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

Císlo záznamu :7084/24851 /STA/Kam V Bratislave, 30.5.2017 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 11 7 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm.i) zákona č. 
3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. 
c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) zákona č . 416/2001 Z.z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov, v zmys le § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej 
časti v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

Podľa §§ 39 a 39a/ stavebného zákona v spojení s § 4 Vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 41 ods. ! stavebného zákona mení 
rozhodnutie o umiestnení stavby „Polyfunkčný objekt Kýčerského - Žilinská, Bratislava", na 
pozemku pare. č. 7584/ 1, 7584/2, 7584/3, 7584/4, 7582 a 7580/3 k. ú. Staré Mesto, vrátane prípojok IS 
aj na pozemku pare. č. 2 1715, 21716/6 a 7591/1 k. ú. Staré Mesto, ev.č. 1214, č . 

3809/3 1451/20 11 /URS/Gal-UR zo 15.8.2011, právoplatné 12. l 0.201 1, vydané pre navrhovateľa: Park 
- Dom Ži linská, s.r.o., IČO: 45 302 472, Šulekova 19, Bratislava, týmto 

rozhodnutím o umiestnení stavby č. 1415 

pre navrhovateľa: Park - Dom Ži linská, s.r.o., IČO: 45 302 472, Šu lekova 19, Bratislava, na 
pozemku pare. č. 7584/ 1, 7584/2, 7584/3, 7584/4, 7582 a 7580/3 k. ú. Staré Mesto, vrátane prípojok IS 
aj na pozemku pare. č. 21715, 21716/6 a 7591/1 k. ú. Staré Mesto, tak, ako je zakreslené v situačnom 
výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu ( M 1: 300) tohto rozhodnutia. 

Platnosť citovaného územného rozhodnutia bola predÍžená rozhodnutím MČ Bratislava-Staré Mesto č. 
6019/42782/2013/STA/Stf zo di1a 30.9.2013, právoplatné 11.11.2013 a č. 9294/42363/2015/ST A/Ham 
zo dňa 9. 10.20 15, právoplatné 18.11.2015, do termínu 12.10.20 17. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa architektonické a urbanistické podmienky 
z citovaného územného rozhodnutia ev. č. 1214 menia nasledovne: 

Architektonické a urbanistické podmienky : 

1. Opis zmien: 
Navrhovaná zmena územného rozhodnutia ev.č. 1 214 sa týka: 
- spojenia pôvodných objektov SO 04 Polyfunkčný objekt a SO 05 Parkovací dom do jedného 

konštrukčného a funkčného celku SO - 03 Polyfunkčn)1 objekt 
- zmeny využitia nadzemných podlaží pôvodného parkovacieho domu na bývanie v novovytvorenom 

stavebnom objekte SO - 03 



- zmeny v zásobovaní stavby elektrickou energiou 
- prečíslovania a úpravy objektovej skladby. 

2. Stavba bude umiestnená podľa situácie M 1: 300, ktorá je súčasťou dokumentácie pre vydanie 
územného rozhodnutia zo septembra 2014, doplnená 07/2015, zodpovedný projektant Ing. O. 
Szabóová. 

3. Opis objektu SO - 03 Polyfunkčný objekt 

Územným rozhodnutím č. 1214 bola umiestnená novostavba polyfunkčného objektu, ktorá 
pozostávala z dvoch objektov riešených ako dva samostatné dilatačné celky (SO - 04 a SO - 05). Ich 
spojením do jedného konštrukčného a funkčného celku sa nemení umiestnenie stavby. Podlažná 
plocha podzemných podlaží zostáva zachovaná, plocha nadzemných podlaží sa znižuje z 7540 m2 na 
63 11 m2

• Oproti umiestnenej stavbe sa mení pôvodné funkčné využitie stavby, z prevažujúcej funkcie 
občianskej vybavenosti na polyfunkčný objekt s vyšším podielom funkcie bývania. Zastavaná plocha 
sa nemení. Odstupové vzdialenosti sa menia nasledovne - SZ fasáda objektu: pôvodný odstup 0,29 m 
sa zväčšuje na 0,62 m, pôvodný odstup 0,23 m sa mení na 0,48 m, resp. na hranici dotknutého 
pozemku, SV fasáda objektu: vzdia lenosť 0,58 m sa mení na 0,60 m, resp. na hranici pozemku, N 
fasáda objektu: pôvodný odstup 0,57 m sa mení na 0,47 m, JZ fasáda: pôvodný odstup 1,0 m sa mení 
na 1, 19 m a pôvodný odstup 1,05 m sa mení sa 0,95 m. Výška stavby k úrovni ± 0,000 = 152,65 m n. 
m. bude + 18,96 m, výška komína+ 19,96 m. 

4. Nové funkčné využitie: 

1. PP: 55 parkovacích miest a technické zázemie (kotolňa pre obchodné prevádzky, kotolr1a pre 
ostatné podlažia, požiarna nádrž, sklady, pivničné kobky) 
2. PP: 64 parkovacích miest, strojovt"1a VZT, sklady CO a pivničné kobky 
1. NP: zariadenie obchodu - tržnica so zázemím a zásobovaním, vstupy so zádverím, schodiskom a 
výťahom pre nadzemné podlažia 
2. NP: 1 O nebytových priestorov - apa1tmánov 
3. NP: 8 bytových jednotiek 
4. NP: 8 bytových jednotiek 
5. NP: 8 bytových jednotiek 
6. NP: 8 bytových jednotiek 

5. Prečíslovanie a úprava objektovej skladby 

Odstránením objektu SO -05z objektovej skladby a zmenami zásobovania stavby elektrickou energiou 
sa týmto rozhodnutím mení objektová skladba nasledovne: 

Pôvodná objektová skladba 
SO - O 1 Príprava územia 
SO - O 1 a Asanácia existujúcich stánkov a pultov 
SO - O 1 b Prekládka VO 
SO - Ole Zrušenie prípojky vody DN 40 
SO - O 1 d Zrušenie vzdušných káblov rozvodov 
SO - 02 Úprava komunikácie a chodníkov 
SO - 03 Vjazd a výjazd do garáží Parkovacieho 

domu 
SO - 04 Polyfunkčný objekt 
SO - 05 Parkovací dom 
SO - 07 Prípojka vody 
SO - 08 Prípojka kanalizácie - Žilinská ul. 
SO - 09 Prípojka kanalizácie - Kýčerského ul. 
SO - 1 O Prípojka NN 
SO - 11 Prípojka plynu 

Nová objektová skladba 
SO - O 1 Príprava územia 
SO - O 1 a Asanácia existujúcich stánkov a pultov 
SO - O 1 b Prekládka VO 
SO - O 1 c Zrušenie prípojky vody DN 40 
SO - Old Zrušen ie vzdušných káblov rozvodov 
SO - 02 Úprava komunikácie a chodníkov 
SO - 03 Polyfunkčný objekt 
SO - 04 Prípojka vody 
SO - 05 Prípojka kanalizácie - Žilinská ul. 
SO - 06 Prípojka kanalizácie - Kýčerského ul. 
SO - 07 Distribučné rozvody NN 
SO - 08 Prípojka NN 
SO - 09 Prípojka plynu 
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6. Napojenie objektu na rozvody inžinierskych sietí sa týmto rozhodnutím mení čiastočne -
zásobovaním elektrickou energiou. 

Zásobovanie elektrickou energiou: 
Miesto napojenia zostáva rovnaké, rozvody SO 07 budú vedené z trafostanice č. 1247 umiestnenej na 
Kýčerského k novému stavebnému objektu SO 03 Polyfunkčný objekt. Ruší sa vetva napojen ia 
pôvodne umiestneného objektu SO 04. 

Zásobovanie stavby teplom: 
Objekt bude zásobovaný teplom z navrhovaných dvoch plynových kotolní, ktoré budú umiestnené na 
l .PP. Osobitne bude zriadená kotolňa pre 1. NP a osobitne pre 2. NP až 6.NP. Kotolne budú 
zásobované zemným plynom z navrhovanej prípojky plynu SO - 09, ktorej umiestnenie sa nemení. 

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie: 
Nemení sa. Dodržať podmienky územného rozhodnutia č. 1214. 

Dopravné napojenie a statická doprava: 
Dopravné napojenie sa nemení, stavba bude napojená dvoma vjazdmi (zásobovanie a vjazd do garáže) 
zriadenými z komunikácie Kýčerského. Statická doprava je riešená v podzemnej garáži v počte 119 
parkovacích miest. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov a obce, ktoré nahrádzajú 
požiadavky uvedené v územnom rozhodnutí č. 1214: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m„ záväzné stanovisko č. HŽP/485012017 zo 
dňa 7.2.2017: 

• Rešpektovať závery hlukovej štúdie vypracované fy Valeron enviro consulting, s .r.o . - Ing. 
Jaroslavom Hruškovičom zo dňa 29.12.2009, t.j. technické vyhotovenie navrhovaného objektu 
(nepriezvučnosť obvodového plášťa, zasklenie) riešiť podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 

549/2007 Z. z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ž ivotnom prostredí. 

• V obytných miestnostiach zabezpečiť výmenu vzduchu bez nutnosti otvárania okien 
(25m3/osoba/hod.) v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 2259/2008 Z .z. o podrobnostiach 
o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimá lnych požiadavkách na byty nižšieho 
štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorš ích predpisov. Podrobné riešenie vetrania 
bytov predložiť v stavebnom konaní. 

• Pri realizácií stavby počas stavebnej činnosti dodržiavať požiadavky vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z . z. 
• Ku kolaudačnému konaniu predložiť : 

a) Výsledky laboratórneho rozboru, ktoré preukážu, že kvalita zo spotrebiska (vnútorných 
rozvodov) spÍňa požiadavky nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z .z„ ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu, v znení N V SR č. 496/201 O Z.z. 

b) Výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk zo všetkých vonkaj ších 
i vnútorných zdrojov nebude negatívne vplývať na vlastné a okolité chránené vnútorné 
prostredie podľa vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z. 

c) Protokol z merania zvuko izolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi bytovými a 
nebytovými priestormi v zmysle STN 73 0532 Hodnotenie zvukoizolačných v lastností 
budov a stavebných konštrukc ií. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava. záväzné stanovisko č. KPUBA-2014118657-2171068/FAL zo dňa 
4.10.2014: 

• Naďalej zostávajú v platnosti podmienky záväzné stanovisko KPÚ BA č . 
BAil 0/338/4/1254/Bar zo dňa 10.03.201 O. 
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Západoslovenská distribučná. a.s .. vyjadrenie zo dňa 10.5.2016: 

• Požadovaný odber elektrickej energie bude zabezpečený z novovybudovaného NN káblového 
distribučného rozvodu po jeho vyprojektovaní, vybudovaní a uvedení do prevádzky. Nový NN 
káblový distribučný rozvod bude napojený z existujúcej distribučnej kioskovej TS 124 7 - OOO po 
rekonštrukcii NN časti trafostanice a vybudovaní novej istiacej a rozpojovacej skrine SR HASMA. 
Nový NN káblový distribučný rozvod bude realizovaný káblom typu 2xNA YY-J 4x240 mm2 o 
celkovej dÍžke cca. 2x 150 m. Vybudovanie NN káblového rozvodu distribučného charakteru, skrine 
SR a rekonštrukcia existujúcej trafostanice bude realizované v rámci vlastnej investície 
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. na základe Zmluvy o pripojení odberného 
elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy resp. Zmluvy o spolupráci 
uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. a investorom. 

• Zmluva o spolupráci bude vypracovaná resp. uzatvorená pred vyjadrením k projektovej 
dokumentácií pre stavebné povolenie žiadateľa. 

• Káblovú prípojku NN vrátane spoločného elektromerového rozvádzača vybuduje na vlastné 
náklady investor pričom deliacim miestom budú poistkové spodky NN v novovybudovanej 
skrini SR. 

• V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť 

distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné 
riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre 
osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom 
počas ich životnosti. 

• Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich 
montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie 
a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdis.sk. 

• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenskej 
distribučnej , a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 
25112012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre 
zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, 
Hraničná č. 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN 
Čulenova č. 3. 

• Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je 
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov 
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s .. 

• Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s. -požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach 
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. 

• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre SP žiadame predložiť výkaz - výmery 
projektovaných kapacít súvisiacich novovybudovaných elektroenergetických zariadení 
s dôrazom na dÍžky NN káblových distribučných vedení a výkopových prác. Uloženie 
káblov žiadame riešiť v zmysle STN 34 1 O 50, STN 33 2000-5-52 a STN 73 60 05. Káble 
ukladať do definitívne vybudovaných chodníkov, komunikácií alebo v zelenom páse. 

• Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a ST zodpovedá projektant. 

Bratislavská vodárenská spoločnost'. a. s„ vyjadrenie č.408112015/SV zo dňa 20.2.2015: 

• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizác ie, požadujeme 
rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 
19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

• Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 
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• Techn ické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky bude v sú lade so 
zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších 
zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade 
s platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod 
a verej nú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstrai'íovania vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." . 

• Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania pripojenia a križovania musia byť v koordinácii 
a v súlade s platnými STN. 

• Ďalší stupei1 kompletnej PD pre stavebné konanie, vypracovanej podľa hore uvedených podmienok 
spolu s aktuálnym dokladom o vlastníctve nehnuteľností, katastrálnou mapou a iných príloh, ktoré 
vyplynú z navrhovaného riešenia, požadujeme predložiť na vyjadrenie. 

SPP - distribúcia. a.s., vJdadrenie č. TDba/49012015/Jpe zo dňa 25.2.2015: 

• Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti je potrebné podať pred spracovaním PD pre stavebné 
povolenie v zmysle pokynov pre proces pripájania k distribučnej s ieti, ktoré sú zverej nené na 
www.spp-distribucia.sk. Zárovei1 pred podaním žiadosti z hore uvedených dôvodov odporúčame 
konzultáciu na Oddelení stratégie siete. 

• Požadujeme rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariaden í v súlade so 
zákonom č. 25 1/20 12 Z. z. a platnými STN, TPP. 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Odbor dopravv. stanovisko č.02395/CDD-72 zo di1a 
26.4.2017: 

• Trváme na našom pôvodnom stanovisku č. 1OOO14/201 O-DP/219 zo d11a 11 .10.201 O. 

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

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

2. V stavebnom konaní aktualizovať časovo obmedzené potvrdenia všetkých prevádzkovateľov 

inžinierskych sietí, ktorých vedenia a zariadenia sa v dotknutom území nachádzali resp. 
nenachádzali v čase územného konania č. 1214 resp. jeho zmeny. 

Vyhradenie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti, podľa ktorých 
môže stavebný úrad určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia: 
Ďalš í stupei'í projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie dotknutým orgánom v zmysle 
vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby č . 12 14. 

Rozhodnutie o námietkach: 
V konaní nebol i uplatnené nám ietky. 

Navrhovateľ je povinný: 
1. Splni ť, resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a orga111zac11 

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

podľa stavebného zákona. 
3. Rozhodujúcemu správnemu orgánu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projekt stavby za 

účelom kontroly splnenia podmienok územného rozhodnutia. Súčasťou projektu musí byť 

samostatná stať s rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 
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Platnosť územného J"Ozhodnutia: 
1. Toto rozhodnutie podľa§ 40 ods. 1,2 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo 

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

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

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

Odôvodnenie 

Dňa 10.2.2017 požiadal Park - Dom Žilinská, s.r.o., IČO: 45 302 4 72, Šulekova 19, 
Bratislava, v zastúpení spoločnosťou ARTPLAN, spol. s r.o., IČO: 35 830 395, Karadžičova 27, 
Bratislava, Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto, oddelenia územného rozhodovania a stavebného 
poriadku (stavebný úrad), Vajanského nábr. č. 3, Bratislava, o vydanie zmeny územného rozhodnutia 
ev.č. 1214. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením §§ 36 ods. 1 a 41 ods. l stavebného zákona oznámil 
li stom č. 7084/15394/2014/STA/Kam zo dňa 7.4.2017 začatie konania o zmene územného rozhodnutia 
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, resp. ich právnym nástupcom z územného 
konania a súčasne nariadil miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 19.5.2017. V konaní neboli uplatnené námietky. 

Návrh bol v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, to je Územným plánom 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. Návrh spÍňal reguláciu funkčného 
využitia plôch. Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky pare . č. 7580/3, 7582, 7584/1,2,3,4 
stanovuje územný plán reguláciu funkčného využitia plôch zmiešané územia, zmiešané územia 
bývania a občianskej vybavenosti, kód funkcie 501. Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne 
viacpod lažná zástavba, v územiach vonkajšieho mesta malopodlažná zástavba. Podiel bývania je v 
rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Zariadenia 
občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané zariadenia v po lyfunkčných 

objektoch. Pozemky sú súčasťou stabilizovaného územia. Hlavné mesto SR Bratislava vydalo 
súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti pod č. MAGS ORM 59923/14-351535 zo d11a 
18.1.2016. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán podľa § 56 zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal 
podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostred ie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko pod č . OÚ-BA
OSZP3/201 7/050801/SWI-EIA-zs zo dňa 15.5.20 17. 

Navrhovateľ okrem stanovísk uvedených vo výroku rozhodnutia predložil tieto stanoviská 
dotknutých orgánov a ostatné podklady a posudky: 
• Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, vyjadrenie č. KRHZ-BA-HZUB6-

3947/2014 zo dňa 7.11.20 14 - bez pripomienok 
• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave - KDI, vyjadrenie č. KRPZ-BA-KDl3-35-

l 57/2014 zo dňa 13.11.2014 - bez pripomienok 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, záväzné stanovisko č. OÚ-BA-
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OSZP3/2017/050801/S1A/1-EIA-zs zo dl'ía 15.5.2017. 
• Svetlo-technický posudok vypracovaný Ing. Branislavom Čemekom 
• Rozptylová štúdia vypracovaná Doc. RNDr. Ferdinandom Hesekom, CSc., 
• Akustická štúdia vypracovaná fy Valeron enviro consulting, s.r.o. - Ing. Jaroslavom Hruškovičom 
• Splnomocnenie pre ARTPLAN, spol. s r.o., IČO: 35 830 395, Karadžičova 27, Bratislava 
• Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1 pre Park - Dom Žilinská, s.r.o. , IČO: 

45 302 4 72, Šulekova 19, Bratislava 
• Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I pre SOUK a. s„ Kýčerského 7, 

Bratislava 
• Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1 pre United Investment, a. s. Šulekova 

19, Bratislava. 

Navrhovateľ preukázal v zmysle § 38 stavebné zákona súhlas so zmenou umiestnenia stavby 
na nasledovných pozemkoch: 
• pare. č . 7584/2 a 7584/3 k. ú. Staré Mesto - SOUK a. s., Kýčerského 7, Bratislava, 
• pare. č. 7584/1 , 7584/4 a 7580/3 k. ú. Staré Mesto - JUDr. Bohumil Krist, Stupavská 33, 

Bratislava, 
• pare. č. 7582 k. ú. Staré Mesto-United Investment, a. s. Šulekova 19, Bratislava. 

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

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 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. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Príloha: 
Koordinačná situácia v M 1 :300 

Doručuje sa : 
Verejnou vyhláškou: 

Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, P.O.BOX 218, Bratislava 
RNDr. Klára Hornišová, PhD„ Lipského 11, Bratislava 
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