
Tel.č.: 59246239 

Bratislava dňa 20.2.20 18 

VEC: „Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Šancová ulica, Bratislava", na pozemkoch pare. č. 7535/3, 7549/6, 
k. ú. Staré Mesto 

Difa 31.1.2018, resp. 12.2.2018 boli na tunajšom úrade zaevidované odvolania účastníkov konania JUDr. 
Jany Dráčovej, Čajakova 7, Bratislava, Prof. Mgr. Stanislava Stankociho, Čajakova 1 O, Bratislava, Marcely 
Krnáčovej, Čajakova 9, Bratislava, Ing. Juraja Maťa, Čajakova 11, Bratislava, Mgr. Dany Harvánkovej, Čajakova 
7, Bratislava, resp. Združen ia domových samospráv, Nám. SNP 13, Bratislava, voči vydanému rozhodnutiu MČ 
Bratislava-Staré Mesto o umiestnení stavby č. o umiestnení stavby ev. č. 1434 pod č. 9124/47294/2017/STA/Kam 
zo d11a 8.1.2018 „Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Šancová ulica, Bratislava", na pozemkoch pare. č. 7535/3, 
7549/6, k. ú. Staré Mesto, pre navrhovateľa: FINEP Premiére s.r.o„ Jégeho 12, Bratislava, IČO: 36 488 941. 

Podľa§ 56 zákona č. 7111967 Zb. o správnom poriadku, Vás ako účastníkov konania vyzývame, aby ste sa 
k priloženému odvolaniu vyjadrili v lehote 7 dní odo dňa doručenia. 

Prílohy: 2 x odvolanie 
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'· ~, '(.:~.) :} Ing. ~-ái1ť Kulim nová 

" ":" ::;.:'!/ vedúca oddeleni územného 
rozhodovania a st vebného poriadku 

Doručuje sa : 

Verejnou vyhláškou: 
1. FINEP Premiére s.r.o„ Jégeho 12, Bratislava 

Ing. arch. Ivan Macko, Chorvátska 1 O, Bratislava 
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. 746811 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. 755 1 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 1 O 
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. 21710, 21714/1 k.ú. Staré Mesto -komunikácie 
Občianske združenie YMCA na Slovensku, zastúpené Mgr. Radovanom Jančulom, Karpatská 2, 811 05 
Bratislava 
Soiía Pámická, Bjomsonova 2, 811 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, 811 05 Bratislava 
Katarína Mlyneková, Beskydská 17, 811 05 Bratislava 
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 10, 811 09 Bratislava 
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava 
Renáta Mínová, 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, 81 1 05 Bratislava 
Monika Klobušická, Beskydská 17, 811 05 Bratislava 
Vladimír Dulia, Majemíkova 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, 
Bjornsonova 2,811 05 Bratislava 
Alena Szemzôová, Šancová 66, 81 1 05 Bratislava 
Mgr. Eleonóra Šuplatová, Šancová 68, 81 1 05 Bratislava 
Mgr. Marián Gazdík, PhD„ Šancová 66, 811 05 Bratislava 
Zdrnženie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
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Mestská časť Bratislava- Staré Mesto 

Vajanského nábrežia 3 

81421 Bratislava 

Č.k. 9124/33015/2017/STA/Kam 

Bratislava, 29.1.2018 

Odvolanie proti rozhodnutiu o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby ev. č. 1434 

Odvolatelia: 

JUDr. Jana Dráčová, trvale bytom Čajakova 7, 81105 Bratislava 

Prof. Mgr. Stanislav Stankoci, trvale bytom Čajakova 10, 81105 Bratislava 

Marcela Krnáčová, trvale bytom Čajakova 9, 81105 Bratislava 

Ing. Juraj Maťo, trvale bytom Čajakova 11 , 81105 Bratislava 

Mgr. Dana Harvánková, Čajakova 7, 81105 Bratislava 

Navrhovateľ: 

FINEP Premiére s.r.o., Jégeho 12 Bratislava, IČO 36 488 941 

Odôvodnenie 

Všeobecne: 

Mestská časť Bratislava - Staré mesto rozhodnutím zo dňa 8.1.2018 vyhovela návrhu 
navrhovateľa a zmenila rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1434 „ Poloyfunkčný objekt 
PREMIÉRE, Šancova ulica, Bratislava" (ďalej len Premiére)podľa zákresu vo výkresoch, 
tvoriacich neoddeliteľnú prílohu rozhodnutia. Rozhodnutie bolo oznámené vyvesením na 
úradnej tabuli 17.1.2018. Proti tomuto rozhodnutiu podávajú odvolatelia ako účastníci 
konania, v zákonnej lehote odvolanie. 

Všetci odvolatelia sa cítia byť účastníkmi konania o zmene územného rozhodnutia vedeného 
pod č. 9124/33015/2017/STA/Kam z dôvodu, že sa cítia sa byť navrhovanou zmenou 
dotknutí vo svojich vlastníckych právach. Svoje účastníctvo vzťahujú na §34 ods. 
2 Stavebného zákona, nakoľko sú vlastníkmi pozemkov, stavieb, alebo bytov, ktorých zmena 
umiestnenia stavby naruší ich právo na pokojné a nerušené užívanie majetku. 

Svoje odvolanie, ktoré smeruje proti celému rozhodnutiu odôvodňujú nasledovne: 

Podľa § 4, ods. 2 vyhlášky 532/2002 Z.z. umiestnením stavby a jej užívaním nesmie byť 
zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na 
priľahlých pozemných komunikáciách. Umiestnenie stavby musí zodpovedať urbanistickému 
a architektonickému charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania. 
Rozhodnutie, ktorým stavebný úrad mení dopravné napojenie objektu má za dôsledok, že 
bude ohrozovaná tak bezpečnosť a plynulosť prevádzky na uliciach Beskydská, Čajakova 
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a Smrečianska, ale aj pohoda bývania všetkých obyvateľov , na týchto, doposiaľ na pomery 
Bratislavy relatívne kľudných , uliciach. 
Odvolatelia namietajú, že stavebný úrad nedostatočne zistil a posúdil stav veci a nesprávne 
vyhodnotil dosah na ich práva. Od počiatku niektorí z nich namietali podklady predložené 
navrhovateľom a navrhovali zváženie iného prijateľného riešenia, nepoškodzujúceho ich 
práva. Nakoľko všetky ostatné podklady a súhlasy vychádzali z dopravnej štúdie, ktorá bola 
bez výhrad akceptovaná v konaní EIA, poukazovali pri rozporoch najmä na nevhodné 
dopravné riešenie, ktoré ich , aj ostatných obyvateľov okolia bude poškodzovať tak 
v pokojnom užívaní vlastného majetku, ako aj v možnom ohrození ich zdravia a majetku 
v prípade nepredvídaných udalostí. To, že statická doprava nie je primárnym problémom 
riešeným v tomto konaní (o čo sa opiera napadnuté rozhodnutie) je síce pravdou, ale 
s riešením navrhovaným navrhovateľom úzko súvisí, je jeho príčinou a má aj významný 
dopad na dynamickú dopravu, narušenie pokojného bývania, a hlavne na možné ohrozenie 
života a zdravia obyvateľov a aj ich majetku. 

Podklady pre rozhodnutie: 

Z nesprávnych podkladov vychádzalo aj záverečné stanovisko v procese EIA, č.OU-BA
OSZP3-2016/009944/LAZ/l-EIA-zs, ktoré vychádzalo pri hodnotení navrhovanej zmeny 
z údajov, ktoré boli navrhovateľom skreslené. Dopravná štúdia, tvoriaca základ vychádzala z 
nesprávnych údajov o množstve bytových jednotiek a na ňu naväzujúcej potrebe statickej 
dopravy. Na to , aby pre polyfunkčný objekt s nadzemnou podlahovou plochou nad 17000 m2 
bolo vyhodnotených ako dostačujúci počet hosťovských parkovacích státí počet 12( ktoré 
navrhovateľ chystá a to vrátane vyhradených státí pre osoby so ZŤP - to prezentoval na 
ústnom pojednávaní), nemusí byť súdny človek odborníkom v doprave, aby pochopil, že 
samotný objekt nebude pri parkovaní sebestačný a ohrozí doterajšie pomery a možnosti 
dočasného parkovania v území, ktoré v blízkom okolí nedisponuje veľkým verejným 
parkoviskom. Pritom sám uberá 9 miest z doterajších parkovacích státí, zatiaľ bez náhrady. 
Tiež sa pôvodné stanovisko nezaoberalo vôbec dostatočnosťou vyhodnotenia rizík vo 
vzťahu k obslužnosti ulíc Čajakova a Beskydská pri potrebe zásahu záchranných zložiek 
hoci tieto ulice sú jednopruhové v prevažnej časti a budú pri tom, že majú byť jedinými 
príjazdovými pre parkovanie do objektu vyťažené v miere, na ktorú neboli, ani nie sú 
stavané. Tým sa zásadne mení charakter stabilizovaného územia, čo je v rozpore so 
závermi záverečného stanoviska. Rovnako neboli vypracované ani štúdie týkajúce sa 
zvýšenia hlučnosti , prašnosti a znečistenia ovzdušia na dotknutých uliciach (posudzoval sa 
len vplyv v bezprostrednej blízkosti samotného objektu) v dôsledku odklonenia dopravy 
s trvalým charakterom( Smrečianska, Čajakova a Beskydská). Predložené a posudzované 
boli vplyvy bez ohľadu na tento fakt a netýkali sa dôsledkov zásahu do práva na pokojný 
život a zdravie obyvateľov na príjazdových uliciach žijúcich. 

Dopravná štúdia predložená navrhovateľom k posudzovaniu v procese EIA, ktorého súhlasné 
stanovisko s navrhovaným riešením vychádzalo z predpokladu, že polyfunkčná stavba bude 
generovať určité množstvo zvýšenia kapacity na dopravu bolo postavené na nesprávnych 
a zavádzajúcich údajoch. Až v priebehu tohto konania vyšlo najavo, že navrhovateľ má záujem 
objekt zväčšiť o ďalšiu 5 poschodovú budovu s názvom Endlicher house, kde zahájil proces 
EIA, ktorý v súčasnosti vyhodnotil okresný úrad ako zmenu, ktorá posudzovanie EIA 
nevyžaduje (je voči nemu podané odvolanie). Vo vzťahu ku zmene územného rozhodnutia 
však už v súčasnosti nie sú smerodajné údaje navrhovateľa z roku 2014, ale z roku 2017, kedy 
má mať celý objekt ďalšie nároky na dopravu. Pri použití dopravnej štúdie z roku 2014, pri 
súčasnej zmenenej situácii aj s ohľadom na stavby, ktoré v tom čase neboli brané do úvahy ( 



3 

vila Ľadová, obytný dom na Beskydskej ulici - vo výstavbe, ale aj vzdialenejšie väčšie 
developerské projekty s dopadom dynamickej dopravy hlavne na križovatky Račianske Mýto 
a Karpatská-Šancova-Žilinská), vyvstáva potreba prehodnotenia podkladov, predložených 
navrhovateľom . 

čo sa týka počtu bytov, od ktorých sa odvíja generovanie počtu parkovacích státí , a tým aj 
počet vozidiel, o ktoré by sa minimálne mal zvýšiť prejazd cez ulice Smrečiansku, Čajakovu 
a Beskydskú máme za to, že ide o špekulatívny výpočet a zavádzajúce označenie niektorých 
bytov za izby, štúdiá, apartmány tak, aby boli naplnené tabuľkové prepočty.a boli splnené 
nároky na parkovacie státia, a nízke zaťaženie dynamickej dopravy. 
Dopravná štúdia vychádza z údajov o množstve bytov, apartmánov, samostatných izieb 
a nebytových priestorov, ktorých využitie je navrhované tak, aby boli východzie potreby na 
statickú dopravu čo najnižšie. Navrhovateľ v podkladoch neoznačuje objekt ani v časti ako 
hotel alebo iné ubytovacie zariadenie v zmysle platnej legislatívy, čo vyplýva aj 
z predpokladaného počtu pracovníkov ku krátkodobému ubytovaniu a aj z toho, že 
v súčasnosti ponúka navrhovateľ predaj všetkých jednotiek Premiére na bývanie v počte 133 
bez toho, aby kdekoľvek v ponuke uviedol, pri jednotlivých jednotkách, že ide nie o byt, ale 
o apartmán, či izbu. V ponuke na rozdiel od podkladov pre EIA označuje izby ako štúdiá. 
Na jeho webovej stránke sa dočítame: 

„Projekt PREMIERE predstavuje 23 - podlažný dom s bytmi, apartmánmi a štúdiami. Na 
predaj sú jednotky 1 izb. až 4 izb. s výmerami od 32 m2 do 125 m2. Každý byt, apartmán či 
štúdio má vlastný balkón, lodžiu alebo terasu a predáva sa v štandarde, ktorý zodpovedá 
požiadavkám moderného mestského bývania 21 . storočia . Vlastníci bytov získajú nielen 
exkluzívne miesto pre život alebo pre svoju investíciu, ale mnohí z nich aj panoramatické 
nádherné výhľady na celé mesto. Dnešný nedostatok zelene na tejto ulici doplníme 
extenzívnou zelenou terasou na 6. nadzemnom podlaží, ktorá bude tvoriť zelenú oázu 
mestského bulváru. Súčasťou projektu sú aj administratívne priestory a obchody v parteri 
ulice. Tieto ponúknu individuálnu možnosť úpravy podľa potrieb zákazníka. Ich výborná 
poloha je vynikajúca príležitosť pre propagáciu spoločnosti. Samozrejmosťou sú parkovacie 
státia v troch podzemných podlažiach, medzi ktorými budú aj nabíjacie stanice pre 
elektromobily. " 

Pritom samotný cenník http://www.byty-premiere.sk/cennik ponúka 133 predajných 
jednotiek, čo znamená, že aj „izby" predáva ako samostatné jednotky na bývanie a nie ako 
komplex izieb na podnikanie v ubytovaní. Podľa názoru odvolateľov zavádza tak osoby, ktoré 
mu mali vypracovať podklady, ako aj štátne orgány a potenciálnych kupujúcich, čo 
odvolatelia považujú za zjavné zneužitie práva. 

Na to, aby v zmysle platných právnych predpisov sa krátkodobé ubytovanie mohlo 
kategorizovať ako apartmán, alebo štúdio, musia byť splnené podmienky Vyhlášky 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z. , ktorou sa ustanovujú 
klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Podľa tejto 
vyhlášky § 4 ods. (13), Apartmánový dom je ubytovacie zariadenie, ktoré je prevádzkované 
zvyčajne len v sezóne a poskytuje hosťom prechodné ubytovanie najmenej v piatich 
apartmánoch alebo v štúdiách. 
Podľa § 5 ods. (8) Apartmán je súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. 
Jedna z týchto miestností splňa podmienky obývacej miestnosti. Súčasťou apartmánu je 
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hygienické zariadenie. Apartmán v prípade apartmánového domu je vybavený kuchynkou 
alebo kuchynským kútom a možno ho nazvať i apartmánovým bytom. 
Ods. (9) Štúdio je izba, ktorej súčasťou je kuchynský kút a hygienické zariadenie. 
V prílohe sú ďalšie špecifikácie: 
A p a r t m á n o v é d o m y *** ** 1. Vstupné priestory - recepcia s dennou službou minimálne 
16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop - informácie - recepcia s dennou službou 
minimálne 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop - informácie 2. Ubytovacie 
priestory Vybavenosť apartmánov Predsieň - v spálni maximálne 3 stále lôžka - stôl - centrálny 
trezor na recepcii - hosťom prístupný telefón v objekte - skriňa na šaty - v skrini 6 ks vešiakov 
- odkladací priestor na kufor na každé lôžko: - nočný stolík alebo polička s nočnou lampou -
stolička - poduška a obliečka - prikrývka a obliečka - plachta áno - vešiaková stena - zrkadlo -
v spálni maximálne 4 stále lôžka - stôl - hosťom prístupný telefón v objekte - skriňa na šaty - v 
skrini 4 ks vešiakov - zrkadlo, ak nie je predsieň na každé lôžko: - nočný stolík alebo polička s 
nočnou lampou - stolička - poduška a obliečka - prikrývka a obliečka - plachta - ak nie je 
predsieň : zvuková izolácia vstupných dvier - v prípade predsiene: vešiaková stena a zrkadlo 
3. Hygienické zariadenia - všetky apartmány majú vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s 
WC alebo hygienická bunka) - všetky apartmány majú vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
s WC alebo hygienická bunka)„. 
Ak v rámci polyfunkčnosti má záujem naozaj investor vytvoriť krátkodobé ubytovania tohto 
typu, nepredával by ich jednotlivo ako priestor na trvalé bývanie. Napriek tomu, ako označuje 
v projekte navrhovateľ bytové jednotky, z hľadiska toho na čo sú určené , ide o byty. Vyplýva 
to aj z definície bytu a bytového domu v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
182/1993 Z.z. v § 2. Podľa neho 
( 1) Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú 
rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako 
samostatné bytové jednotky. 
(2) Bytovým domom (ďalej len „dom") sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je 
viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a 
nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo 
spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto 
domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 
Pri posúdení účelu a vybavenia je zrejmé, že ide o byty v bytovom dome. 

Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 532/2002 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, § 44 ods. (1), bytový dom musí mať najmenej jedno 
garážové stojisko na jeden byt. 

V doplňujúcej zverejnenej tabuľke pre Premiére + Endlicher (proces EIA pre Endlicher house, 
dostupný na https://enviroportal .sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-objekt-endlicher-house-sancova
ulica-bratislava ) má byť počet jednotiek na bývanie spolu 190, z čoho predpokladá pre 79 
bytov 85 státí ( v sumarizácii 94 státí), pre 47 apartmánov ( s účelom byU rod. Dom) 47 státí ( 
v sumarizácii 52 státí), a pre izby ako ubytovacie zariadenia v počte 64, 32,6 státí ( 
v sumarizácii 34 státí) Ako v sumarizácii dospel navrhovateľ k iným číslam ako v tabuľkách nie 
je účastníkom zrejmé. Problém vidíme v tom, že apartmány nie sú definované výmerou, takže 
nie je možný riadny prepočet podľa ich veľkosti a pri izbách je potrebné uviesť, že ak nejde 
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o byt samostatný, nie je spôsobilá byť samostatným predmetom prevodu Uednoznačne podľa 
nás ide o malometrážne byty, kedysi označované ako garsónky). Podľa nášho názoru na taký 
počet jednotiek, ako ho uvádza navrhovateľ v časti ubytovania ide o minimálnu potrebu 85 + 
47 + 64 státí, spolu teda 196 státí. Pre ostatné priestory predpokladá navrhovate ľ ďalšie státia 
v celkovom počte 8 ( zo sumarizácie), nakoľko nie sú zrejmé reá lne využitie nebytových 
priestorov, nevedia posúdiť účastníci skutočnú potrebu státí. Ak však aj vychádzame z údajov 
navrhovateľa, spolu to predstavuje potrebu najmenej 206 státí. Na tak veľký objekt, na to, aby 
nebola ohrozená pohoda ostatných obyvateľov v susedných uliciach, by bolo potrebné aj 
väčšie množstvo návštevníckeho státia. 

Považujeme výpočty navrhovateľa z uvedených dôvodov za zavádzajúce a účelovo 

prispôsobované tak, aby bol jeho zámer realizovateľný. 

Pokiaľ berieme do úvahy aj skutočnosť, že v súčasnosti množstvo domácností disponuje 

viac ako jedným autom a aj to, že nie všetky jednotky si kúpia garážové státie, je potrebné 
rátať v okolí so znásobením nárokov na dočasné parkovanie. Počet parkovacích miest 
v okolí však zodpovedá terajším potrebám a nie je lokalita prichystaná na nový nápor na 
parkovanie väčšieho počtu vozidiel. Navrhovateľ nezabezpečuje do dôsledkov ani 
návštevné parkovanie tak, aby neohrozil lokalitu vo zvyšku týmto náporom. 

Z § 4 ods. 2 vyhlášky 532/2002 Z.z. vyplýva, že umiestnením stavby a jej užívaním nesmie 
byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na 
priľahlých pozemných komunikáciách. Umiestnenie stavby musí zodpovedať urbanistickému 
a architektonickému charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania. 
Už pôvodný objekt Premiére zasiahne do pohody bývania v blízkej lokalite, avšak vzhľadom 
na to, že ide o rozostavanú stavbu už nie je možné voči nej reálne bojovať. Jeho doplnenie 

o Endlicher house však spôsobí ešte väčšiu nepohodu, preto odvolatelia v procese EIA 
namietali jeho výstavbu. 

Navrhovateľ alibisticky k námietkam ( v procese EIA k navrhovanej zmene - doplneniu 
objektu Premiere o Endlicher house) uviedol: „Výpočet nárokov na statickú dopravu pre 
Polyfunkčný objekt ENTLICHER HOUSE bol vypracovaný v zmysle normy STN 73 6110/Z2, 
ktorá je v súčasnosti platná. Návrh parkovania v súlade s touto normou rieši nároky statickej 
dopravy vrátane návštevníckych státí na vlastnom pozemku. Budovanie verejného 
parkoviska pre potreby okolitej výstavby nie je predmetom navrhovanej zmeny činnosti a 
požiadavky v tomto smere treba smerovať na iný subjekt". Považujeme stanovisko 
navrhovateľa vzhľadom na citované ustanovenia nášho právneho poriadku za nedostačujúce 

a zavádzajúce a alibistické. Pokiaľ nevie zabezpečiť sám celú reálnu potrebu parkovania 
dlhodobého aj krátkodobého v okolí a v okolí je táto možnosť už vyčerpaná, nemá budovať 
novú stavbu, ktorá doterajších obyvateľov v lokalite ohrozí. Túto skutočnosť mal preveriť aj 
stavebný úrad, ktorý má hájiť aj práva doterajších obyvateľov, ktorí sa môžu oprávnene cítiť 
navrhovanou zmenou dotknutí. 

Vo vzťahu k tvrdeniam navrhovateľa odvolatelia uvádzajú, že dopravná štúdia síce bola 
vypracovaná podľa STN 736110, nezohľadnila však požiadavky v Z/1 v bode 16.3.10 k 

tabuľke 19a, a to že základné počty parkovacích stojísk v zmysle metodiky výpočtu 
musia byť najmä v centrálnych mestských zónach a zónach s vyššou vybavenosťou 
overené aj konkrétnym dopravno-inžinierskym prieskumom a výpočtom na základe 
miestnych podmienok, reálnej zástupnosti parkovísk, podmienok dopravy a 
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parkovacej politiky mesta. Tieto parametre dôsledne vyhodnotené neboli, v časti reálnej 
zástupnosti parkovísk ani podmienok dopravy, a výpočet bol len tabuľkový, hoci norma 
predpokladá aj úpravu v zmysle reálneho dosahu potrieb, kedy sa výpočty môžu aj zmeniť. 

Použité však boli len bežné výpočty bez zohľadnenia vyššie uvedeného. Stavebný úrad , 
ktorý o veci rozhoduje pozná pomery v okolí a mal by citlivo postupovať aj v otázke čo 
najmenšieho ohrozenia práv tretích osôb. 

Skutočnosť, že vjazd a výjazd - pripojenie celého objektu z Beskydskej ulice bolo platne 
schválené zásadne nemajú účastníci iniciatívy námietky, pokiaľ by bolo toto napojenie 
výlučne zo Šancovej na Beskydskú tak, ako funguje dopravná situácia v súčasnosti a ako 
využíva navrhovateľ v procese stavby Premiere vjazd a výjazd zo staveniska. Využíva ho 
výlučne s priamym napojením na Šancovu ulicu. Pokiaľ by to tak ostalo, znamenalo by to, že 
vjazd nebude smerovaný cez Smrečiansku a Čajakovu ulicu, rovnako výjazd bude výlučne 
na šancovú a nie na Beskydskú s napojením na Karpatskú ulicu. V takom prípade negatívne 
komplex v celom jeho dôsledku účastníkov - obyvateľov týchto ulíc, neovplyvní, najmä 
pokiaľ by časť pozemku bezprostredne susediaceho so Šancovou ulicou využil navrhovateľ 
na pripájací pruh a nie na ďalšiu zastavanosť 5 poschodovou stavbou, prípadne by spolu so 
správcom komunikácií mal uvažovať o možnosti svetelne riadenej križovatky, aby 
odbremenil. Za problematické a nevyhovujúce riešenie však odvolatelia považujú riešenie , 
podľa ktorého by mal byť vjazd do garáže výlučne cez ulice Smrečianska, Čajakova 
a Beskydská a výjazd na Beskydskú ulicu s zobojsmernením Beskydskej ulice v časti od 
výjazdu po Čajakovu a s druhým výjazdom (okrem Šancovej) na Karpatskú ulicu, čoho 
dôsledkom bude stav po správoplatnení napadnutého rozhodnutia. 

Odvolatelia namietajú aj dopady týkajúce sa emisií výfukových plynov, pretože Správa 
o hodnotení Premiére podľa nezahŕňala zisťovanie zvýšenia emisií na uliciach Smrečianska , 

Čajakova , ani Beskydská v dôsledku presmerovania dopravy na jednosmerné a v niektorých 
prípadoch na jednopruhové ulice, ktoré majú v zásade nie dostatočnú prejazdovú kapacitu. 

Rovnako námietky týkajúce sa hluku boli posudzované len vo vzťahu k samotnému 
navrhovanému objektu, nezaťažovali sa zisťovaním, ako budú ohrozené priľahlé ulice a to 
najmä v exponovaných časoch . Rozhodnutie má tieto pomery ešte viac ovplyvniť a preto je 
potrebné ich riadne posúdenie a vyhodnotenie. Všetky vplyvy boli zisťované len vo vzťahu 
k bezprostrednej blízkosti objektu, hoci dotknutými budú hlavne obyvatelia ulíc, cez ktoré má 
viesť príjazd k objektu. 

Celkovo navrhované riešenie vážne ohrozí pohodu a kľudný život všetkých doterajších 
obyvateľov blízkych ulíc a hrozia aj ohrozenia zdravia a majetku v dôsledku nemožnosti 
poskytnutia pomoci a bezproblémového zásahu záchranných zložiek v exponovaných 
časoch. Táto vážna námietka zostala pri vyhodnotení nepovšimnutou. 

Celá táto škála nesprávnych zistení naruší životné prostredie Z tohto pohľadu stavebný úrad 
porušil ustanovenie§ 35 ods. 3 Stavebného zákona, nakoľko z podaní účastníkov vedel, že 
namietajú vplyvy na životné prostredie a uspokojil sa s predloženými podkladmi namiesto 
toho, aby sa riadne zaoberal námietkami účastníkov, ktorí uvedené problémy nastolili 
a podklady namietli . 
Podľa § 2 zákona č. 17 /1992 Zb. Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené 
podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďa lšieho vývoja. 
Táto definícia umožňuje chápať aj podmienky bývania ľudí na dotknutých uliciach ako 
životné prostredie. Napadnuté rozhodnutie však tento rozmer ignoruje. 
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občianskoprávne námietky: 

V odôvodnení svojho rozhodnutia stavebný úrad konštatuje, že sa nezaoberal námietkami 
a pripomienkami podanými po 8.9.2017 z dôvodu, že boli podané po miestnom zisťovaní 

a ústnom pojednávaní. K tomu majú odvolatelia výhrady, nakoľko na ústnom pojednávaní sa 
navrhovateľ s účastníkmi dohodol, že budú o námietkach rokovať, čo zástupca stavebného 
úradu nerozparoval a nenamietal pokračovanie v odstraňovaní rozporov. Odvolatelia preto 
majú za to, že ústne pojednávanie nebolo riadne ukončené a rozhodnutie bolo predčasné . 

Napriek námietkam týkajúcim sa bezpečnosti dopravy, narušeniu doterajšej statickej aj 
dynamickej dopravy a majúcim vplyv na posudzovanie navrhovanej zmeny sa ani po 
rokovaní s navrhovateľom nezmenil jeho názor na ním navrhované riešen ie. To, že 
výsledkom nebola dohoda, ale ďalšie podanie niektorých účastníkov, mal stavebný orgán 
posúdiť ako pokračujúce pretrvávanie rozporov a s ohľadom na § 137 SZ mal vyhodnotiť 
dôvody, prečo k odstráneniu rozporov nedošlo. Nemal ich posúd iť ako samostatné námietky 
po lehote na ich podanie. 

Porušil tým ustanovenie § 137 ods. 1 a 2 SZ, podľa ktorého: 

Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie 
dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k 
pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo 
spolupôsobiacich orgánov štátnej správy. 
Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby sa 
zistilo j~j oprávnenie, by znemožnila uskutočniť požadované opatrenie alebo by ho umožnila 
uskutočniť len v podstatne inej miere alebo forme, odkáže stavebný úrad navrhovateľa alebo 
iného účastníka podľa povahy námietky na súd alebo na iný príslušný orgán a konanie preruší. 

Prístup cez Beskydskú: 

Je potrebné uviesť, že odvolatellia, ako občania bývajúci v blízkosti a vlastniaci byty a domy 
na blízkych uliciach, ktoré sa podľa rozhodnutia majú stať jediným prístupom do objektu 
Premiére netušili, že navrhovaná zmena sa ich bude dotýkať. Podklady, ktžoré sa v spise 
nachádzajú dôsledne neposkytujú o ich námietkách vyčerpávajúce odpovede. To, že bolo 
vydané rozhodnutie o povolení vjazdu a výjazdu s napojením na Beskydskú ulicu č. 
58032017/STNZzub z 3.7.2017, o ktorom sme sa dozvedeli pri nazretí do spisu dňa 
6.9.2017 neznamená ani neznamenalo, že do predmetného objektu sa bude po jeho 
dokončení vchádzať cez Smrečiansku , Čajakovu a Beskydskú ulicu, s jej čiastočným 
zobojsmernením. Uvedené rozhodnutie neobsahuje zmenu dopravného značenia a tým 
nepovoľuje vjazd cez Smrečiansku s napojením cez Čajakovu na Beskydskú ( tak to 
predpokladá až v tomto konaní navrhované riešenie) Uvedená informácia bola vždy len ako 
druhoradá uvedená v dôvodoch podaní a rozhodnutí a netvorila navrhovaný petit rozhodnutí 
ani opatrení. Odvolatelia - účastníci konania sa o nej dozvedeli náhodne, avšak pokiaľ 
nebude smerodajným podkladom pre povolenie zmeny, tak sa ich nepriaznivo nedotýka. 
Riešenie napojenia objektu cez Beskydskú ulicu tak, aby existoval priamy vjazd a výjazd 
z ulice Šancovej a vyriešila sa križovatka Šancova - Beskydská, kde by navrhovateľ svoj 
vjazd a výjazd riešil na svojich pozemkoch aj s odbočovacími pruhmi, alebo riadenou 
svetelnou križovatkou, by bolo schodným riešením. Navrhovateľ však má záujem 
o zastavanie celej plochy, ktorú vlastní a má záujem len o zvýšenie zisku. Nehľadí na možný 
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dopad na obyvateľov okolitej zástavby a doterajších vlastníkov domov a bytov v danej 
lokalite. 

Ak aj napriek výhradám k stanovisku EIA bude toto vyhodnotené ako dostatočný podklad, 
treba si uvedomiť, že v 1. bod podmienok v stanovisku EIA je uvedené, že treba zohľadn iť 
a rešpektovať vyjadrenia správcov komunikácií blízkych ulíc. Z rozhodnutia nevyplýva, že by 
správcovia ulíc po záverečnom stanovisku posudzovali uvedený návrh, nevyplýva to ani 
z rozhodnutia samotného. Okrem toho, odvolatelia nie sú, ani neboli účastníkmi konaní 
o stanoviská v danej oblasti. Preto majú za to, že stavebný úrad má zvážiť, či v tejto 
podmienke bolo záverečné stanovisko EIA doplnené nespochybniteľným podkladom. 

V každom prípade opätovne musia odvolatelia podotknúť, že je ohrozený nielen ich pokojný 
život, ale aj zdravie aj majetok, pokiaľ bude schválené navrhované a nakreslené riešenie 
tvoriace súčasť rozhodnutia, pretože spôsobí minimálne v čase dopravnej špičky nemožnosť 
efektívneho zásahu či už záchranárov, alebo požiarnikov v prípade potreby. Tým môže byť 
ohrozené zdravie každého, kto býva alebo pracuje na uliciach Smrečianska, Beskydská 
alebo Čajakova. Ku objektu Premiere sa záchranné zložky síce dostanú ( nemusia 
akceptovať dopravné značenie - zo Šancovej ulice cez Beskydskú alebo medzi Premiere 
a YMCA), ale na Čajakovu a Beskydskú v časti od Čajakovej ulicu nie, pretože bude v čase 
dopravnej špičky permanentne upchatá vozidlami, ktoré sa do Premiere chcú dostať 

a vozidlami doterajších vlastníkov nehnuteľností, ktorí chcú na ul ici zaparkovať v pozdÍžnom 
parkovaní, pričom najmä v rodinných a bytových domoch nemajú inú možnosť parkovania. 
K tomu treba prirátať zastavenie poštovými a kuriérskymi službami alebo opravármi plynu, 
vody, elektriky a telekomunikačných služieb. čo sa týka ulice Čajakovej, ide pri tom 
o jednopruhovú komunikáciu, kde nie je možné počítať s prejazdom záchranných vozidiel 
tým, že sa pred nimi stojace vozidlá uhnú, nakoľko objektívne nebudú mať kde ani na 
Čajakovej, ani na Beskydskej a na Smrečianskej to bude možné len v niektorých úsekoch. 
S týmto bezpečnostným rizikom nepočítali žiadne štúdie, ani to nevyhodnocovali. Šancová 
ulica síce ďalšiemu nárastu vozidiel nevyhovuje, ale je predsa len štvorprúdovou 
komunikáciou, kde sa môžu vozidlá pri prejazde záchranných zložiek vyhnúť v iných 
pruhoch. Z tohto pohľadu sa javí odvolateľom rozhodnutie .a aj samotný návrh riešenia ako 
úplne nevhodný. Predmetné ulice nie sú na taký nápor dopravy pripravené a na takú 
intenzitu dopravy nikdy neboli ani určené . 

Zmena vo vzťahu k prístupu zo Šancovej v susedstve YMCA: 

Rozhodnutie, ktoré odvolatelia napádajú, vo svojom výroku v spojení s výkresmi mení 
pôvodné rozhodnutie a samotný prístup do objektu tak, že umožňuje nový vjazd a výjazd. 
Tým však ruší úplne prístup do objektu zo Šancovej ulice cez účelovú komunikáciu medzi 
Premiére a YMCA. Vyplýva to z výroku, ktorým sa nedoplňa ďalší vjazd a výjazd, ale 
predpokladá sa len zmena na nový vjazd a výjazd cez Beskydskú ulicu. 

Toto je však v rozpore so záverečným stanoviskom EIA ku Premiére, ktoré tvorí prvotný 
podklad pre toto rozhodnutie, nakoľko v procese EIA a aj jeho záverečnom stanovisku sa 
predpokladal ponechať aj doterajší vjazd a výjazd a to pre obsluhu celého Premiére. Z tohto 
pohľadu je celé rozhodnutie v rozpore s podkladmi o ktoré sa opiera. 

Rozsudok NS SR: 

Odvolateľmi namietané narušenie pohody a kľudného života doterajších obyvateľov 
dotknutých ulíc nebol vôbec vyhodnotený. Niektorí z obyvateľov mesta sa v rámci iniciatívy 
snažili aj v minulosti brániť výstavbe dotknutého objektu, avšak bezvýsledne. Každý 
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z orgánov dáva do pozornosti rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré umožnilo navýšenie 
predmetného objektu o cca 15 poschodí. Je však nutné pripomenúť, že predmetné 
rozhodnutie bolo vydané v čase starého OSP, kedy neplatili terajšie princípy CSP 
obsiahnuté v článkoch 1. - 18. a zneužitie práva nemalo za dôsledok nepožívanie právnej 
ochrany, ako je tomu teraz, vyplývalo len z výkladu právnych noriem. 

Pokiaľ sa však odvolávajú niektoré orgány na rozsudok najvyššieho súdu vo veci 
právoplatnosti zmeny výšky budovy treba uviesť, že sa najvyšší súd zaoberal aj námietkou 
ohľadne dopravného napojenia stavby. Konkrétne vo svojom rozhodnutí 2 Sžo 267/2008 
z 18.3.2009 uviedol: 

„Pokiaľ sa jedná o námietku žalobkyne ohľadne dopravného napojenia stavby je nesporné, 
že predmetná zmena územného rozhodnutia už nerieši nové dopravné napojenie a zvýšenie 
kapacity statickej dopravy, nakoľko toto je identické s už vydaným Stavebným povolením z 
roku 2004. Z predloženého posudku vypracovaného Ing. J. B., autorizovaným stavebným 
inžinierom, týkajúceho sa statickej dopravy bolo preukázané, že už umiestnený počet 3 
podzemných podlaží je postačujúci aj pre objekt po navrhovanej zmene. Dopravené 
napojenie sa teda nemení a nie je predmetom rozhodnutia stavebného úradu. Predmetom 
návrhu na zmenu nie je zmena dopravného napojenia ani zmena stavby v časti, kde sú 
riešené parkovacie státia." 

Preto je nepochybné, že NS SR napriek akceptovaniu navýšenia budovy predpokladal 
zachovanie doterajšieho stavebného aj územného povolenia v danej oblasti a dopravené 
napojenie sa nemá meniť. Odvolatelia nevidia žiadny dôvod, prečo by dôsledky konania 
stavebného úradu mali mať na pleciach v konečnom dôsledku ostatní obyvatelia blízkeho 
okolia, ktorí si plnia všetky povinnosti, ktoré od nich mesto a štát vyžadujú. Žiadajú preto, aby 
aj im bola poskytnutá primeraná ochrana neboli ohrozené ich doterajšie podmienky bývania 
a užívania komunikácií, vrátane možnosti parkovania na ulici. Už vôbec nemôžu akceptovať 
možnosť poškodenia zdravia, ktorého dôsledkom povolenie zmeny môže byť. 

Navrhované riešenia: 

Napriek tomu, že mnohým celý objekt vadí, sú si odvolatelia vedomí toho, že je nevyhnutné 
vyriešiť jeho napojenie z dopravného hľadiska tak, aby to bolo akceptovateľné tak pre 
odvolateľov, navrhovateľa, aj dopravnú situáciu v meste. Od poslednej zmeny územného 
rozhodnutia došlo zo strany navrhovateľa k získaniu výlučných vlastníckych práv aj 
k pozemku na rohu Beskydskej a Šancovej ulice, ktorý by sa dal pre riešenie, ktoré by bolo 
najvhodnejšie využiť. Túto alternatívu však navrhovateľ neponúkol, preto o nej nebolo 
rozhodované a nebola vôbec posudzovaná. Ani my účastníci sme o nej nevedeli (na ústnom 
pojednávaní neboli zapísané všetky vyjadrenia účastníkov. Zástupca navrhovateľa tvrdil 
ústne, že inú možnosť nemajú a poprel, že by navrhovateľ bol vlastníkov všetkých pozemkov 
od súčasne stojacej rozostavanej stavby až po ulicu Beskydskú. To, že klamal vyšlo najavo 
až keď podal návrh na posúdenie zmeny EIA na Endlicher house). Odvolatelia majú za to, že 
je potrebné zvážiť aj tento ich návrh. V čase ústneho pojednávania, keď boli účastníci 
zástupcom navrhovateľa zavádzaní, navrhovali pre odľahčenie zaťaženia prístup do garáží 
z oboch vjazdov a výjazdov ( Beskydská, aj Šancova od YMCA). Ani tento návrh však 
navrhovateľ nechcel prijať v rámci odstraňovania rozporov, hoci účastn íci poukazovali na 
nevhodnosť jeho návrhu aj z titulu, že môže viesť k ešte väčšej záťaži na už problematickú 
križovatku Račianske mýto ( takúto možnosť dopravná štúdia nevyhodnocovala). Pri upchatí 
Čajakovej a jedinom vjazde cez Smrečiansku , bude vzhľadom na krátku vzdialenosť 
napojenia Smrečianskej na Šancovu od Račianskeho mýta pravdepodobné, že zápcha úplne 
znemožní aj plynulý výjazd MHD zo zastávky Račianske mýto. 
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Podľa § 39 ods. 1, SZ, druhej vety, ktorý sa vzťahuje aj na zmenu územného rozhodnutia , v 
rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhrad iť 

predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podl'a nich 
môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia. 
Z dôvodov uvedených vyššie a v námietkach navrhujú účastníci , aby boli v procese 
odvolania posúdené aj možnosti ich návrhov s dopadom tak na dopravnú infraštruktúru 
v porovnaní s riešením navrhovaným navrhovatel'om, ako aj z pohl'adu zachovania 
bezpečnosti a možnosti bezproblémového vjazdu záchranárskych vozidiel na ulice obývané 
účastníkmi a porovnaním súčasného stavu so stavom predpokladaným po odsúhlasení 
zmeny územného rozhodnutia v zmysle posudzovaného návrhu. 

Návrh: 

Podl'a § 32, ods. 1 Správneho poriadku : Správny orgán je povinný zist iť presne a úplne 
skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom 
nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Túto zásadu správny orgán porušil , keď 
vychádzal len z podkladov navrhovatel'a, ktoré bral za smerodajné a dokazovanie nedoplnil. 
Porušil aj§ 47 ods. 3, SP, keď nedostatočne sa vysporiadal s tým, akými úvahami bol 
vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použit í právnych predpisov, na 
základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a 
s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia . Napriek tomu, že o skonkretizovaní pôvodných 
námietok mal stavebný úrad vedomosť, nevyhodnotil ich v súlade so zákonom - nešlo 
o nové námietky, len ich upresnenie v priebehu konania. Nesprávne vyhodnotil aj 
odstraňovanie občianskoprávnych rozporov. 

Z uvedených dôvodov majú odvolatelia za to, že rozhodnutie nevychádzalo z dostatočne 
zisteného stavu veci a stavebný úrad nesprávne použil správnu úvahu, v dôsledku čoho 
dospel k nesprávnemu rozhodnutiu. Preto v zmysle § 59 ods. 2 Správneho poriadku 
navrhujú, aby rozhodnutie odvolací orgán zrušil a prikázal vo veci prvostupňovému 
orgánu ďalej konať a zistiť všetkými dostupnými spôsobmi presne a úplne skutočný stav 
veci a to napríklad vyžiadaním si stanoviska od poskytovateľa dopravnej štúdie, hlukovej 
štúdie, štúdie znečistenia vzduchu exhalátmi, dopravného inšpektorátu, správcov 
komunikácií a to tak, že ich upriami aj na námietky odvolateľov , aby mohli byť výsledky 
objektívne a boli úplné. 

JUDr. Jana Dráčová, ~ ~ 
Prof. Mgr. Stanislav Stankoci, ~-t·-1./lí ..._ 

Marcela Krnáčová, .---cť~_/ 

Ing. Juraj Maťo, ~ 
Mgr. Dana Harvánková, Ň 
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Elena Hanzlovicova 
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Od: Marcel Slávik (predseda ZDS) [slavik@samospravydomov.org~Wffjff&°t : r;ŕj'/·-·-
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P,~~LQl;!_Y_: - - VYBAVUJ{': - - ..J 

Komu : Podatelna 

Predmet: RE: 9124/47294/2017/Kam (ÚR: Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, šancová ulica, Bratislava) 

Prílohy: image001 .jpg 

Odvolanie voči územnému rozhodnutiu MČ Bratislava-Staré mesto č. 9124/47294/2017 /Kam 

Voči územnému rozhodnutiu MČ Bratislava-Staré mesto č. 9124/47294/2017/Kamzo dňa 08.01.2018 sa 
odvolávame. 

Združen ie domových samospráv požiadalo v zmysle §23 ods.l Správneho poriadku o kópiu podkladov 

rozhodnutia, ktoré mu príslušný orgán nevyhotovil a nedoručil; právo dostať kópiu spisu je predpokladom 

na realizáciu práva vyjadrenia k podkladom rozhodnutia podľa §33 ods.2 Správneho poriadku. V dôsledku 
neoboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia bolo odvolateľovi upreté právo na vyj adrenie k podkladom 

rozhodnutia a navrhnúť ďalšie dôkazy podľa §33 ods.2 Správneho poriadku;, čím správny orgán zároveň 
porušil zásadu umožnenia účastníkom konania efektívne hájiť svoje práva a záujmy podľa §3 ods.2 

Správneho poriadku. Tým bolo odvolateľovi zároveň upreté právo podľa čl.6 ods.4 Aarhurského dohovoru 

č.43/2006 Z.z. 

Upozorňujeme na znenie §23 ods.4 Správneho poriadku, ktoré kogentným spôsobom prikazuje poskytnúť 
elektronickú kópiu spisu za úhradu materiálnych nákladov (pozri napr. Komentár k Správnemu poriadku, 
Košičiarová a spol., Heuréka 2013). 

Podľa rozsudku NS SR č. 3 Sžo 220/2010 zo dňa 02.08.2011, ktorý konštatuje, že ak sa správny orgán 
svojim postupom neumožnil účastníkovi oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia a v dôsledku toho sa an i 
nezaoberal prípadnými námietkami, návrhmi dôkazov a vyjadreniami účastníka konania, tak úrad 

postupoval v rozpore s §33 ods.2 Správneho poriadku a toto samo o sebe je dôvodom na zrušenie 

takéhoto rozhodnutia. 

Združenie domových samospráv namietalo predpojatosť pracovníka správneho orgánu, ktoré napadnuté 
rozhodnutie vydal, pričom o t ejto námietke nebolo rozhodnuté zákonným spôsobom; procesná námietka 

predpojatosti zamestnanca správneho orgánu vedie k prerušeniu meritórneho rozhodnutia a začatie 
samostatného konania o vylúčení zamestnanca zo správneho konania, ktoré je zakončené samostatným 

rozhodnutím podľa §46 Správneho poriadku s možnosťou odvolať sa voči nemu. 

Zo súdnej praxe vyplýva, že pracovník správneho orgánu, voči ktorému bola podaná námietka 

predpojatosti sa musí podľa §11 ods.2 Správneho poriadku zdržať akéhokoľvek konania v meritórnom 
konaní a to až do doby, kým sa nerozhodne o jeho (ne)predpojatosti, pričom táto povinnosť vyplýva 
pracovníkovi správneho orgánu momentom podania námietky predpojatosti;pPodľa ustálenej súdnej praxe 

je rozhodovanie vylúčeným zamestnancom procesnou chybou, ktorá môže mať vplyv na zákonnosť 
rozhodnutia . (pozri napr. Komentár k Správnemu poriadku, Košičiarová a spol., Heuréka 2013). 

V danom prípade je nesporné, že napadnuté rozhodnutie pripravil a v konaní vystupoval vylúčený 

zamestnanec stavebného úradu. 

Stavebný zákon nerozlišuje dôvod zmeny územného rozhodnutia; ak je podaná žiadosť o zmenu územného 
rozhodnutia, je jedno z akého dôvodu takje robené a musia byť dodržané všetky ustanovenia zákona. 
Odvolateľ namietal obsah záväzného stanoviska dotknutého orgánu a stavebný úrad mal postupovať podľa 

§140b ods.S Stavebného zákona, čo neurobil. 
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V správnom konaní sa uplatňuje rovnako apelačná zásada ako sa uplatňuje aj princíp dvojinštančnosti 
rozhodnutia. Z toho vyplýva, že odvolací orgán môže zmen iť rozhodnutie prvostupňového orgánu len 
vtedy, ak prvostupňový orgán postupoval v konaní procesne správne ale nesprávne uplatnil zákon pri 
svojom rozhodovan í; odvolací orgán nemôže zhojiť svojim rozhodnutím v odvolacom konaní tak, že 
rozhodne o veci, o ktorej mal rozhodnúť prvostupňový orgán avšak ten to opomenul - takáto situácia je 
vždy dôvodom pre zrušenie napadnutého rozhodnutia a vrátenie veci na nové konanie . 

V danom prípade prvostupňový orgán postupoval procesne nesprávne, nezabezpečil si v rozpore s §32 
Správneho poriadku zjednocujúce stanovisko dotknutých orgánov podľa §140b ods.S Stavebného zákona, 
čím sa stáva jeho rozhodnutie nezákonné a je dôvodom na jeho zrušenie a vrátenie veci na nové konanie . 

Stavebný úrad ignoroval občiansko-právnu námietku dotknutosti majetkových práv materskej škôlky, 
pričom stavebný úrad nepostupoval postupom podľa §137 Stavebného zákona, hoci tak urobiť mal; 
stavebný úrad o tejto občiansko-právnej námietke si urobil úsudok sám, hoci to mal podľa §137 
Stavebného zákona zakázané. Stavebný úrad si nevyžiadal stanovisko materskej školy ani ju nevyzval podľa 
§137 Stavebného poriadku. 

Podľa judikatúry Najvyššieho súdu SR zo dňa 19.01.2012 sp.zn. 8 Sžp 6/2011 (publikované v Zbierke 
stanovísk NS SR č.5/2012 podč . 103/2012, str.80) ak sa stavebné orgány v rámci územného konania 
nevysporiadajú s občiansko-právnou námietkou súvisiacou s pozemkom, na ktorom sa má stavať v súlade s 
§137 ods.1 a ods.2 Stavebného zákona, je takéto územné rozhodnutie o umiestnení stavby v rozpore so 
zákonom. 

Stavebný úrad sa nezaoberal námietkou Združenia domových samospráv č. 7 z dôvodu, že pôvodné 
rozhodnutia sú právoplatné. Stavebný úrad ignoroval skutočnosť, že konanie o zmene územného 
rozhodnutia bolo z dôvodu nevyhovujúcej dopravnej situácie ako aj to, že v tomto smere podal námietku 
voči obsahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu (námietka č.3) . 

Stavebný úrad rozhodol o námietke č.8 záporne z dôvodu, že sa nemenia kapacitné parametre stavby. 
Tento dôvod sa však nezakladá na pravde, je preukázateľne nepravdivé. V súčasnosti prebieha zisťovacie 
konanie pre zámer „Polyfunkčný objekt ENDLICHER HOUSE, Šancová ulica, Bratislava", z ktorého vyplýva, 
že podzemné garáže objektu PREMIÉRE a zamýšľaného objektu Endlicher sú prepojené a predmetné rampa 
má slúžiť ako dopravné napojenie pre obidva zámery (ktoré splývajú do jedného). Tým je preukázané, že 
stavebný úrad v rozpore s §32 Správneho poriadku si nezabezpečil úplné a presné podklady rozhodnutia 
a na základe neúplne a nepresne zisteného stavu veci rozhodol o tejto námietke. 

Spojenie zámeru Premiére a Endlicher je dôležité aj z dôvodu, že podľa §140c ods.S Stavebného zákona „Ak 
vo vzťahu k predmetu územného konania o umiestnení stavby, územného konania o využití územia, 

stavebného konania alebo kolaudačného konania bolo ku dňu jeho začatia už začaté a právoplatne 
neukončené konanie podľa osobitného predpisu, stavebný úrad do dňa jeho právoplatného ukončenia svoje 
konanie preruší." Do dňa podania tohto odvolania nebolo zisťovacie konanie pre zámer „Polyfunkčný 
objekt ENDLICHER HOUSE, Šancová ulica, Bratislava" právoplatne ukončené rozhodnutím o ďalšom 
neposudzovaní. Zo zámeru jednoznačne vyplýva, že majetkovo sú vlastníci projektu Premiére a Endlicher 
prepojení a Endlicher uvažuje s jediným dopravným napojením a to podzemnou garážou cez podzemné 
garáže objektu Premiére a práve rampou, ktorá je predmetnom konania o zmene územného rozhodnutia. 

Vydať napadnuté rozhodnutie zakazuje aj §38 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z., pričom práve §140cods.5 
Stavebného zákona kogentne prikazuje územné konanie prerušiť až do doby predloženia právoplatného 
rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Tento postup nebol stavebným úradom dodržaný, čo spôsobuje 
nezhojiteľnú vadu napadnutého rozhodnutia. 

Združenie domových samospráv na potrebu predložiť rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre zámer 
„Polyfunkčný objekt ENDLICHER HOUSE, Šancová ulica, Bratislava" stavebný úrad vo svojom vyjadrení 
upozornilo a namietalo že nie je možné územné rozhodnutie vydať bez jeho doloženia; stavebný úrad túto 
námietku ignoroval a neuviedol ju ani v napadnutom rozhodnutí, čím postupoval v rozpore s §47 ods.3 

12.2.2018 
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Správneho poriadku. 

Podľa judikátu Najvyššieho súdu SR sp.zn. 2 Sžp 15/2012 zo dňa 23.10.2012 sa vo výroku územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného podľa §39 a §39a Stavebného zákona uvedie, ktorým 
námietkám účastníkov konania sa vyhovuje a ktorým nie pričom odôvodnenie obsahuje už len dôvody 
takéhoto rozhodnutia; nedodržanie tohto postupu má za následok nezákonnosť takéhoto rozhodnutia a je 
dôvod na jeho zrušenie. 

Podľa §S9 ods.1 Správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak 
je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Vzhľadom na konštatované 
pochybenia v územnom konaní žiadame, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušil podľa §S9 ods.3 
a vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie. Toto odvolanie má podľa §SS ods.1 Správneho poriadku 
odkladný účinok, ktorý podľa §42 ods.4 Stavebného zákona nemožno vylúčiť. 

Žiadame byť oboznámený s podkladmi odvolacieho konania pre účely vyjadrenia sa podľa §33 ods.2 a §56 
Správneho poriadku v samotnom konaní o odvolaní. Zároveň žiadame, aby v rozhodnutí o odvolaní boli všetky 
naše námietky v odvolaní citované podľa §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku a odvolací orgán 
uviedlo, ako sa s nimi vysporiadal a ako ich v rozhodnutí zohľadnil. S podkladmi odvolacieho orgánu žiadame 
byť oboznámení podľa §23 ods.1 pred samotným vydaním druhostupňového rozhodnutia a umožniť 
odvolateľovi sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadriť. 

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §2Sa Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o e
governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli 
verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nezasielať. 

Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na 
ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. 

S pozdravom, 

tlliiiiiiiiií~ Marcel Slávik 1 predseda 
Združenie domových samospráv 1 Námestie SNP 13 I P.O.BOX 2181850 00 Bratislava 
+421 905 728 704 (SVK) 1slavik@samospravydomov.org1 www.samospravydomov.org 

From: Marcel Slávik (predseda ZDS) [mailto:slavik@samospravydomov.org] 
Sent: Friday, September 8, 2017 11:01 PM 
To: 'podatelna@staremesto.sk' <podatelna@staremesto.sk> 
Cc: 'petr.skarka@finep.cz' <petr.skarka@finep.cz>; 'schlosser.peter@azet.sk' <schlosser.peter@azet.sk>; 
'igor.kamenec@staremesto.sk' <igor.kamenec@staremesto.sk>; 'Danka H' <mackopes@gmail.com> 
Subject: 9124/33016/2017/Kam (ÚR: Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Šancová ulica, Bratislava) 

Vyjadrenie v územnom konaní podľa §37 ods.3 Stavebného zákona a §33 Správneho poriadku 

Dňa 08.09.2017 bol na enviroportály zverejnený zámer „Polyfun kčný objekt ENDLICHER HOUSE, Šancová 
ulica, Bratislava" (http:ljwww.enviroportal .sk/sk/eia/deta il/polyfunkcny-objekt-end licher-house-sancova
ulica-bratislava ), ktorého navrhovateľom je FINEP Premiére, s.r.o., Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava. 
V tomto zámere sa v opise zámeru na str. 3 uvádza „Zmena navrhovanej činnosti je prepojená podzemnými 
podlažiami, 1.NP a vjazdom do garáže s objektom nŠANCOVÁ - PREMIÉRE" (ďalej len 11Povolená činnosť"). Na 
základe prepojenia týchto dvoch činností sa musí aplikovať postup podľa Zákona, teda v zisťovacom konaní 

overiť, či je potrebné Zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa Zákona." A na str.21 uvádza „Celkový 
počet parkovacích miest v troch podzemných podlažiach a 1. NP bol uvažovaný pre potreby imisnej štúdie 54 z 
toho 20 krátkodobých a 34 dlhodobých. Priemerný koeficient súčasnosti je 3,4. V garáži Premiére je 
projektovaných 62 krátkodobých a 110 dlhodobých parkovacích miest. Spolu v oboch objektoch Priemiére a 
Endlicher House bolo uvažovaných 226 parkovacích miest, z toho bude 82 krátkodobých, 144 dlhodobých. 

Krátkodobé PM sa posudzujú ako veľmi frekventované s koeficientom súčasnosti 5,0, t.j. predpokladá sa, že 
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všetky auta na parkovisku sa vymenia v priebehu 1,0 špičkovej hodiny 5 krát za deň. Odstavné parkovacie 
miesta sa posudzujú s koeficientom súčasnosti 2,5, t.j. predpokladá sa, te všetky autá na parkovisku sa 

vymenia v priebehu 2,0 špičkových hodín 2 krát za deň. Celkový počet prejazdov na vjazde do podzemnej 
garáže bude 1 396. Garáž bude vetraná VZT s odvodom znečisteného vzduchu nad strechu objektu s kótou 

19,3 m Výška VZT výduchu je 1,5 nad atikou. Objekt bude dopravne napojený na šancovú ulicu cez Beskydskú 
ulicu. Na Beskydskú ulicu bude výjazd a vjazd z 1.NP, 1.PP, 2.PP a z 3.PP." 

Vzhľadom na skutočnosť, že podzemné garáže nemajú vlastné vyústenie do cestnej siete, ale sú prepojené 
s vedľajším objektom „Polyfunkčný objekt PREMIÉRE" a tento využívajú aj na dopravné napojenie spojených 
podzemných garáží do cestnej siete na Beskydskú ulicu, je potrebné v predmetnom územnom konaní 
zohľadňovať celkovú kapacitu spojených podzemných garáží. Keďže na susedný objekt „Polyfunkčný objekt 
PREMIÉRE" bola spracovaná dopravná štúdia len pre 199 parkovacích státí a tá neuvažovala s rozšírením aj na 
susedný objekt, je potrebné spracovať novú dopravnú štúdiu uvažujúcu s celkovou kapacitou spojených 
podzemných garáží uvažujúcou s celkovým počtom 226 parkovacích státí. Podľa metodiky magistrátu mesta 
Bratislava dopravno-kapacitného posudzovania veľkých investičných projektov je potrebné podzemné garáže 
s počtom parkovacích státí prevyšujúcich 200 státí zabezpečiť dopravné napojenie do cestnej siete minimálne 
dvomi samostatnými vstupmi a výstupmi, s ktorými sa neuvažovalo ani v zámere „Polyfunkčný objekt 
PREMIÉRE" ani v zámere „Polyfunkčný objekt ENDLICHER HOUSE, Šancová ulica, Bratislava". 

Námietka 1: Vzhľadom na uvedené namietame záväzné stanovisko magistrátu mesta Bratislava a dopravného 
inšpektorátu, ktoré sa nevyjadrovalo k celkovému počtu spojených podzemných garáží obsluhovaných 
navrhovanou zmenou (226 parkovacích státí), ale len parkovacími státiami objektu Premiére. Dopravná štúdia 
(DOTIS, Dr. Ing. Peter Schlosser) dopravno-kapacitne posudzovala 172 resp. 199 parkovacích státi; preto je 
potrebné spracovať aj novú dopravnú štúdiu. V zmysle metodiky Dopravno-kapacitného posudzovania 
veľkých investičných projektov je potrebné v prípade podzemných garáží s počtom parkovacích státí 
prevyšujúcich 200 státí takéto podzemné garáže zabezpečiť dopravné napojenie do cestnej siete minimálne 
dvomi nezávislými vstupmi a výstupmi. Predložená projektová dokumentácia toto nespÍňa. Túto námietku je 
potrebné procesne vybaviť postupom podľa §140b ods.S Stavebného zákona. Prvostupňovým dotknutých 
orgánom je magistrát mesta Bratislava, nadriadeným je primátor mesta Bratislava. 

Podľa §140c ods.6 Stavebného zákona „Ak sa stavebný úrad odôvodnene domnieva, že vo vzťahu k predmetu 
územného konania o umiestnení stavby, územného konania o využití územia, stavebného konania alebo 

kolaudačného konania malo byť uskutočnené konanie podľa osobitného predpisu, ktoré sa však do dňa začatia 
územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania nezačalo, zašle návrh na začatie 
uvedeného konania postupom podľa odseku 2 príslušnému orgánu. Príslušný orgán k tomuto návrhu vypracuje 
záväzné stanovisko, ak zistí jeho nesúlad s osobitným predpisom, v ktorom uvedie túto skutočnosť." 

Námietka 2: Keďže posúdenie vplyvov na životné prostredie neposudzovalo dopravné napojenie podzemných 
garáží dvomi samostatnými vstupmi a výstupmi, je potrebné túto nutnú zmenu posúdiť v zisťovacom konaní 
ako zmenu stavby; stavebný úrad je povinný toto zisťovacie konanie iniciovať postupom podľa §140c ods.6 
Stavebného zákona, o čo stavebný úrad týmto aj žiadame. 

Podľa §140c ods.S Stavebného zákona „Ak vo vzťahu k predmetu územného konania o umiestnení stavby, 
územného konania o využití územia, stavebného konania alebo kolaudačného konania bolo ku dňu jeho 

začatia už začaté a právoplatne neukončené konanie podľa osobitného predpisu, stavebný úrad do dňa jeho 
právoplatného ukončenia svoje konanie preruší." Zo zisťovacieho konania pre zámer „Polyfunkčný objekt 
ENDLICHER HOUSE, Šancová ulica, Bratislava" vyplynie aj nový okruh účastníkov tohto územného konania 
podľa §34 ods.1 Stavebného zákona (dotknutá verejnosť). 

Námietka 3: Keďže podľa zámeru „Polyfunkčný objekt ENDLICHER HOUSE, Šancová ulica, Bratislava" je 
podzemná garáž dopravne obsluhovaná vstupom a výstupom schvaľovaným týmto územným konaním, je 
stavebný úrad povinný predmetné územné konanie podľa §140c ods.S Stavebného zákona prerušiť a to až do 
právoplatnosti rozhodnutia zo zisťovacieho konania; týmto žiadame, aby stavebný úrad v zmysle §140c ods.S 
Stavebného zákona predmetné územné konanie prerušil. 
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Po zabezpečení požadovaných rozhodnutí zo zisťovacích konaní v zmysle predchádzajúceho textu je možné 
pokračovať v územnom konaní, v ktorom si uplatňujeme nasledovné podmienky a námietky. 

Požiadavka 4: V pokračovaní územného rozhodnutia žiadame ustáliť nový a úplný okruh účastníkov konania 
zahŕňajúcich aj dotknutú verejnosť zo zisťovacieho konania pre zámer „Po lyfunkčný objekt ENDLICHER 
HOUSE, Šancová ulica, Bratislava". 

Podľa §4 ods.1 písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. 11územné rozhodnutie obsahuje okrem všeobecných 
náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov 

účastníkov konania". Záujmom účastníkov konania všeobecne požadovaných na ústnom prejednaní je 

ukľudnenie dopravy znížením rýchlostina max.30km/ h a vylúčenie tranzitnej dopravy. 

Požiadavka S: Vzhľadom na uvedené žiadame ako podmienku územného rozhodnutia zabezpečiť projekt 

dopravného značenia, ktoré ulice Beskydská, Čajakovského a Ľad ová označí ako obytnú zónu; Legislat íva je 
definovaná v predpise č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v§ 59: Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v 
obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne, ktoré hovoria, že v obytnej zóne chodci smú používať cestu v ce lej 

jej šírke, a hry detí na ceste sú dovolené. Vodiči tu smú jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/ h a pritom sú povinný 
dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmú ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný 
zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené 

inak. Zároveň je potrebné tieto ulice opatriť dopravnými značka mi „zákaz vjazdu" s výnimkou dopravnej 
obsluhy. 

Zástupca investora p. Petr Škarka konštatoval, že si je vedomý, že dopravné napojenie podľa právoplatného 

územného rozhodnutia je nevyhovujúce a nesprávne. V predchádzajúcom texte sme konštatovali nedostatky 
v súsvislosti so spojenou podzemnou garážou objektov Premiére a a Endlich house; v zámere pre 
„Polyfunkčný objekt ENDLICHER HOUSE, Šancová ulica, Bratislava" sa navyše uvažuje s prepojeným aj 

s potenciá lnym objektom 

Požiadavka 6: Vzhľadom na uvedené požadujeme spracovanie novej dopravnej štúdie ako aj nových 
záväzných vyjadrení magistrátu mesta Bratislava a dopravného inšpektorátu. 

Zástupca investora p. Petr Škarka na dotaz účastníkov konania informoval, že parcela č. 7535/ 14 k.ú. 
Bratislava-Staré mesto nie je v ich vlastníctve a nemajú k nej žiaden vzťah okrem nájmu pozemku pre 

zriadenie staveniska. Účastníci konania (vlastníci susedných stavieb) požadova li, aby sa na tejto parcele zvýšil 
počet parkovacích miest dispozičnou zmenou tak, aby táto podzemná garáž uspokojila všetky (budúce) nároky 
na statickú dopravu tak, aby nevznikal takýto tlak na Beskydskú, Čajakovského a Ľadovú ulicu, ktorú by na 

parkovanie mali využívať len vlastníci už existujúcich objektov. 

Predložený zámer „ Polyfunkčný objekt ENDLICHER HOUSE, Šancová ulica, Bratislava" je preukázaním, že táto 

informácia podaná zástupcom investora nebola pravdivá a že FINEP Premiére, s.r.o. má možnosť túto 
požiadavku riešiť. 

Podľa §137 Stavebného zákona 11Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj 

o dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k 
pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo spofupôsobiacich orgánov 
štátnej správy. Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby sa 

zistilo jej oprávnenie, by znemožnila uskutočniť požadované opatrenie alebo by ho umožnila uskutočniť fen v 
podstatne inej miere alebo forme, odkáže stavebný úrad navrhovateľa alebo iného účastníka podľa povahy 
námietky na súd alebo na iný príslušný orgán a konanie preruší. Stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa musí 

predložiť dôkaz, že na súde, prípadne inom príslušnom orgáne bol podaný návrh na rozhodnutie v spornej veci. 

Ak návrh nebude v určenej lehote podaný, môže si stavebný úrad urobiť úsudok o námietke sám a rozhodnúť 
vo veci. V konaní, pri ktorom stavebný úrad nariaďuje vo verejnom záujme opatrenia podľa tohto zákona, a ak 
hrozí nebezpečenstvo z omeškania, urobí si sám úsudok o námietke, pri ktorej nedoši o k dohode, a vo veci 
rozhodne." 
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Požiadavka 7: Žiadame, aby stavebný úrad odporučil účastníkov konania na dohodu s FINEP-om ohľadne 
dispozičnej zmeny objektu Endlich a to postupom podľa §137 Správneho poriadku. 

Podľa §3 ods.4 Správneho poriadku 11Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou 
vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie 

prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy 
pokúsiť o jej zmierne vybavenie."; zároveň podľa §137 1111Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto 
zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z 

vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu 
alebo spolu pôsobiacich orgánov štátnej správy." 

Viacerí účastníci predmetného konania konštatovali, že by so zmenou územného rozhodnutia súhlasili za 
predpokladu istých kompenzácií zo strany investora stavby Premiére. 

Požiadavka 8: Žiadame, aby stavebný úrad určil lehotu na usporiadanie pracovného stretnut ia medzi 
investorom a účastníkmi konania ohľadne zmierneho usporiadania predmetu t ohto územného konania; 
v prípade neuskutočnen ia tohto stretnutia v danej lehote stavebný úrad bude postupovať podľa §137 
Stavebného zákona. 

Procesné požiadavky a námietky 
Námietka/Požiadavka 9 : Požadujeme kópiu spisu podľa §23 ods.1 Správneho poriadku; vzhľadom na 
podobnú požiadavku viace rých ú častn íkov konania s poukazom na rovnosť účastn íkov pred zákonom ako aj 
vzhľadom na veľký okruh úča stníkom žiadame, aby kópia spisu bola zabezpečená elektron icky na webovej 
stránke MČ Bratislava - Staré mesto a verejnou vyhláškou. Takýto postup predpokladá aj §36 ods.4 
Stavebného zákona. 
Námietka/Požiadavka 10: Po zabezpečení ďalšieho dokazovania j e potrebné zvolať nové ústne prejednanie 
a umožn iť účastníkom konania vyjad riť sa k doplneným podkladom a dôkazom podľa §33 Správneho 
poriadku. 

Za súčasného právneho aj vecného stavu so zmenou predmetného územného rozhodnutia nesúhlasíme 
a trváme na uvedených námietkach a požiadavkách. 

S pozdravom, 

-liiiťl'> Marcel Slávik 1 predseda 
Združenie domových samospráv 1 Námestie SNP 131P.O.BOX218 185000 Bratislava 

-""""" +421 905 728 704 (SVK) 1 slavik@samospravydomov.org 1 www.samospravydomov.org 
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