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Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
5967/20076/2018/STA/Mys/H-41 Bratis lave, 04.05.20 18 

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. 37711990 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: 

Stavebný úrad v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 06.03.2018 podala spol. 

FORESPO DUNAJ 2 a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47232684 
(ďalej len „navrhovatel"'), 

a po uskutočnenom konaní podľa § 82 stavebného zákona v spojení s § 46 a 47 zákona č. 7 1/ 1967 Zb . 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") a § 20 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje užívanie 

časti stavby „RIVER PARK" v rozsahu nebytový priestor č. P059 na 1. a 2. NP v polyfunkčnom objekte 
so súp. č. 7529, na pozemkoch pare. č. 22344/48, 22344/50, 22372/64, 22372/65, 22372/66, 22372/68, 
22372/70, 22372/72 v k. ú. Staré Mesto, na ulici Dvorákovo nábrežie 4 v Bratislave (ďalej len „stavba"). 

Stavebný úrad určuje pre užívanie stavby podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky: 
1. Časť stavby sa povoľuje užívať ako dva samostatné nebytové priestory - zariadenia verejnej správy a 

administratívy, na dobu neurčitú. Na 1. NP je umiestnený skladový priestor s úžitkovou plochou 29 m2
. 

Na 2. NP je nebytový priestor tzv. Klubovňa Poštovej banky s úžitkovou plochou 135 m2
• Oba priestory 

tvoria zázemie pobočky banky. 
2. Stavbu možno užívať len na účel určený týmto rozhodnutím. Každá zmena v užívaní, spočívajúca v 

zmene spôsobu užívania stavby, j ej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom 
rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, 
vyžaduje rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby(§ 85 stavebného zákona). 

3. Vlastník stavby je pov inný dokumentáciu skutočného realizovania stavby a príslušné rozhodnutia 
uchovávať po celý čas jej už ívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľov i 

a pri odstránení stavby stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona). 
4. Vlastník stavby je povinný v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s týmto 

rozhodnutím udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo 

požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a 
aby sa čo najviac predÍžila jej užívateľnosť (§ 86 stavebného zákona). 

Stavba bola povolená stavebným povolením č. SÚ-2006/17222/42870-G/82-KI zo dňa 24.06 .2006, 
právoplatné 26.07.2006. 
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Stavba bola predmetom povinného hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
vydalo k stavbe záverečné stanovisko č. 4160/03-1.12/tč zo dňa 3 1.03 .2004. 

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania. 

Odôvodnenie 

Dňa 06.03.2018 podal navrhovateľ spol. FORESPO DUNAJ 2 a. s„ Karloveská 34, 841 04 Bratislava, 
IČO: 4 7232684, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „RIVER PARK" časť F - Blok 4 -
Polyfunkčný objekt v rozsahu dvojpodlažný nebytový priestor na 1. a 2. NP, ktorý sa nachádza 
v skolaudovanom polyfunkčnom objekte so súp. č. 7529, na pozemkoch pare. č. 22344/48, 22344/50, 
22372/64, 22372/65, 22372/66, 22372/68, 22372/70, 22372/72 v k. ú. Staré Mesto, na ulici Dvorákovo 
nábrežie 4 v Bratislave. Stavba bola povolená stavebným povolením č. SÚ-2006/ 17222/42870-G/82-Kl zo 
dňa 24.06.2006, právoplatné 26.07.2006. 

V stavebnom povolení bol povolený jeden nebytový priestor na 1. NP a 2. NP polyfunkčného objektu 
River Park, blok - F. Podľa výpisu z listu vlastníctva sa jedná o zariadenie obchodu č. P059, na pozemku 
pare. č. 22372/65. Podľa návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v priebehu realizácie došlo 
k nepodstatným zmenám, ktoré spočívali v rozdelení priestoru a jeho dispozičných úpravách. Navrhovateľ 

navrhoval užívať nebytový priestor ako zázemie pobočky banky (zariadenie verejnej správy a 
administratívy) v tomto členení: 

na 1. NP bude skladový priestor s úžitkovou plochou 29 m2
, 

na 2. NP bude Klubovňa Poštovej banky s úžitkovou plochou 135 m2
. 

V súlade s§ 81 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad spojil kolaudačné konanie s konaním o zmene 
stavby. 

Stavebný úrad po doručení návrhu listom č. 5967/12335/2018/STA/Mys zo dňa 16.03.2018 oznámil 
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a súčasne nariadil 
miestne zisťovanie a ústne pojednávanie na deň 17.04.2018. V oznámení o začatí konania stavebný úrad 
upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri 
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Do okruhu účastníkov konania stavebný úrad zahrnul podľa 
§ 78 ods. 1, 2 a § 59 stavebného zákona - navrhovateľa, projektanta, vlastníkov stavby so súp. č. 7529 
a vlastníkov pozemkov pod stavbou a podľa záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia zn. 
4160/03-1. 12/tč zo dňa 31.03 .2004 aj Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Spoločnosť pre trvalo 
udržateľný život. 

Dňa 17.04.2018 sa uskutočnilo miestne zisťovanie a ústne pojednávanie, z ktorého priebehu bola 
spísaná zápisnica. Stavebný úrad v konaní a na miestnom zisťovaní zisti l, že stavba bola uskutočnená 

v zmysle podmienok uvedených v stavebnom povolení, bez nedostatkov a 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, čo potvrdi li aj dotknuté orgány vo vydaných 
stanoviskách. Stavebný úrad v súlade s § 78 ods. 2 stavebného zákona preto spoji l kolaudačné konanie 
s konaním o zmene stavby pred dokončením. V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania. 

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 Mgr. art. Tomáš Tokarčík, 
autorizovaný architekt, reg. č. 1924 AA. 

V konaní sa vyjadrili tieto dotknuté orgány: 
• Krajské riaditeľstvo Has ičského a záchranného zboru v Bratislave (stanovisko v zápisnici) 
• Inšpektorát práce, záväzné stanovisko č. IBA-42-20-2.2/ZS-C22,23- 18 zo dňa 19.04.20 18 
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• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovisko č. 

HŽP/2462/2018/M zo dľ1a 18.04.2018 
• Ministerstvo životného prostredia SR, záväzné stanovisko č. 20348/2018/zl zo dľ1a 19.04.2018. 

Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa v konaní nevyjadrili, sa považujú za kladné. Inšpektorát práce 
Bratislava vo svojom stanovisku zo dľ1a 19.04.2018 uviedol nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozovali 
bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, preto súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia, s 
podmienkou zaviazať stavebníka v kolaudačnom rozhodnutí k ich odstráneniu a oznámeniu odstránenia v 
termíne do 30.04.2018. S poukázaním na odstránenie nedostatkov stavebný úrad túto podmienku neuviedol 
vo výroku rozhodnutia. 

Navrhovateľ preukázal čiastočným vyp1som z listu vlastníctva č. 8682 vlastnícke ·právo k 
rozostavanému nebytovému priestoru „Zariadenie obchodu č. P059". 

K posúdeniu súladu stavby so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďa lej len „zákon o EIA") a stavebný 
úrad uvádza, že stavba ako celok bola posudzovaná podľa zákona o EIA a Ministerstvo životného prostredia 
SR vydalo záverečné stanovisko č. 4160/03-1.12/tč dľ1a 31 .03 .2004. Túto informáciu obsahuje aj kolaudačné 
rozhodnutie, v súlade s ust. § 140c ods. 13 stavebného zákona. Stavebný úrad v súlade s ust. § 38 ods. 2 
zákona o EIA listom č. 5967/12317/2018/STA/Mys zo dňa 16.03.2018 zverejni l na úradnej tabuli a 
webovom sídle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto kópiu návrhu na vydanie ko laudačného 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 listom č. 5967/12481/2018/STA/Mys zo dňa 16.03.2018, doručeným dľ1a 21.03.2018, požiadal 
Ministerstvo životného prostredia SR o vydanie záväzného stanoviska. Prílohou tejto žiadosti bola kópia 
návrhu na vydanie ko laudačného rozhodnutia, kópia oznámenia o začatí kolaudačného konania, projekt 
skutočného vyhotovenia a vyhodnotenie súladu stavby so zákonom o EIA. Záväzné stanovisko č. 

20348/2018/zl zo dňa 19.04.2018 bolo stavebnému úradu doručené dľ1a 27.04.2018. Dotknutý orgán vo 
svojom stanovisku konštatoval, že návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia je je z koncepčného hľadiska 
v súlade so zákonom o EJA, s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR č. 4 1 60/03-1.12/tč zo dľ1a 
31.3 .2004 a jeho podmienkami. 

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

Poučenie 

Proti kolaudačnému 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. 

~Števčík 
starosta mestskej časti 
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Poplatok: Správny poplatok vo výške 120 eur bol uhradený v pokladni MiÚ. 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
• FORESPO DUNAJ 2 a. s„ Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
• Mgr. art. Tomáš Tokarčík, Totalstudio s. r. o., Povraznícka 5, 811 05 Bratislava 
• vlastníci stavby a pozemkov pod stavbou so súp. č . 7529, na pozemkoch pare. č. 22344/48, 

22344/50, 22372/64, 22372/65, 22372/66, 22372/68, 22372/70, 22372/72 v k. ú. Staré Mesto 
• Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na Riviére 7 /A, 84 1 04 Bratislava 
• Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, Staroturský chodník 1, 811 O 1 Bratislava 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
1. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
2. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
4. Okresný úrad Bratislava - odbor ochrany prírody a krajiny - OHO, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 
5. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 

812 35 Bratislava 

Na vedomie účastníkom konania: 
6. FORESPO DUNAJ 2 a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
7. Mgr. a11. Tomáš Tokarčík, Totalstudio s. r. o., Povraznícka 5, 811 05 Bratislava 
8. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava 
9. Spoločnosť pre trvalo udržateľný ž ivot, Staroturský chodník 1, 811 O 1 Bratislava 


