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

244/9120/20 J 8/STA/Mys/H-17 Bratislava, 22.02.2018 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), § 
7b zákona č. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, čl. 67 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky, .§ 2 . ods. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky (ďalej len „stavebný úrad") na základe uskutočneného konania 
rozhodla takto: 

1. Stavebný úrad v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia navrhovateľa 

Bus Station Services s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 50 861 662 
(ďalej len „navrhovatel'"), 

a po uskutočnenom konaní podľa § 82 stavebného zákona v spojení s § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej Jen „správny poriadok") a§ 20 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len 
„vykonávacia vyhláška") 

povoľuje užívanie 

dočasnej stavby: „Mlynské Nivy - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, X2 Spoločné 
zariadenie staveniska stavby Twin City - Chalupkova, Košická, Bratislava" 

v členení na stavebné objekty: 
SO X2.1O1 Administratívno - prevádzková budova, 
SO X2.102 Čerpacia stanica PHM, 
SO X2.103 Prestrešenie ČS, 
SO X2.104 Strojná umyváre11, 
SO X2.105 Sklad, 
SO X2.106 Prístrešok pre stavebné mechanizmy a autá, 
SO X2.31 O Areálové oplotenie, 
SO X2.3 l 1 Kontrola vstupov, 
SO X2.800 Prípojka nn, 
SO X2.810 Areálové rozvody nn, 
SO X2.81 l Areálové osvetlenie, 
SO X2.900 Vonkajšie slaboprúdové rozvody, 
SO X2. l OOO Príprava územia a HTÚ, 
PS X2. l O 1.1 Technológia výdaja stravy, 
PS X2.104.2 Technológia vysávania a čistenia, 
PS X2.3 l 1.1 Technológia vstupov (závory) 

na pozemkoch reg. „C" pare. č. 9118/12, 9118/13, 9118/20, 9118/23, 9118/28, 9120/7, 9120/24, 
9120/59 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave (ďalej len „stavba"). 
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Pre umiestnenie stavby bolo mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto vydané rozhodnutie o umiestnení 
stavby č. 1382 zo d11a 14.09.2016, zn. 8157/43552/2016/STA/Kul, právoplatné dňa 10.11.2016. Územným 
rozhodnutím bolo zmenené rozhodnutie o umiestnení stavby „Polyfunkčná stavba Twin City, Karadžičova, 
Továrenská, Chalúpkova, Košická - Bratislava" č. 1282, zn. 1464/40769/2013/ST A/Kl o zo d11a 17.09.2013, 
právoplatné diía 06.02.2014. Stavebné povolenie zn. 7488/22162/2017 /ST A/Kul/G-38 bolo vydané difa 
22.05.2017 a nadobudlo právoplatnosť dlfa 09.06.2017. 

Stručný popis predmetu a účel kolaudačného rozhodnutia: 
Stavba obsahovala pozemné a inžinierske objekty, ktoré sú určené na užívanie ako objekty zariadenia 
staveniska. 
SO X2.101 Administratívno - prevádzková budova: 
Administratívno-prevádzková budova je riešená ako trojpodlažná budova vyskladaná z typových oceľových 
kontajnerových buniek. V objekte sú umiestnené kancelárie, sklady, výdajňa jedál, sociálne a hygienické 
zázemie a ďalšie prevádzkové priestory. Objekt je napojený na rozvody slaboprúdu, silnoprúdu, elektrickej 
požiarnej signalizácie, zdravotechniky, vzduchotechniky a chladenia. 
SO X2.102 Čerpacia stanica PHM· 
Čerpacia stanica pohonných hmôt je riešená ako kontajnerová stavba, osadená na ostrovčeku na betónovej 
platni. Súčasťou stavby je aj technologická časť čerpacej stanice. Technologické zariadenie slúži k príjmu 
pohonnej hmoty, k uskladneniu v nadzemnej dvojplášťovej oceľovej nádrži a k výdaju PHM na zastrešenej 
manipulačnej ploche. Havarijná nádrž má objem 8m3

• Prestrešenie čerpacej stanice je riešené ako 
samostatný stavebný objekt SO X2. l 03. 
SO X2.104 Strojná umvvárei1: 
Strojná umyváre11 je riešená ako otvorená umývacia linka. Súčasťou umývacej linky j e aj mobilný umývací 
agregát, ktorý bude slúžiť na rušné doumývanie vozidiel. Umyváreň je napojená na čističku odpadových 
vôd, ktorá bola predmetom osobitného užívacieho povolenia. Súčasťou stavby je aj technologická časť 
umyvárne. 
SO X2.105 Sklad: 
Sklad so zastavanou plochou l 5m2 je jednopodlažný, konštrukčne ho tvorí typový kontajner. 
SO X2.106 Prístrešok pre stavebné mechanizmy a autá: 
Prístrešok s pultovou strechou je riešený ako otvorené prestrešenie s pôdorysným priemetom 123 m2

• 

Nosnými prvkami sú štyri oceľové stÍpy. Časť elektro riešila osvetlenie, silnoprúd - zásuvky, bleskozvod a 
uzemne111e. 
SO X2.310Areálové oplotenie: 
Časť oplotenia areálu X2 je riešené ako drôtené na oceľových stÍpikoch s výškou 2000 mm. Časť oplotenia 
je zrealizované ako drevené z OSB dosiek osadených na drevených stÍpikoch. 
SO X2.311 Kontrola vstupov: 
Vstupový a výjazdový terminál pozostáva zo stojana terminálu a obojstrannej automatickej závory s 
príslušenstvom. Technológiu rieš il prevádzkový súbor PS X2.3 l 1. l Technológia vstupov (závory). 
SO X2.800 Prípojka nn: 
Pre napoj enie administratívno-prevádzkovej budovy a zariadenia staveniska je zrealizovaná samostatná 
káblová prípojka NN medzi rozvádzačom trafostanice a rozvádzačom l RMS. l O 1. 
SO X2.810 Areálové rozvody nn: 
Káblové rozvody NN pre napojenie jednotlivých objektov areálu X2 sú vedené zo skríň 2PRIS6 a 3PRJS6. 
SO X2.811 Areálové osvetlenie: 
Vonkajšie osvetlenie areálu X2 je riešené výbojkovými svietidlami na oceľových stožiaroch. Osvetlenie je 
napojené z rozvádzača objektu R.VO, ktorý je umiestnený vedľa objektu kioskovej trafostanice a je 
napojený z poistkovej skrine 2PRIS6. 
SO X2.900 Vonkajšie slaboprúdové rozvody: 
Stavebný objekt riešil dátové rozvody, telefónne rozvody vonkajšieho priestoru X2, slaboprúdové rozvody 
sa napájajú na rozvody s ozn. X 1 a ich rozsah je zrej mý z porealizačného zamerania stavby. 
PS X2. 101.1 Technológia výdaja stravy: 
Výdaj11a j edál sa nachádza na prízemí administratívno-prevádzkovej budovy. Technologická časť r iešila 
výdaj hotových j edál, umývanie bieleho riadu, umývanie kuchynského riadu a umývanie termoportov. 
PS X2.104.2 Technológia vysávania a čistenia: 
Technológia j e umiestnená medzi čerpacou stanicou a prevádzkovou budovou. Tvoria ju odberné miesta 
vody a exteriérové zásuvky, ktoré sú osadené do stÍpikov z betónových tvaroviek. 
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~bný úrad určuje pre užívanie stavby podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky: 
Stavba sa povoľuje užívať ako dočasná do 31.12.2022. 
Stavbu možno užívať len na účel určený týmto rozhodnutím. Každá zmena v užívaní, spočívajúca v 
~mene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom 
·ozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, 
1yžaduje rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby(§ 85 stavebného zákona). 
vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby a príslušné rozhodnutia 
1chovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi 
1 pri odstránení stavby stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona). 
vlastník stavby je povinný v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s týmto 
·ozhodnutím udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo 

iožiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a 
tby sa čo najviac predÍžila jej užívateľnosť (§ 86 stavebného zákona). 
I lehote do 6 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia stavebnému úradu pred ložiť energetický 
:ertifikát administratívno-prevádzkovej budovy(§ 82 stavebného zákona). 
>od ľa ust. 88 ods. 5 stavebného zákona vlastník zariadenia staveniska vopred prerokuje so stavebným 
1radom možnosť ďalšieho využitia zariadenia staveniska, ak ho možno po dokončení výstavby využiť 
1a iné účely. Podľa výsledku prerokovania buď predloží stavebnému úradu návrh na zmenu účelu 
1žívania, prípadne na stavebné úpravy, alebo zariadenie staveniska po dokončení výstavby odstráni na 
:áklade osobitného povolenia stavebného úradu. 
'odmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
i lavné mesto SR Bratislava. súhlas na prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia (čerpacia 
tanica PHM) č. MAGS OZP 55335/2017-389763/Si zo dňa 27.10.2017: 
Prevádzkovať technologické zariadenie v súlade s vypracovaným prevádzkovým poriadkom tak, aby 
pachové látky neboli v koncentráciách obťažujúcich obyvateľov . 

Dodržiavať technicko-prevádzkové parametre a technicko-organizačné oparenia na zabezpečenie 
ochrany ovzdušia najmä vo vzťahu k režimu kontroly, údržby a čistenia technologického zariadenia. 
Viesť prevádzkovú evidenciu o prevádzke zariadenia, poruchách, odstávkach a spotrebe pohonných 
látok, používaných v prevádzke (kg.rok-1 ). 
Oznámiť, v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401 / 1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovan ie ovzdušia, a v 
zmysle VZN č. 1/2016 v znení VZN č. 4/2013 každoročne do 15. februára na Magistrát Hl. mesta 
SR Bratislavy úplné a pravdivé údaje o zdroji znečisťovania, potrebné pre určenie výšky poplatku 
podľa skutočnosti uplynulého roka. 

~egionálnv úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto. záväzné stanovisko č. 

lŽP/158671201 7 zo diía 27.09.2017: 
K uvedeniu priestorov do prevádzky je potrebné preukázať protokolom z laboratórneho rozboru 
vzorky pitnej vody z kolaudovanej stavby (administratívno-prevádzkovej budovy), že kvalita vody 
vo vyšetrovaných ukazovateľoch spÍňa požiadavky NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v 
znení NV SR č. 469/201 O Z.z. 

t nebola predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
iv na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
ákon o EIA"), v zmysle stanoviska vydaného Ministerstvom životného prostredia č. 8316/2014-3.4/pl 
:i 05. 1 1.2014. Pôvodná stavba bola posudzovaná podľa zákona o EIA, MŽP SR vydalo záverečné 
·isko č. 2257/2011-3 ,4/dp, zo dňa 28.07.2011. 

aní uplatnil námietky Eduard Szabo, Hlavná 20, 931 O 1 Bratislava. Námietky sa týkali právoplatnosti 
ného povolenia, rozporu stavebného povolenia s posúdením podľa zákona č. 24/2006 Z. z., rozsahu 
lovanei stavhv ::i hP:7rn~r.noc;ti ŤP:i 11 :7ív::i11 i::i St::ivP:hnv ľir::irl cm n~miP:tk::imi 7::iohP:r::il ::i vvhorl1rntil ir.h 
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Odôvodnenie: 

I. Dr'ía 28.08.2017 podala spol. Twin City a.s„ Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 872 217, 
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na dočasnú stavbu „Mlynské Nivy - Rekonštrukcia 
inžinierskych sietí a komunikácií, X2 Spoločné zariadenie staveniska stavby Twin City - Chalupkova, 
Košická, Bratislava" v Bratislave. 

Stavba bola povolená stavebným povolením zn. 7488/22162/2017/STA/Kul/G-38 zo dňa 22.05.2017, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť d1'ía 09.06.201 7. 

Dr'ía 07.09.20 17 stavebný úrad listom zn. 9801/38937/2017/STA/Mys oznámil známym účastníkom 
konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a súčasne nariadil miestne zisťovanie a ústne 
pojednávanie na de1'í 22.09.2017. V oznámení o začatí konania stavebný úrad upozorni l účastníkov konania 
a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne. Stavebný úrad do okruhu účastníkov zahrnul okrem spol. Twin City a.s. ako stavebníka a 
vlastníka dotknutých pozemkov aj Eduarda Szaba, bytom Hlavná 20, 931 01 Šamorín, nakoľko očakával 
jeho prihlásenie za účastníka konania. Eduard Szabo sa obdobne prihlásil do kolaudačného konania 
súvisiacej stavby s názvom „Mlynské Nivy - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, X 1 
Rekonštrukcia Chalupkovej ulice". 

D1'ía 11.09.2017 stavebný úrad zaevidoval vyjadrenie Združenia domových samospráv, sídlom 
Rovniankova 14, 85102 Bratislava. Združenie vo svojom vyjadrení žiadalo o overenie splnenia podmienok 
zo stavebného povolenia. Priznanie postavenie účastníka nepožadovalo. Stavebný úrad k tejto požiadavke 
uvádza, že v konaní overil aj splnenie týchto podmienok v rozsahu, v akom sa dotýkali kolaudovanej stavby. 

Dňa 14.09.201 7 bola stavebnému úradu doručená žiadosť Eduarda Szaba, Hlavná 20, 931 O 1 Šamorín, 
ktorou sa prihlásil za účastníka konania. Žiadosť odôvodnil tým, že jeho „práva sú uvedenou stavbou 
a postupmi úradom priamo dotknuté". Požadoval, aby ho stavebný úrad zahrnul do okruhu účastníkov 
konania a aby mu doručil všetky písomnosti v konaní resp. aby mu umožnil všetky procesné úkony ako 
riadnemu účastníkovi konania. V liste ďalej žiadal o informovanie ohľadom odvolania podaného voči 

stavebnému povoleniu stavby. Na túto žiadosť stavebný úrad odpovedal osobitným listom zn. 
9801141189/2017/STA/Mys dňa 25.09.2017. 

Dt'ía 22.09.2017 sa uskutočnilo miestne zisťovanie a ústne pojednávanie, z ktorého priebehu bola 
spísaná zápisnica. Stavebný úrad v konaní a na miestnom zisťovaní zistil, že stavba bola uskutočnená 
v zmysle podmienok uvedených vo vydaných rozhodnutiach, bez nedostatkov a závažných nedorobkov. Pri 
uskutočnení stavby nedošlo k takým zmenám oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní, ktoré by si 
vyžadovali prerokovanie v osobitnom konaní podľa stavebného zákona. 

Dňa 22.09.2017 stavebný úrad súčasne vydal list zn. 9801/40900/2017/STA/Mys, ktorým Eduardovi 
Szabovi predÍžil lehotu na uplatnenie námietok o 7 kalendárnych dní. List si účastník prevzal d1'ía 
04. l 0.2017. K lehote na uplatnenie námietok sa podrobnejšie venujeme v odôvodnení námietok. 

D1'ía 22.09.2017 a opätovne v totožnom znení d1'ía 25.09.2017 Eduard Szabo uplatnil námietky. 
D1'ía 27.09.2017 spol. Twin City a.s. požiadala o vylúčenie odkladného účinku odvolania (odvolaní). 
D1'ía 14.12.2017 spol. Twin City a.s. oznámila, že previedla všetky práva a povinnosti vyplývajúce z 

vyššie uvedeného stavebného povolenia na spoločnosť Bus Station Services s. r. o„ Karadžičova 12, 
Bratislava, IČO: 50 861 662. Zároveň bolo stavebnému úradu oznámené, že spol. Bus Station Services s. r. 
o. nadobud la od spol. Twin City vlastnícke právo ku všetkým stavebným objektom, ktoré sú predmetom 
rozhodnutia. 

Nás ledne došlo v priebehu konania k reparcelácií stavbou dotknutých pozemkov a k zmene 
vlastníckych práv k týmto pozemkom. Noví vlastníci pozemkov sa stali podľa ust. § 78 stavebného zákona 
účastníkmi konania. Stavbou dotknuté pozemky boli pare. č. 91 18/12, 9118/ 13, 9 118/20, 9118/23, 9118/28, 
9120/7, 9120/24, 9120/59 v katastrálnom území Staré Mesto. Stavebný úrad následne v súlade s 
ustanovením § 80 stavebného zákona oznámil listom zn. 244/1380/2018/STA/Mys zo dňa 10.01.2018 
začatie kolaudačného konania novým účastníkom konania - spol. Sma1t City Office l s.r.o„ Smart City 
Office II s.r.o., Smart City Office III s.r.o„ Sma1t City Office IV s.r.o„ Smart City Office VI s.r.o. a Twin 
City Jnfrastructure s.r.o„ všetky sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava. Uvedení účastníci konania mohli 
uplatniť námietky a pripomienky v lehote do 1 O dní odo dňa doručenia oznámenia. Ostatným účastníkom 
konania stavebný doručoval oznámenie informatívne a neplynuli im lehoty na uplatnenie námietok, na čo 
ich stavebný úrad v písomnosti upozornil (Twin City a.s„ Eduard Szabo). V tejto lehote nebo li uplatnené 
námietky. 
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Rozhodnutie o námietkach: 
Námietky Eduarda Szaba pre veľký rozsah (šesť strán) uvádzame v skrátenom znení: 
Namietajúci na úvod uviedol, že vzhľadom na nedodržanie § 80 ods. 1 stavebného zákona - neskoré 
doručenie oznámenia o konaní miestneho zisťovan ia, a z titulu účastníctva v konaní, zasiela písomne v 
lehote námietky voč i vydaniu ko laudačného rozhodnutia k predmetnej stavbe. Námietky zhrnul do troch 
okruhov. 
1. Namietal vydanie kolaudačného rozhodnutia z titulu neexistencie právoplatného stavebného povolenia: 
Namietajúci poukázal na odvolanie voči stavebnému povoleniu zo dňa 09.06.2017 písomne vyhotoveného 
d1'ía 22.05.20 17 a následný postup stavebného úradu. Namietaj úci sa domnieval, že stavebné povolenie 
nemohlo kvôli riadne podanému odvolaniu nadobudnúť právoplatnosť, preto sa jedná o stavbu nepovolenú, 
na ktorú je možné vydať užívacie povolenie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom 
povolení stavby. 
11. Namietal vydanie ko laudačného rozhodnutia z dôvodu porušenia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Námietky sa opäť týkali stavebného konania s poukazom na§ 140c stavebného zákona a§ 59 ods. 1 písm. c) 
stavebného zákona. Namietaj úci ďalej uviedol: „Namietam vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
Stavbu, nakoľko dočasná stavba „Mlynské nivy - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, X2 
Spoločné zariadenia staveniska stavby Twin City - Chalupkova, Košická, Bratislava" a vydané stavebné 
povolenie č. 748812216212017/STA!Kul/G-38 zo dňa 22.05.2017 je v rozpore so záujmami životného 
prostredia a so záujmami obyvateľov a verejnosti, a že vydané stavebné povolenie je v priamom rozpore so 
záverečným stanoviskom MŽP SR č. 225712011-3.4/dp zo dňa 28.07.2011 a vyjadrením MŽP SR č. 
831612014-3.4/pl zo dňa 5.11.201 4. Podľa § 34 ods. 4 správneho poriadku vykonávanie dôkazov patrí 
správnemu orgánu. 
III. Námietky smerujúce k rozsahu stavebných objektov a prevádzkoyých súborov: 
V citovanom znení: 

„z Oznámenia o začatí kolaudačného konania zo dňa 07.09.2017 z.č. 980113893712017/STA/Mys, 
vyplýva, že predmetom kolaudačného konania má byť (o.i.) SO X2.104-Strojná umyváreň. Podľa 

Rozhodnutia o povolení stavby č. 748812216212017/STA!Kul/G-38 z 22.5.2017 sa jedná o stavebný objekt 
„SO X2. 104 Umyvárne a ČOV: Stavba ČOV bude ]-podlažná stavba, strojná umyváreň bude riešená ako 
otvorená umývacia linka. Sedimentačné nádrže budú uložené v zemi, neprejazdné a napojené na zberný žľab 
a recyklačné zariadenie vody (ČOV) .. . ". Podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 36412004 Z. z. o vodách 
vodnými stavbami sú aj „stavba stôk, stokové siete vrátane objektov na nich, čistiarne odpadových vôd a iné 
stavby určené na zneškodňovanie odpadových vôd a osobitných vôd a na ich vypúšťanie do povrchových 
vôd, podzemných vôd alebo do banských vôd a stavby určené na predchádzajúce čistenie odpadových vôd 
pred ich vypúšťaním do verejnej kanalizácie". Podľa príslušného ustanovenia vodného zákona teda 
predmetný stavebný objekt resp. jeho časti majú charakter vodnej stavby a jeho povolenie a uvedenie do 
prevádzky je v kompetencii špeciálneho stavebného úradu. Navyše SO X2 102 Čerpacia stanica PHM - aj 
podľa vyjadrenia OU BA - ŠVS - podlieha vydaniu súhlasu orgánu ŠVS podľa §27 vodného zákona, ktoré 
pri povolení stavby chýbalo. Z uvedeného vyplýva, že kolaudácia SO X2. 104 nie j e v kompetencii Mé 
Bratislave - Staré mesto, ale musí byť predmetom povoľovania a uvedenia do prevádzky špeciálnym 
stavebným úradom na úseku vôd, tj. Okresný úrad v Bratislave. 

§81 ods. 1) Stavebného zákona: „ V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba 
uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali 
zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v 
stavebnom povolení. Žiadam stavebný úrad o preskúmanie súladu zhotovených stavebných objektov s 
právoplatným územným rozhodnutím , nakoľko v konaní o povolení stavby boli opomenuli účastníci 
konania, a nedošlo k riadnemu posúdeniu stavby v rozsahu určenom v územnom rozhodnutí v stavebnom 
konaní. Mám podozrenie, že jednotlivé stavebné objekty boli zrealizované v rozpore s právoplatným 
územným rozhodnutím, a v rozpore s požiadavkami dotknutých orgánov. Podľa § 34 ods. 4 správneho 
poriadku vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu. 

Zo zverejnených podkladov na enviroportal.sk, a charakteru stavby vyplýva, že Stavba ma slúžiť ako 
dočasná autobusová stanica, pričom jej užívanie musí byť podmienené zabezpečením dostatočného počtu 
parkovacích stojisk pre autobusovú dopravu. Nesúhlasím s vydaním kolaudačného rozhodnutia na Stavbu 
bez doloženia kolaudačného rozhodnutia na dopravné napojenie stavby a parkovacie plochy pre autobusovú 
dopravu v dostatočnom množstve, tj. v plnom nahradení parkovacích plôch existujúcej autobusovej stanice 
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a v súlade posúdením statickej dopravy. Bez vyriešenia dopravy nie je možné uviesť takúto stavbu do 
prevádzky a tým spôsobiť kolaps dopravy v hlavnom meste. 

81 b Stavebného zákona: Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana 
zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak: 
a) nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie 
stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú siet; 
b) nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie, 
c) nie je zaistený bezpečmí prístup a príchod k stavbám, 
d) nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevvhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie 
negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie. prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru. 
e) nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode 
stavebných výrobkov (§ 43j), 
j) nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu povinnej energetickej 
certifikácii. 

Keďže sa jedná o dočasnú Stavbu, je nutné uviesť informáciu o dočasnosti Stavby, tJ. presný čas, na 
ktorý sa môže Stavba užíval'. 

Ako účastník konania žiadam správny orgán, aby mojim námietkam v plnom rozsahu vyhovel, a 
kolaudačné konanie na predmetnú Stavbu zastavil. " 

Podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona 
Dokončenú stavbu, prípadne j ej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa 
vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať 
len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

Podľa § 77 stavebného zákona 
Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie alebo povolil terénne úpravy, 
ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce. 

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

Podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona 
Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné 
konanie, a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 10 dni pred ústnym pojednávaním 
spojeným s miestnym zisťovaním. 

Podľa § 81 ods. 1 stavebného zákona 
V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej 
stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom 
zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné 
realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany 
života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. 

Podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona 
Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa 
podmienky užívania stavby. 

Podľa § 20 vykonávacej vyhlášky 
Kolaudačné rozhodnutie obsahuje okrem všeobecných náležitostí 
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa, 
b) označenie stavby, 
c) vymedzenie účelu užívania stavby, 
d) podmienky pre užívanie stavby, kt01ými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených 
záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravia ľudí, požiarnej 
ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
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e) lehotu na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby, ktoré vo svojom súhrne 
nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby. 

K zneniu námietok uvádzame nasledovné: 
K porušeniu ust. § 81 stavebného zákona uvádzame, že Eduardovi Szabovi stavebný úrad doručoval 

oznámenie o začatí konania listom zn. 9801/38937/2017/STA/Mys zo di'ía 07.09.2017. Nakoľko prvý pokus 
o doručenie nebol úspešný a list bol vrátený bez udania dôvodu späť, list bol doručovaný poštou opätovne. 
Účastník si nakoniec oznámenie prevzal osobne na stavebnom úrade dľ1a 18.09.2017 (t.j . 3 dni pred koncom 
lehoty na uplatnenie námietok). Súčasne uviedol odlišnú korešpondenčnú adresu pre doručovanie 

písomností ako v žiadosti zo dľ1a 14.09.2017, a to Post BOX 7, 931 01 Šamorín. Oneskoreným doručením 
oznámenia stavebný úrad nesplnil desať dňovú lehotu na uplatnenie námietok v zmysle § 81 ods. 1 a 2 
stavebného zákona, preto stavebný úrad listom zn. 9801/40900/2017/STA/Mys zo dľ1a 22.09.2017 predÍžil 
lehotu na uplatnenie námietok o 7 dní od doručenia listu, tzn. do 11.10.2017. Námietky doručené dňa 
22.09.2017 resp. 25 .09.2017 boli preto podané včas a stavebný úrad ich vyhodnotil nasledovne. 

Námietky smerujúce proti stavebnému povoleniu (právoplatnosť, rozpor stavebného povolenia 
so záväzným stanoviskom MŽP SR vydaným podľa zákona o EIA), stavebný úrad musel zamietnuť, nakoľko 
ich riešenie presahuje kompetencie stavebného úradu v kolaudačnom konaní. Stavebný zákon v § 81 ods. 1 
určuje rozsah preskúmania - skúma či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným 
úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo 
podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie 
stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a 
zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a techn ických zariadení. 

K tvrdeniam, že sa jedná o stavbu nepovolenú uvádzame, že z dôvodu existencie právoplatného 
stavebného povolenia mal stavebník právo začať uskutočiíovať stavbu a po jej dokončení podať návrh na 
kolaudáciu. Nejedná sa preto o stavbu nepovolenú. Vychádzajúc z obsahu spisu k stavebnému povoleniu 
uvádzame, že stavebné povolenie zn. 7488/22 162/2017/STA/Kul/G-38 zo dňa 22.05.2017 nadobudlo 
právoplatnosť dňa 09.06.2017 po tom, čo sa účastníci konania vzdali práva odvolať sa. 

K tvrdeniam, že stavba je v rozpore so záujmami životného prostredia a so záujmami obyvateľov 
a verejnosti, uvádzame, že namietajúci nepodložil tieto tvrdenia dôkazmi, ale poukázal na znenie správneho 
poriadku, podľa ktorého vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu. Namietajúci pritom opomenul 
prípadné dôkazy navrhnúť. Stavebný úrad už v oznámení o začatí konania účastníkov upozornil , že na 
podporu svojich tvrdení sú povinní navrhnúť dôkazy(§ 34 ods. 3 správneho poriadku). Nakoľko namietajúci 
dôkazy nenavrhol, stavebný úrad mal za to, že rozhodol na základe dostatočne zisteného skutkového stavu. 
V spise stavebného úradu sa nachádzalo záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia, ktorým 
overil súlad návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia so zákonom č. 24/2006 Z. z., s rozhodnutiami 
vydanými MŽP SR podľa tohto zákona a ich relevantnými podmienkami. 

Namietajúci ďalej nesúhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez existencie právoplatného 
povolenia na užívanie tzv. vodných stavieb, konkrétne objektu ČOV. Stavebný úrad vyhovel tejto námietke 
a uvádza, že v čase vydávania tohto povolenia objekt ČOV bolo povolené užívať rozhodnutím č. OU-BA
OSZP3-20l7/087220/BEP/I-6017 zo dňa 15.12.2017, právoplatné dňa 18.12.2017, ktoré vydal Okresný úrad 
Bratislava, - odborom starostlivosti o životné prostredie. Užívanie objektu ČOV s poukazom na § 77 
stavebného zákona nebolo predmetom tohto konania, v objektovej skladbe uvedenej v oznámení o začatí 
konania táto vodná stavba nefigurovala .. 

Namietajúci ďalej žiadal preskúmať splnenie podmienok územného rozhodnutia a požiadaviek 
dotknutých orgánov, podľa ust. 81 ods. 1 stavebného zákona. Uvedenej námietke stavebný úrad vyhovel, 
nakoľko je to povinnosť vyplývajúca zo stavebného zákona. K posúdeniu splnenia podmienok územného 
rozhodnutia uvádzame, že stavba bola realizovaná v súlade s jeho podmienkami, s nepodstatnými zmenami 
vo vzťahu k územnoplánovacej dokumentácií, tzn. bez zvýšenia zastavanosti alebo objemu stavby. Tieto 
zmeny stavebný úrad odsúhlasil už v stavebnom povolení (konkrétne išlo o zlúčenie administratívno
prevádzkovej budovy a jedálne do jedného objektu SO X2. l O 1, nerealizovanie objektu vrátnice a súvisiace 
zmeny v areálových rozvodoch). K stavebnému povoleniu uvádzame, že stavebnému úradu nie je známe 
žiadne porušenie jeho podmienok. Stavebník oznámil začatie stavby a zhotoviteľa stavby. Samotné stavebné 
práce prebiehali v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. Počas realizácie stavby 
neboli stavebnému úradu oznámené žiadne podnety s podozrením na nedodržanie podmienok stavebného 
povolenia (hluk, prašnosť a pod.). Stavebník tiež dodržal lehotu výstavby, čím eliminoval dopad stavebných 
prác na životné prostredie. Podmienky dotknutých orgánov citovaných v územnom resp. v stavebnom 
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povolení ku konkrétnym stavebným objektom boli rešpektované (BYS, a.s., ZSDIS, a.s., KDI, Hlavné mesto 
SR Bratislava- k zdroju znečisťovania ovzdušia, OU BA- k odpadom zo stavby). K odovzdaniu odpadov z 
výstavby uvádzame, že Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP skontroloval splnen_ie podmienok 
svojho stanoviska predloženého k územnému konania, o čom vydal stanovisko č. OU-BA-OSZP3-
20 J 792082/HEL/I zo dňa 29.09.2017. K čerpacej stanici pohonných hmôt navrhovateľ predloži l súh las na 
jej užívanie č. MAGS OZP 55335/20 17-389763/Si zo dií.a 27.10.2017. Podmienky súhlasu záväzne uvedené 
vo výroku rozhodnutia. Pri samotnej realizácii stavby nedoš lo k takým zmenám oproti dokumentácii 
overenej v stavebnom konaní, ktoré by si vyžadovali prerokovanie v osobitnom konaní podľa stavebného 
zákona (trasy podzemných rozvodov, zmeny v technológiách a pod.). Tieto zmeny nemali dopad na práva 
účastníkov konania resp. dotknuté orgány. Na základe posúdenia stavby podľa § 81 ods. l stavebného 
zákona sa nepreukázal rozpor s územným rozhodnutím ani stavebným povolením. . 

Namietajúci ďalej uviedol citované znenie§ 81b stavebného zákona, pričom zvýraznil bod c) ad) bez 
ďalš ieho odôvodnenia citácie. Stavebný úrad má za to, že v súčinnosti s dotknutými orgánmi uvedenými 
nižšie sa v konaní nepreukázali nedostatky brániace riadnemu, bezpečnému a nerušenému užívaniu, pod ľa 

ust. § 81 b stavebného zákona. Podotýka pritom, že sa nejedná o taxatívny výpočet dôvodov na nevydanie 
kolaudačného rozhodnutia. K jednotlivým bodom uvádzame: 
a) Administratívno-prevádzková budova má zabezpečené elektrické vykurovanie a je pripojená na rozvod 
vody, elektriny, kanalizácie. Budova má ďalej rozvody slaboprúdu, vzduchotechniky, chladenia a elektrickej 
požiarnej signalizácie. Areálové rozvody, na ktoré je napojená administratívno-prevádzková budova, sklad, 
prístrešok, čerpac ia stanica aj umyvárei1 boli riešené v rámci stavby a ich užívanie bude povolené týmto 
rozhodnutím (NN rozvody) a už citovaným ko laudačným rozhodnutím Okresného úradu Bratislava 
(vodovodné a kanalizačné rozvody). 
b) Požiadavka je bezpredmetná, v pozemných objektoch sa výťahy nenachádzajú. 
c) Stavba sa nachádza v zastavanom území obce, s vybudovanou komunikačnou s ieťou pre peších aj pre 
motorové vozidlá. Obhliadkou na miestnom zisťovaní bolo zistené, že stavba má zabezpečený bezpečný 
prístup a príchod z Chalupkovej, cez rampou kontrolovaný vjazd/výjazd. 
d) Stavebné povolenie komplexnosť výstavby neriešilo. Z územného rozhodnutia stavby vyplývalo, že 
stavbu X2 tvoril určitý súbor stavebných objektov a prevádzkových súborov, nevyhnutných na bezpečné 
fu ngovanie. Tieto objekty boli následne stavebne povolené miestne a vecne príslušnými stavebnými úradmi 
(všeobecný a špeciálny stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Okresný úrad Bratislava). Ako 
už bolo uvedené, Okresný úrad Bratislava už vydal kolaudačné rozhodnutie na vodné stavby. Špeciálny 
stavebný úrad vydá ko laudačné rozhodnutie na komunikácie a spevnené plochy súčasne s rozhodnutím 
všeobecného stavebného úradu, čím bude zabezpečená .nevyhnutná komplexnosť užívania stavby. 
e) Stavebník predložil protokoly o kusových skúškach rozvádzačov, protokoly o tlakovej skúške 
vodovodných potrubí a o skúške vodotesnosti kanalizácie (vnútorné rozvody SO X2. l O l ), revízne správy nn 
rozvodov, bleskozvodu, správu o vykonaní odbornej prehliadky a skúšky plynového zariaden ia - chladenia. 
Celý rozsah dokladov je zrejmý zo spisu. 
f) Stavba neriešila budovy na bývanie, preto chýbajúci energetický certifikát nie je dôvodom na nevydanie 
kolaudačného rozhodnutia. 
Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody na nevydanie kolaudačného rozhodnutia uvedených v ust. 81 b 
stavebného zákona. 

K trvaniu stavby uvádzame, že stavbu bolo povolené užívať len ako dočasnú, do 3 1.12.2022 (záväzná 
podmienka užívania č. l ). 

Navrhovateľ k vydaniu kolaudačného rozhodnutia predložil doklady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Navrhovateľ tiež predložil 
projekt skutočného vyhotovenia vypracovaný v 09/2017, zodpovedný projektant Ing. arch. Matej Siebert, 
SIEBERT + TALAŠ spol. s.r.o. Porealizačné geodetické zameranie stavby bolo vypracovanú ku dňu 
21.09.2017, so zmenou v 11.0 1.2018, zodpovedný geodet a kartograf Ing. Jozef Michalec. Na stavbu boli 
ďalej vydané súhlasy so začatím skúšobnej prevádzky, so zač iatkom od 25. l 0.201 7 a stavebný objekt SO 
X2.102 so začiatkom od 15.11.2017. 

V konaní sa vyjadrili tieto dotknuté orgány: 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m., záväzné stanovisko č. HŽP/15867/20 17 zo 

dľí.a 27.09.201 7 
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Krajské riaditeľstvo Has ičského a záchranného zboru v Bratislave, záväzné stanovisko č. KRHZ-BA
OPP-1 023-001 /2017 zo dľía 18.10.2017 a č. KRHZ-BA-OPP-1023-002/2017 zo dľía 08.12 .20 17 
osobitne pre SO X2. I 02 Čerpacia stanica PHM 

• Inšpektorát práce, záväzné stanovisko č. 1BA- l 81-8-2.6/ZS-C22,23-2017 zo dľía 22.09.2017 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd . ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

záväzné stanovisko č . OÚ-BA-OSZP3-201792082/HEL/I zo d11a 29.09.2017 
• Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania, 

záväzné stanovisko č. 44362/2017 zo diía 04.10.2017. 

K posúdeniu súladu stavby so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostred ie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA") 
a povinnost iam z neho vyplývajúcim stavebný úrad uvádza nas ledovné. Podľa stanoviska Ministerstva 
životného prostredia č. 8316/20 14-3.4/pl zo dňa 05.11.2014 zmena stavby nepodliehala povinnému 
posudzovaniu podľa § 18 ods. 4 zákona o EIA. Pôvodná stavba „Polyfunkčná stavba Twin City, 
Karadžičova, Továrenská, Chalúpkova, Košická - Bratislava" bola posudzovaná podľa zákona o ETA a 
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko č. 2257/2011-3,4/dp, zo dňa 28.07.2011. 
Stavebný úrad v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona o EIA listom zn. 9801 /38916/2017/STA/Mys zo d11a 
07 .09.201 7 zverejnil na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto kópiu návrhu 
na vydanie kolaudačného rozhodnutia a súčasne údaje o sprístupnení záverečného stanoviska. Stavebný úrad 
následne Ministerstvu životného prostredia SR doručoval oznámenie o začatí kolaudačného konania, 
nakoľko v zmysle s ust. § 38 ods. 4 zákona o EIA má príslušný orgán v povoľovacom konaní postavenie 
dotknutého orgánu. Stavebný úrad súčasne, v súlade s ustanovením § 140c ods. 2 stavebného zákona, listom 
zn . 9801 /38950/2017/STA/Mys zo dňa 07.09.2017 požiadal Ministerstvo životného prostredia SR o vydanie 
záväzného stanoviska. Prílohou tejto žiadosti bola kópia návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, 
kópia oznámenia o začatí kolaudačného konania, projekt skutočného vyhotovenia a vyhodnotenie 
pripomienok záverečného stanoviska. Záväzné stanovisko podľa § 140c stavebného zákona vydalo 
Mi nisterstvo ž ivotného prostredia SR dňa 04.10.201 7. Dotknutý orgán vo svojom stanovisku konštatoval, že 
návrh je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými 
MŽP SR podľa tohto zákona a ich relevantnými podmienkami. 

Na podklade uskutočneného konania v súčinnosti s dotknutými orgánmi stavebný úrad nezistil 
nedostatky brániace riadnemu, bezpečnému a nerušenému užívaniu stavby podľa ust. § 81 b stavebného 
zákona. 

Stavebný úrad vo výroku rozhodnutia urč il účel stavby a nakoľko sa jednalo o stavbu dočasnú, výrok 
obsahuje aj informáciu o dobe užívania stavby - podľa návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia do 
konca roka 2022. V ďalšej podmienke stavebný úrad určil , že v lehote do 6 mesiacov od vydania 
kolaudačného rozhodnutia musí navrhovateľ predložiť energetický certifikát k administratívno-prevádzkovej 
budove. Uvedená povinnosť vyplýva zo zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Podľa ust. § 2 ods. 2 písm. c) tohto zákona sa 
povinná energetická certifikácia nevzťahuje na budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom 
užívan ia kratším ako dva roky. Nakoľko doba užívania dočasnej prevádzkovej budovy presahuje tento čas, 
na objekt sa vzťahujú postupy o povinnej ce11ifikácií. Nakoľko sa však jedná o nebytovú budovu, stavebný 
úrad povo lil odklad predloženia energetického ce11ifikátu o 6 mesiacov, v súlade s § 82 ods. 3 stavebného 
zákona. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, jej 
užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, 
životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 

stavebný úrad rozhodol tak, ako j e uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

II. Stavebný úrad prostredníctvom tohto rozhodnutia rozhodol na podklade žiadosti navrhovateľa zo 
di'\a 27.09.2017 aj o vylúčení odkladného účinku odvolania. Navrhovateľ uvádza, že stavba (okrem iného) 
zahŕiía nástupi štia, výstupištia, infraštruktúru, spevnené plochy a ďalšie technické a technologické časti , 
ktoré sú súčasťou náhradnej hlavnej autobusovej stanice. Náhradná hlavná autobusová stanica má dočasne 
nahradiť funkciu existujúcej hlavnej' a utobusovej stanice Mlynské Nivy, ktorá bude zbúraná po začatí 
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prevádzky náhradnej hlavnej autobusovej stanice, a na mieste existujúcej hlavnej autobusovej stanice 
Mlynské Nivy sa vybuduje moderná hlavná autobusová stanica na úrovni zodpovedajúcej európskej 
metropole. Ďalej uvádza, že pod verejným záujmom sa rozumie taký záujem, ktorý prináša majetkový 
prospech alebo iný prospech všetkým občanom a lebo mnohým občanom. Je nesporné, že hlavná náhradná 
autobusová stanica, ktorej súčasťou je aj Stavba, bude strategickým a významným dopravným uzlom 
Bratislavy, slúžiacim širokej verejnosti a predstavuje stavbu vo verejnom, resp. všeobecnom záujme. 
Uvádza, že na Stavbe bude mať autobusovú zastávku niekoľko dopravcov a využíva j u denne približne 
20.000 cestujúcich predstavujúcich širokú verejnosť. Hlavným a najväčším dopravcom, ktorý bude využívať 
Stavbu, bude spo ločnosť Slovak Lines, a.s„ ktorá vykonáva pre Bratislavský samosprávny kraj výkony vo 
verejnom záujme, a to pravidelnú vnútroštátnu autobusovú dopravu na území Bratislavského samosprávneho 
kraja. Uvádza, že príprava a plánovanie sťahovania autobusovej stanice je náročný a dlhodobý proces, ktorý 
je potrebné komunikovať so š irokou verejnosťou a zabezpečiť tým plynulosť a bezpečnosť chodu a 
prevádzky autobusovej stanice bez akéhokoľvek prerušenia. Kontinuita musí byt' zachovaná aj vo 
vykonávaní prímestskej autobusovej dopravy vykonávanej spoločnosťou Slovak Lines, a.s„ čo vyplýva aj z 
listu spoločnosti Slovak Lines, a.s. zo dľfa 11 .9.2017, ktorý tvorí prílohu č. 1 listu. Termín sťahovania 
autobusovej stanice je po dohode všetkých zúčastnených strán dohodnutý na dni 30.9.2017-01.10.2017. 
Tento termín bol stanovený aj na základe skutočnosti, že dotknuté orgány v konaniach o povolení užívaní 
stavby už vydali svoje súhlasné stanoviská, čím z hľadiska záujmov ktoré sledujú s užívaním súh lasi li. 

Stavebný úrad žiadosť navrhovateľa podrobne preskúmal, k prejednávanej veci uvádza, že správny poriadok 
vymedzuje v ust. § 55 ods. 2 správneho poriadku dve podmienky, ktoré musí takéto rozhodnutie splniť: 
vyžaduje to naliehavý všeobecný záujem, alebo hrozí nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia 
utrpí účastník alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu. 

Navrhovateľ v prejednávanej veci navrhuje vydať kolaudačné rozhodnutie na dočasnú stavbu, ktorá bude 
s lúžiť na účely v súvislosti s poskytovaním autobusovej dopravy. Jedná sa o dočasnú stavbu, ktorá nahradí 
jestvujúcu autobusovú stanicu, z ktorej je pre obyvateľov poskytovaná autobusová doprava, ktorú využíva 
široká verejnosť. S poukazom na skutočnosť, že sa jedná o dočasnú stavbu, ktorá bude slúžiť verejnosti, t.j. 
bližš ie neurčenému okruhu ľudí , ktorý využívajú služby autobusových dopravcov poskytované či už ako 
výkony vo verejnom záujme alebo výlučne na komerčnom základe bolo potrebné sa stotožniť so záverom o 
splnení podmienok pre vydanie rozhodnutia o vylúčení odkladného účinku odvolania. Stavebný úrad má s 
poukazom na vyššie uvedené skutočnosti za to, že bola splnená podmienka existencie naliehavého 
všeobecného záujmu. Z procesného hľadiska vylúčenie odkladného účinku odvolania prichádza do úvahy 
kedykoľvek po vydaní meritórneho rozhodnutia, teda aj na druhostupňovom orgáne. Výrok o vylúčení 
odkladného účinku odvolania je súčasťou tohto rozhodnutia vo veci samej. 

Poučenie 

Proti ko laudačnému rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č . 3, 814 21 
Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom 
Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 

Podanie odvolania proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. 

Proti výroku o vylúčení odkladného účinku tohto rozhodnutia nie je možné podať odvolanie. 
Kolaudačné rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 
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Poplatok: Správny poplatok uhradený vo výške 400 € 

Doručí sa účastníkom konania: 
1. Bus Station Services s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
2. Twin City a.s„ Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
3. Eduard S za bo, Post BOX 7, 931 O 1 Šamorín 
4. Smart City Office 1 s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
5. Smai1 City Office II s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
6. Smart City Office III s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
7. Smart City Office IV s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
8. Sma11 City Office VI s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
9. Twin City Infrastructure s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 

Na vedomie prizvaným: 
1 O. HB REA VIS management, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
11. SIEBERT + T ALAŠ, spol. s r.o., Prievozská A/O, 821 09 Bratislava 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m., Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 

Bratislava 29 
13. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
14. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KOJ, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
15. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
16. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

Tomášikova 46, Bratislava - OHO 
17. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repuhliky, Odbor environmentálneho posudzovania, 

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 3 5 Bratislava 


