
MESTSKÁ ČASf BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 

Bratislava 02.07.20 18 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na §7a písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o 
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej Jen „zákon 
o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti. na § 1 písm. c) zákona č. 
60812003 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 
(ďalej len „stavebný úrad"), v zmysle§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej Jen „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej 
časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania rozhodla takto: 

Podľa §§ 39, 39a a 39b stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vykonávacia vyhláška"), vydáva 

rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia ev. č.1447 

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby a využívanie územia, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie 
a určuje sa čas platnosti územného rozhodnutia s názvom 

„Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže'' 

na pozemkoch pare. č. 9184/2, 9184/3, 9185/2, 9185/3, 9193/9, 9193/10, 9193/11, 9193/12, 9193/13, 
9193/14, 9193115, 9193/374, 9193/375, 9193/376, 9193/498, 9193/499, 9182/10, 9182113, 9182/32 v 
k. ú. Nivy (ďalej len „stavba"), s dočasným záberom pozemku pare. č. 9155/23 v k. ú. Staré Mesto pre 
umiestnenie zariadenia staveniska, na Pribinovej ulici v Bratislave, pre navrhovateľa 

PROPERTY Danube, s.r.o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 282 821, 

tak ako je zakreslené v situačnom výkrese (M= 1: 1 OOO), ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto 
rozhodnutia. 

Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO 10 Hrubé terénne úpravy a príprava územia 
SO 11 Prekládka existujúcej trafostanice TS č. 1487-000 
SO 12 Staveniskový rozvod NN 
SO 13 Úprava existujúcej „Dočasnej protipovodňovej hrádze" 
SO 14 Sanácia environmentálnej záťaže 

SO 14.1 Podzemná tesniaca a pažiaca stena 
SO 14.2 Technické zariadenie pre čerpanie a vsakovanie 
SO 14.3 Sanácia podzemnej vody 
SO 14.4 Sanácia horninového prostredia 
SO 14.5 Monitorovací systém kvality podzemných vôd 



prác podľa geologického zákona č. 569/2007 Z.z. Environmentálny dozor operatívne na mieste 
výkopu rozhodne, či daná výkopová zemina nevykazuje známky znečistenia a bude expedovaná 
na zemník neznečistenej zeminy, alebo je znečistená látkami ropného pôvodu a bude odvezená na 
bezpečné uloženie (skládka) alebo dekontamináciu (dekontaminačná plocha) 

- obmedziť pri realizácii terénnych úprav maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou 
prašnosťou, prašnosť eliminovať aj po zrealizovaní predvýkopu 

- zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať 
- sypký materiál musí byt' umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby 

nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, 
odviatím vetrom) 

- navrhovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí 

- v zmysle zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených 

komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia plynulosti a 
bezpečnosti cestnej a pešej premávky 

- dodržiavať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov štátnej správy a obce: 
Mestská časť Bratislava-Ružinov. stanovisko č. CS 1081612017 zo dňa 24.04.2017: 
Z hľadiska životného prostredia: 
• dreviny ktoré sa nachádzajú na predmetných pozemkoch, sú vedené v rámci výrubového konania: 

ZP/CS 9702/2016/LSU 4573/2017 
• dodržiavať všetky body popísané v texte dokumentácie pre územné rozhodnutie v rámci ochrany 

životného prostredia - B.5. Vplyv stavby na životné prostredie 
Z hľadiska územného plánu: 
• DRUH URBANISTICKEJ FUNKCIE - PREDMETNÉ ÚZEMIE: 

201 - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 
111 O - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
Charakteristika funkčnej plochy 201 
Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s 
konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy 
zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre 
požiarnu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných 
plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Prípustné a neprípustné funkčné využitie viď 
tabuľka 201 (regulácia funkčného využitia plochy 201 ). 
Charakteristika funkčnej plochy 111 O 
Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s úpravou lesoparkového 
charakteru. 
Prípustné a neprípustné funkčné využitie 
viď tabuľka 111 O (regulácia funkčného využitia plochy 111 O) 

• INTENZITA VYUŽITA ÚZEMIA 
V zmysle platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení zmien a 
doplnkov je predmetné územie v k. ú. Nivy súčasťou stabilizovaného aj rozvojového územia vo 
vnútornom meste s kódom funkcie 201 - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu s kódom M, a súčasne súčasťou stabilizovaného aj rozvojového územia vo vnútornom 
meste s kódom funkcie 1110 - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy. Pre stabilizované územie 
územný plán ponecháva súčasné -funkčn~ využitie a predpokladá mieru stavebných zásahov 
prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne 
nemení charakter stabilizovaného územia. Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom 
území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri 
hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Ak nový návrh 
nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú charakteristickú zástavbu a vnáša do 
zástavby neprijateľný kontrast, resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v 
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stabilizovanom území umiestniť. Je potrebné rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých 
typov existujúcej zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením jednotnej regulácie 
intenzity využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu. Základným princípom pri stanovení 
regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania 
územia na zvýšenie kvality prostredia. Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom územný plán 
navrhuje novú výstavbu na doteraz nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, 
zmenu spôsobu zástavby veľkého rozsahu 

• SÚVISIACA PLATNÁ ÚPD: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy zr. 2007 v znení zmien a doplnkov 
ZaD O 1 - Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 31.03.2008 
ZaD 02 - Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 15 .12.2011 s účinnosťou od 01.02.2012 
ZaD 03 - Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zo dňa 25. - 26.06.2014 
ZaD 05 - Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zo dňa 23 .10.2014 
Následne v zmysle platnej ÚPD hl. mesta SR Bratislavy kapitola C.14. 4.1: Ochranné pásma 
dopravných systémov - sa požaduje rešpektovať stanovené ochranné pásma letísk a heliportov resp. 
definované bezpečnostné a ochranné pásma Letiska M. R. Štefánika a v časti B na str. 150 kapitola 
9.1.4 Ochranné pásma, pričom uvedené je zrejmé aj z grafickej časti ÚPD - 3. Verejné dopravné 
vybavenie, legenda - ochranné pásma letiska a helipo11ov (uvedené dávame do pozornosti s 
ohľadom na absenciu výškovej regulácie v záväznej časti ÚPD hl. m. SR Bratislavy, ZaD 02). 

• Informácie o trasách a kapacitách inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v dotknutom území, príp. 
ich ochranné pásma je potrebné overiť priamo u správcov jednotlivých inžinierskych sietí v zmysle 
plánovaného investičného zámeru. 

• Mestská časť Bratislava-Ružinov vydáva nasledovné stanovisko - odporúča sa. 

mavné mesto SR Bratislava, stanovisko č. MAGS OSRMT 37073117-20479 OSRMT 158117 zo dňa 
30.03.2017: 
Z hľadiska územného plánovania: 
• ÚPN hl. mesta stanovuje ako funkčné využitie č. 201 - občianska vybavenosť celomestského a 

nadmestského významu; blok je charakterizovaný ako rozvojové územie s regulačným kódom M, s 
max. indexom podlažných plôch IPP = 3,6; pri komplexoch občianskej vybavenosti požadujeme 
dodržať maximálnu zastavanú plochu IZP = 0,28, (prípadne 0,52 - pri územiach s 
environmentálnou záťažou) a dodržať min. koeficient zelene KZ = 0,25, (prípadne O, 10 - na 
sanovaných plochách s chemickým zamorením podložia). 

• Predložený zámer realizácie posunu hrádze a vytvorenia tak priestoru pre realizáciu zámeru 
výstavby komplexu Eurovea II. zatiaľ nedeklaruje jestvujúcu kontamináciu územia, Jen 
predpokladá podobnú kontamináciu ako v území pôvodnej rafinérie Appolo (z predloženej 
dokumentácie nie je jasné, či bol realizovaný na predmetných pozemkoch geologický prieskum 
životného prostredia priamo alebo ide o odvodené údaje); upozorňujeme, že je potrebné 
postupovať najmä v zmysle zákona č . 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku 
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle Metodického pokynu 
na prieskum environmentálnych záťaži a v zmysle Smernice MŽP SR č. 112015-7 na vypracovanie 
analýzy rizika znečisteného prostredia. 

• Vzhľadom na to, že v záujmovom území priamo neevidujeme environmentálnu záťaž, je potrebné 
výsledky sanácie doložiť pri ďalších stup11och územného rozhodovania. 

Z hľadiska systémov technickej infraštruktúry: 
• Zeleň, tvorba krajiny: 

o Pri výrube drevín treba postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

o Požadujeme rešpektovať aj ustanovenia VZN č. 8/1993 hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 9. 
septembra 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

• Vody: 
o Podľa výsledkov IGP a Hodnotenia environmentálnej záťaže došlo k znečisteniu podzemných 

vôd a je prítomná voľná fáza ropných látok na hladine podzemnej vody a znečistená zemina v 
dotyku s hladinou podzemných vôd. Voľná fáza ropných látok sa nachádza v severovýchodnom 
rohu riešeného územia (viď str. 31-32 POV). V rámci sanácie environmentálnej záťaže sa má 
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vybudovať podzemná tesniaca a pažiaca stena (PTaPS hr. 800 mm) - na zabránenie priesakov 
podzemnej vody z okolitej lokality. Podzemná voda vo výkopovej jame bude prečerpávaná a 
prečistená v mobilnej čist iacej jednotke (kontajner s odlučovačom a sústavou filtrov). 
Znečistená zemina sa musí odviesť a zneškodniť na skládke NO, alebo na dekontaminačnej 
ploche. Súčasťou stavby je aj monitorovací systém kvality podzemných vôd (o monitorovaní 
musí byt' vyhotovený merací protokol podľa STN 73 0405 s meraním pred stavbou, počas a po 
stavbe). Uvedené navrhované opatrenia (vrátane preventívnych) uvedené v DÚR považujeme za 
vhodné. 

o V celom procese investičnej prípravy a realizácie stavby „Sanácia environmentálnej záťaže -
Stavba 00" treba rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
SNR č. 3 72/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

• Pôdy: 
Dotknuté pozemky sú v KN vedené ako zastavané plochy a nádvoria v zastavanom území obce 
- bez záberu poľnohospodárskej pôdy (PP) či lesných pozemkov (LP) - bez pripomienok. 

• Ochrana prírody a krajiny, ÚSES 
Sanácia environmentálnej záťaže je podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
situovaná v území s 1. stupňom územnej ochrany a nebude zasahovať do chránených území, 
území európskej sústavy NATURA 2000 ani do prvkov ÚSES. V blízkosti južného okraja 
územia vedie biokoridor provincionálneho významu Dunaj . Požadujeme rešpektovať 

odporúčania, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany tohto územia v zmysle z.č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

• Ovzdušie: 
Počas realizácie stavby bude zdrojom znečistenia ovzdušia prašnosti zo stavebných prác a 
pohybu dopravných mechanizmov. Tento vplyv bude z hľadiska časového pôsobenia 
krátkodobý. Znižovanie prašnosti bude zabezpečované kropením prachu alebo stavebnej zeminy 
a zakrývaním prašných materiálov. Znečisteniu ovzdušia treba predchádzať udržiavaním 
motorov a ostatných častí strojov v dobrom technickom stave, obmedzovaním chodu motorov 
naprázdno a správnou organizáciou stavebných strojov a dopravných prostriedkov. Pozornosť 
treba venovať aj čisteniu pneumatík a spevnených plôch. V rámci Sanácie environmentálnej 
záťaže sa musia rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákona č. 137/201 O Zz. o ovzduší. 

• Odpady: 
o Upozon'í.ujeme, že potreba sanácie environmentálnej záťaže vyplýva nielen z územného plánu 

hl. m. SR Bratislavy (str. 4), ale aj zo Záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia 
SR k dokumentácii „Zóna Pribinova - nábrežie", vydaného pod č. 197/04-1.12/tč z roku 2004. 

o Na str. 8 sa uvádza prehľad východiskových podkladov. Z hľadiska spôsobu sanácie sú dôležité 
podklady: IG prieskum, Spracovateľ Terratest s.r.o., z 12/2016 a Stúdia vzťahu stavebných 
objektov projektu Eurovea 2 Pribinova ulica Bratislava k environmentálnej záťaži bývalej 
rafinérie Apollo Bratislava, Spracovateľ ENVIGEO, a.s. v 12/2016. V predloženej 
dokumentácii nie je uvedené, aké stanovisko k týmto materiálom zaujal príslušný orgán štátnej 
správy v zmysle zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej 
záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upozorňujeme, že je nevyhnutné stanovisko 
príslušného orgánu štátnej správy aj k predloženej dokumentácii. 

o Z hľadiska nakladania so znečistenou zeminou sa uvádzajú možnosti uloženia zeminy na 
skládku alebo dekontaminácia. Odporúčame dekontamináciu na dekontaminačnej ploche 
formou biodegradácie. 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh. odbor 
dráhový stavebný úrad, záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme 
dráhy a časti v obvode dráhy. č. 2461712017/SŽDD/77879 zo dňa 13.11.2017: 
• Stavba bude realizovaná v OPD a OD podľa projektu vypracovaného Ing. arch. Radoslavom 

Grečmalom (reg. č. 045 lAA) GFI a.s. Bratislava v 08/2017, overeného MDV SR, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD 
a OD, musí byt' vopred prejednaná s prevádzkovateľom dráhy a odsúhlasená MDV SR. 

• Rešpektovať a dodržiavať podmienky dané v stanoviskách: 
o Slovenská plavba a prístavy a.s. Bratislava pod č. 650-187/2017 dňa 17. 08.2017 
o Verejné prístavy a.s. pod č. 17-1011512 dňa 30.10.2017 
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o LOKORAIL a.s. pod č. 24/LR/2017 dňa 27.06.2017. 
• Stavebník je povinný pred začatím prác v obvode dráhy požiadať SPaP a.s. Bratis lava o vytýčenie 

vedení a zariadení v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu a prejednať 
technologický postup prác v OD pod ich dozorom. 

• Udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť 
dráhy a dopravy na dráhe, ani stabi litu a odvodnenie železn ičného telesa. 

• Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia v obvode dráhy, vlastník vedenia je povinný o tom 
bezodkladne upovedomiť SPaP a.s. Bratislava. 

• Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a OD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by 
mohli ohroziť prevádzku dráhy a jej súčastí a rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a 
zariadenia v správe nachádzajúce sa v danom území. 

• Tento súhlas sa nevzťahuje na objekty č. 08 Verejné priestory a č. 12 PredÍženie Pribinovej
Prístavná, Súkenícka, tieto vyžadujú súhlas MDV SR, pred vydaním stavebného povolenia vo veci 
príslušným stavebným úradom. 

• Tento súhlas (záväzné stanovisko) má platnosť dva roky odo dňa jeho vydania. 
• V zmysle § 140b. ods. l stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní 

podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania 
správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k 
zmene priestorového usporiadania súčastí železničnej dráhy. 

Slovenská plavba a prístavy a.s .. vyjadrenie č. 650-18712017 zo dňa 17.08.2017: 
• Súhlasí za dodržania podmienok uvedených v stanovisku č. 650-171 /2017 zo dňa 31 .5.2017 
• Upozorňujeme na časť vodovodu - objekt S0722 na parcelách 9193/3 2 a 9193/79 vedeného od 

bodu napojenia v šachte KKI do stavby „Po lyfunkčný súbor EUROVEA 2" ktorá križuje 
vnútroareálovú železničnú vlečku - výťažnú koľaj, kde požadujeme rešpektovať naše stavby 
a inžinierske s iete a zachovať ich plne funkčné. 

Slovenská plavba a prístavv a.s„ vyjadrenie č. 650-17112017 zo dňa 31.5.2017 a 
LOKORAJL. a.s .. stanovisko č. 24/LR/2017 zo dňa 27.06.2017 (stanoviská majú totožné znenie): 
• Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže (parcely č. 9193/3 76 a 9193/498), stavba č . 07 

Úprava Pribinovej a Čulenovej ul. (parcela č. 9193/205, 9193/376, 9193/498), ako aj v projektoch 
uvádzaná stavba č. 08 Verejné priestory a stavba č. 12 PredÍženie Pribinovej - Prístavná, 
Súkenícka, ktorých projekt nemáme k dispozícii, sú v priamom kontakte s výťažnou koľajou 
vnútroareálovej že lezn ičnej v lečky v areáli prístavu Bratislava, ktorá je vo vlastníctve SPaP a ktorá 
je najdôležitejšou pre prekladnú činnosť jednotlivých prekladných polôh v prístave Bratislava. 
Žiadame: 
o po dobu výstavby pri styku so zariadeniami dráhy zachovať opatrnosť primeranej povahe 

prevádzky dráhy a zaistiť bezpečnosť a plynulosť že lezničnej prevádzky podľa že lezničných 

predpisov 
o stavba v OPD podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dráhach"), preto 
stavbu vykonávať oprávnenou organizáciou s odborne spôsobilými osobami podľa ust. Zákona 
o dráhach, za dodržania príslušných platných predpisov a technických noriem (TNŽ, STN, EN) 

o stavebník je povinný udržovať stavbu v ochrannom pásme dráhy (ďalej len „OPD") a obvode 
dráhy (ďalej len „OD") tak, aby neohrozoval, neobmedzoval ani nenarušil bezpečnosť dráhy a 
dopravu na dráhe 

o realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu 
bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby dráhy, jej odvodnenia, stability, k zmene 
výškovej a smerovej polohy koľaje a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení dráhy 

o v prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú 
všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi 

o stavebné postupy, zariadenia a prevádzka staveniska predmetnej stavby nesmú ohrozovať 
bezpečnosť že lezničnej dopravy (ďalej len „BŽD"). V prípadoch, kedy by mohlo dôj sť k 
ohrozeniu BŽD je nutné požiadať správcu že lezničnej dráhy o prijatie dopravných opatrení, 
resp. o vylúčenie koľaje z prevádzky. Zároveň konštrukčné časti stavby, technologické 
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zariadenia, zariadenia staveniska, pomocných konštrukc ii nesmú zasahovať do priechodného 
prierezu koľaje 

o osvetlenie stavby nesmie oslňovať vlakový personál a súčasne nesmú byť zriaďované svetelné 
zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi 

o stavebník je povinný zabezpečiť, aby nim navrhovaná stavba odolávala vplyvom železn ičnej 

prevádzky počas celej doby jej prevádzky. Vlastník/vlastníci objektov stavby si nebudú 
up latňovať žiadne nároky na úpravy z titu lu prípadných negatívnych účinkov od že lezničnej 

prevádzky. 
• Stavba č. 06 Administratívna budova 2 a stavba č . 08 Verejné priestory rovnako ovplyvňujú 

prevádzku železničnej vlečky. Sprístupnenie a pohyb pre verejnosť nie je možný v obvode dráhy a 
v ochrannom pásme dráhy na základe ustanovení §3-6 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani z bezpečnostného hľadiska 
prevádzkovej činnosti našej spoločnosti v priemyselnej zóne určenej pre prevádzku vodnej 
dopravy, čo je riešené aj v územnom pláne hl. mesta SR Bratislava. 

• Navrhujeme rieš iť oddelenie železničnej vlečky oplotením, zakrytím a sprístupnenie verejných 
priestorov nadzemnými lávkami z dôvodu ochrany osôb ako aj nášho majetku i tovarov 
prepravujúcich sa vlakovými súpravami. 

Verejné prístavy, a.s., v•>!Jadrenie „ odpoveď na žiadosť o stanovisko k udeleniu súhlasu na 
vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy" č. 17-1011512 dňa 30.10.2017 - bez pripomienok 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie. vyjadrenie orgánu ochrany prírody 
a krajiny č. OU-BA-OSZP3-2017/064750/KUK zo dňa 26.06.2017: 
• Stavba bude s ituovaná v zastavanom území obce pre ktoré platí 1. stupeň ochrany podľa § 12 

zákona OPK. 
• Realizácia stavby nepredstavuj e činnosť podľa zákona v území zakázanú. 
• Upozorňujeme Vás, že výrub drevín v súvislosti s real izáciou stavby v zastavanom území obce sa 

podľa zákona OPK vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo 
výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 1 O m2

, o súhlase na výrub drevín 
podľa § 47 ods. 3 zákona OPK je príslušná rozhodnúť mestská časť Bratislava-Ružinov orgán 
ochrany prírody a krajiny. 

• V prípade stavby - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných 
prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní 
stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minima lizáciu poškodenia drevín. 

• V zmysle § 9 ods. 3 zákona OPK s účinnosťou od 1. novembra 2005 sa vyjadrenie orgánu ochrany 
prírody a krajiny pre vydanie stavebného povolenia v území s prvým a druhým stupňom ochrany 
a v zastavanom území obce nevyžaduje. 

Okresný úrad Bratislava. odbor starostlivosti o životné prostredie. vyjadrenie orgánu štátnej vodnej 
správy, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP2-201 7/066602-GGL zo dňa 26.07.2017: 
• Pre výkon stavebných prác v telese súčasnej ochrannej hrádze je potrebné mať schválený Plán 

povodňových zabezpečovacích prác. 
• Zásahy do primárnej protipovodňovej ochrannej línie toku Dunaj podliehajú povoleniu orgánu 

štátnej vodnej správy. 
• Protipovodňová hrádza Dunaja je vodná stavba 1. kategórie a podlieha už v období jej prípravy, 

uskutočnenia, aj počas prevádzky, odbornému technicko-bezpečnostnému dohľadu, ktorý je 
povinný zabezpečiť na svoje náklady vlastník stavby odborne spôsobilou osobou. 

• Predpokladané vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd možno uskutočniť len po 
predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. 

• Potrebnú úroveň č istenia čerpaných vôd je potrebné presne stanoviť a kontrolovať. 
• Pri sanácii nebudú do recipientu Dunaj vypúšťané žiadne vody. 
• Predpokladaná doba sanácie 60 dní sa v prípade, že nebude dosiahnutá kvalita podzemnej vody v 

lokalite podľa právnych predpisov, predÍži. 
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Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-
20181026030/DUM zo dňa 29.06.2018: 
Držiteľ odpadov je povinný: 
• zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 

alebo iným nežiaducim únikom, 
• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 

o prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti ; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 
prípravu na opätovné použitie inému, 

o recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na 
opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

o zhodnotením vrámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; 
odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

o zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie, 
o odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 

nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
o viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, na 

Evidenčnom liste odpadu v súlade s 5 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 

o ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na 
tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg 
nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku 
odpadu a nakladaní s ním podať za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho 
kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje. 

o Pôvodca odpadov je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona o odpadoch a ešte pred 
začatím prác je povinný zabezpečiť všetky potrebné súhlasy, vyjadrenia a ohlásenia, vzťahujúce 
sa k jeho činnosti. 

• Pôvodca nebezpečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada tunajší úrad o vydanie 
súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 97 ods. l písm. g) zákona o odpadoch. 

• Ku ko laudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko tunajšieho úradu podľa § 99 
ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie stanoviska je potrebné doložiť 

doklad, preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu 
oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, 
faktúry). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad 
nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených 
dokladov. 

• Pred začatím stavebných prác držiteľ odpadov predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s 
odpadom 17 05 03 - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky a 17 05 04 - Zemina a 
kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03. 

• Celý proces sanácie environmentálnej záťaže je potrebné zabezpečiť odborným geologickým 
dohľadom. V prípade ak v rámci geologického dohľadu pri výkopoch vznikne akékoľvek 

podozrenie, že výkopová zemina a kamenivo môžu byť kontaminované nebezpečnými látkami, je 
potrebné s takouto výkopovou zeminou a kamenivom nakladať ako s nebezpečným odpadom. Pri 
časti takejto výkopovej zeminy a kameniva, pri ktorej sa laboratórnymi skúškami preukáže, že sa 
nejedná o nebezpečný odpad je možné nás ledne nakladať s týmto odpadom ako s ostatným 
odpadom. Uvedenú skutočnosť je potrebné príslušnému orgánu odpadového hospodárstva pn 
kolaudačnom konaní preukázať. 

• Z predloženej záverečnej správy s analýzou rizika „Polyfunkčný komplex EUROVEA II. 
Bratislava" (ENVIGEO, a.s. , január 2017) vyplýva, že do hÍbky 2m je znečistených asi 75% 
výkopových zemín a kameniva. Celkové množstvo znečistenej zeminy a kameniva, určenej na 
osobitné nakladanie v rámci tohto hÍbkového pásma výkopu je na základe tejto informácie 
vypočítané na objem 55 500 m3 . Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je potrebné nakladať so 
všetkou výkopovou zeminou a kamenivom pochádzajúcou z tohto hÍbkového pásma výkopu ako 
s nebezpečným odpadom. Pri časti takejto výkopovej zeminy a kameniva, pri ktorej sa 
laboratórnymi skúškami preukáže, že sa nejedná o nebezpečný odpad je možné následne nakladať s 
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týmto odpadom ako s ostatným odpadom. Uvedenú skutočnosť je potrebné príslušnému orgánu 
odpadového hospodárstva pri kolaudačnom konaní preukázať. 

• Z predloženej záverečnej správy s analýzou rizika „Polyfunkčný komplex EUROVEA II. 
Bratislava" (ENVIGEO, a.s. , január 2017) vyplýva, že v pásme nasýtenia je zneč i stených asi 30% 
výkopových zemín a kamen iva. Celkové množstvo zneč i stenej zeminy a kameniva, určenej na 
osobitné nakladanie v rámci tohto hÍbkového pásma výkopu je na základe tejto informácie 
vypočítané na objem 125 985 m3 

. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je potrebné nakladať so 
všetkou výkopovou zeminou a kamenivom pochádzajúcou z tohto hÍbkového pásma výkopu z 
oblasti, kde bolo prieskumom zistené znečistenie ako s nebezpečným odpadom. Pri časti takejto 
výkopovej zeminy a kameniva, pri ktorej sa laboratórnymi skúškami preukáže, že sa nejedná o 
nebezpečný odpad je možné následne nakladať s týmto odpadom ako s ostatným odpadom. 
Uvedenú skutočnosť je potrebné príslušnému orgánu odpadového hospodárstva pri kolaudačnom 
konaní preukázať. 

Regionálny úrad vere jného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovisko č. 

HZP/0518812017 zo dňa 10.02.2017: 
• Upozorňuje sa, že i pri výkone výkopových a sanačných prác je potrebné dodržiavať požiadavky 

na ochranu zdravia pracovníkov, podľa ust. NV SR č. 39 1/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, v prípade 
výskytu zapáchajúcich látok je potrebné práce vykonávať mimo letné obdobie. 

Slovenský vodohospodársky podnik. š.p., vyjadrenie č. CSSVPOZ BA248/2017/27 zo dňa 31.03.2017: 
• Predmetná dočasná ochranná hrádza je vodná stavba (VS) a momentá lne má charakter VS 1. 

kategórie z pohľadu technicko - bezpečnostného dohľadu (TBD) nad VS. Z tohto dôvodu je 
potrebné zo strany investora požiadať o výkon TBD počas jej stavebnej úpravy. Pre výkon TBD je 
zodpovedná organizácia, VY, š.p. Bratislava. 

• Pre výkon stavebných prác v telese dočasnej ochrannej hrádze je potrebné investorom a 
dodávateľom stavby vypracovať Plán povodňových zabezpečovacích prác a v zmysle platnej 
legislatívy vykonávať povodňové zabezpečovacie práce až do ukončenia stavebných aktivít na 
objekte EUROVEA 2. Plán povodňových zabezpečovacích prác požadujeme predložiť v rámci 
OSP. 

• V zmysle ust. § 2 1 ods. 1 písmena 9) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je na čerpan ie podzemných 
vôd a ich vypúšťanie do podzemných vôd pri zakladaní stavieb potrebné povo lenie na osobitné 
užívanie vôd, ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy. 

• Dokumentáciu pre stavebné povolenie požadujeme predložiť SYP, š .p., OZ Bratislava na 
prerokovanie. 

SPP-Distribúcia. a.s„ vyjadrenie č. TDINS/00371201 7/Pr zo dňa 14. 02.2017: 
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 
Mlynské Nivy 44Ib, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom s ídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 1 OOm, alebo ak doba vytyčovanie nepresiahne l hodinu; 

• stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre úče ly stavebného konania, alebo 
pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení; 

• stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre 
účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP
D; 

• v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, a lebo pre konanie podľa iných 
predpisov, požadujeme, aby stavebník 
o rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem; 
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o pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal 
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906O1; 

o zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 
k existujúcim plynárenským zariadenia; 

o zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami; 

o zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou; 

• Upozornenie: v závislosti od svojho rozsahu môžu sanačné práce na príprave územia pre stavbu 
EUROVEA 2 dodatočne vyvolať prekládku dotknutých plynárenských zariadení. 

Západoslovenská distribučná. a.s„ vyjadrenie zo dňa 16. 02.2017: 
• Pred samotným vyjadrením k stavebnému povoleniu je potrebné so spoločnosťou ZSD, a.s. 

o zmluvu o vykonaní preložky odberateľskej trafostanice Ts l487, 
o projektovú dokumentáciu staveniskovej trafostanice Ts1487 a zrušenie existujúcej trafostanice 

TS1228, 
o V prípade zmeny maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) Ts 1487 je potrebné uzavrieť 

zmluvu o pripojení na navýšenie MRK. 
• Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného 

rozvodu vo vlastníctve ZSD. Žiadame rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení 
v zmysle ustanovení§ 43 Zákona o energetike č. 25 1/2012 Z. z. 

• Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so 
zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. 

• V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN káblového vedenia a budú sa 
v 11om pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami, je 
nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. 

• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s„ (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 
251/2012 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.1 4, pre 
zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3. 

Bratislavská vodárenská spoločnost'. a.s„ vyjadrenie č. 0112017/Kw zo dňa 03.03.2017: 
• S Vami navrhovaným riešením sme sa oboznámili a k bližšiemu posúdeniu Vás žiadame predložiť 

spresnený technický návrh mobilnej čistiacej jednotky (typ, kapacita, spôsob likvidácie 
zachyteného odpadu) a platné povolenie na vypúšťanie prečistených vôd. 

• Monitorovací systém kvality podzemných vôd žiadame presne špecifikovať (typ vrtov, odberné 
ventily, monitorované parametre, laboratórium, ktoré bude analýzy vykonávať). 

• S vydaním územného rozhodnutia pre stavbu: „Polyfunkčný dom EUROVEA 2, Pribinova ul„ 
Bratislava" súhlasíme a požadované spresnenia technickej dokumentácie žiadame dopracovať v 
ďalšom stupni dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú žiadame predložiť k vyjadreniu. 

OTNS. a.s. (správca siete SWAN. a.s.), vyjadrenie č. 258112018 zo dňa 24.04.2018: 
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
• pri realizácii sanácie územia príde k súbehu s optickými káblami SW AN, a.s. V súvislosti s 

vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre 
priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300 

• realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení 
a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania 
strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 zákona č. 351/20 J 1 Z.z. o elektronických 
komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné 
dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu. 

• odporúčame jestvujúce káble vytýčiť, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky 
spoločnosti na adresu: OTNS, a.s„ Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri 
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Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti: 
1. Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia, zariadenia 

inž inierskych sietí 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. 

Vyhradenie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti, podľa ktorých 
môže stavebný úrad určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia: 
1. Ďalšl stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie: 

Okresný úrad Bratislava - odbor krízového riadenia 
Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP - OHO (ak sa zmení odpadové hospodárstvo) 
Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
SPP-distribúcia, a. s. 
Západoslovenská distribučná, a. s. 

2. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia musí podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona obsahovať plsomné 
vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania: 
Epoque, s.r.o .. súhlas s umiestnením stavbv na pozemku pare. č. 9155123 v k. ú. Staré Mesto. zo dňa 
16.02.2017. 
EUROVEA. a.s. , súhlas s umiestnením stavby na pozemku pare. č. 9182110 v k. ú. Nivy, zo dňa 
16.02.2017, 
Landererova. s.r.o., súhlas s umiestnením stavby na pozemku pare. č. 9182113 a 9182132 v k. ú. Nivy, 
zo dňa 16.02.2017 (všetky v totožnom znení): 
Súhlas udeľuje výlučne za podmienky majetkovoprávneho vysporiadania umiestňovanou stavbou 
dotknutých pozemkov zmluvnou formou najneskôr pre vydaním stavebného povolenia na akýkoľvek 
stavebný objekt stavby Polyfunkčný súbor EUROVEA 2. 

Vodohospodárska výstavba. š.p., VJ!.jadrenie k DÚR č. 4191411012017 2017-00003210 zo dňa 
11.04.2017: 
• Vzhľadom k dlhšiemu časovému obdobiu realizácie sanácie environmentálnej záťaže a výstavbe 

polyfunkčného súboru EUROVEA 2, požadujeme zabezpečiť funkčnosť protipovodňovej ochrany 
na Q1000 = 13 500 m3.s-1 počas celej doby výstavby, počas všetkých fáz výstavby až do ukončenia 
výstavby vybudovania definitívneho riešenia protipovodňovej ochrany v tomto úseku a jeho 
napojenie na už vybudovanú protipovodňovú ochranu Bratislavy. 

• Z hľadiska technicko-bezpečnostného dohľadu bude mať počas stavebných prác rozhodujúcu 
funkciu podzemná tesniaca a pažiaca železobetónová stena vystužená po lamelách s dočasnými 
lanovými kotvami. Preto je potrebné navrhnúť merné zariadenia a metódy meraní, ktorými bude 
možné kontrolovať stabilitu a tesnosť podzemnej tesniacej a pažiacej steny primerane významu 
protipovodňovej línie a výške potenciálnych škôd v prípade havárie protipovodňovej línie. 

Verejné prístavy, a.s .. odpoveďč. 17-1011515 zo dňa 30.10.2017: 
Súhlasí pri dodržaní podmienky zachovania prístupovej komunikácie šírky 3,5 m, ktorá zabezpečí 
nájazd na korunu ochrannej hrádze, prejazd nákladného vozidla a prístup k pozemkom v k. ú. Nivy -
parcela č . 9193/205, č. 9193/206 a č. 9193/500, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Verejné prístavby, 
a.s. 
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Navrhovateľ je povinný: 
1. Splniť, resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a organizácií, 

vznesené pri územnom konaní a zakotvené v tomto rozhodnutí. 
2. Pred začiatkom stavebných prác si obstarať od príslušného stavebného úradu: 

a) stavebné povolenie pre stavebné objekty SO 11 Prekládka existujúcej trafostanice TS č . 1487-
000, SO 12 Staveniskový rozvod NN, SO 14.1 Podzemná tesniaca a pažiaca stena 
b) povolenie terénnych úprav pre stavebný objekt SO 14.4 Sanácia horninového prostredia, 
súčasne upozon'íujeme, že o povolení terénnych úprav môže byť rozhodnuté v spojenom konaní so 
stavebným konaním v súlade s § 65 stavebného zákona. 
c) stavebné povolenie resp. povolenie na osobitné užívanie vôd pre stavebné objekty SO 13 
Úprava existujúcej „Dočasnej protipovodňovej hrádze", SO 14.2 Technické zariadenie pre 
čerpanie a vsakovanie, SO 14.3 Sanácia podzemnej vody a SO 14.5 Monitorovací systém kvality 
podzemných vôd. Príslušný správny orgán na vydanie povolenia je Okresný úrad Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy. 

3. Povoľujúcemu 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. 

4. Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona pre overenie dodržania podmienok určených 
v územnom rozhodnutí vydá Mestská časť Bratislava-Staré Mesto na základe samostatnej žiadosti. 

Rozhodnutie o námietkach: 
V konaní boli uplatnené námietky: 
Námietky Združenia domových samospráv, sídlom Rovniankova 14, Bratislava (písomnosť zo dňa 
19.03 .2018, doručená elektronicky dňa 20.03.2018) sa zamietajú. Námietky Mestskej časti Bratislava
Ružinov ako účastníka konania, doručené dňa 15.06.2018, sa zamietajú. Námietky Slovenského 
národného divadla uplatnené na miestnom zisťovaní dňa 07.06.2018, sa zamietajú. 

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

právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné 
povolenie, povolenie na terénne úpravy alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. 

2. PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na 
základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty. 

Vo vzťahu k časti stavbe sa uskutočnilo zisťovacie konanie po ukončení ktorého vydal Okresný úrad 
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-
2017 /025403/SIA/JI-EIA zo dňa 08.06.2017, podľa ktorého sa zmena navrhovanej činnosti „Úprava 
dočasnej ochrannej hrádze Dunaja v rámci sanácie environmentálnej záťaže" nebude posudzovať 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2017 po rozhodnutí 
Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-BA-OSZP3-
2017/025403/DUM/III-EIA-r zo dňa 07.11.2017, právoplatné 14.12.2017. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov konania(§ 40 ods. 
3 stavebného zákona). 

Odôvodnenie 

Dňa 05.03 .2018 podala spol. MADING s.r.o., Drieňová 1/H, Bratislava, ktorá zastupuje 
navrhovateľa PROPERTY Danube, s.r.o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 282 821 , návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia „Stavba č. 00 Sanácia 
environmentálnej záťaže" (ďalej len „stavba") na pozemkoch pare. č. 9184/2, 9184/3, 9185/2, 9185/3, 
919319, 9193/10, 9193/11, 9193/12, 9193113, 9193/ 14, 9193/15, 9193/374, 9193/375, 9193/376, 
9193/498, 9193/499, 9182110, 9182/13, 9182/32 v k. ú. Nivy (ďalej len „dotknuté pozemky") na 
Pribinovej ulici v Bratislave. 
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Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky listom č. OU-BA-OVBP2-
2017/7336/FIC zo dňa 04.01.2017 podľa ustanovenia § 119 ods. 1 stavebného zákona určil, že 
stavebným úradom príslušným na uskutočnenie konania a vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul„ Bratislava", z dôvodu, že predmetná stavba zasahuje 
do územného obvodu Mestskej časti Bratislava-Ružinov a územného obvodu Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, je Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 

Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia bolo umiestnenie stavby a vyuz1vanie 
územia za účelom odstránenia environmentálnej záťaže v podzemnej vode a v horninovom prostredí 
v dotknutom území. V zmysle predloženej dokumentácie v stupni DÚR vypracovanej v 01/2017, 
zodpovedný projektant Ing. arch . Radoslav Grečmal, autorizovaný architekt, reg. č. 0451 AA, sanácia 
horninového prostredia bude uskutočnená tak, že na výkop zeminy bude dozerať environmentálny 
dozor, ktorý urč í, či je zemina znečistená alebo neznečistená. Znečistená zemina sa musí odviezť a 
zneškodniť na skládke nebezpečných odpadov alebo dekontaminačnej ploche. V zmysle stavebného 
zákona sa jedná o terénne úpravy, pričom časť bude realizovaná ako súčasť SO 1 O a ostatná časť ako 
súčasť SO 14. Sanácie podzemnej vody zahŕňa spôsob nakladania s pozemnou vodu. Rozsah sanácie 
environmentálnej záťaže je zrejmý z dokumentácie a bude ohraničený podzemnými tesniacimi 
stenami. Sanácia podzemnej vody a horninového prostredia nie sú stavbami podľa § 43a ods. 1 
stavebného zákona a preto neboli predmetom umiestnenia stavby. Predmetom umiestnenia stavby bola 
prekládka trafostanice TS č. 1487-000, staveniskový rozvod NN, úprava protipovodňovej hrádze, 
podzemná tesniaca a pažiaca stena a technické zariadenia pre sanáciu podzemnej vody. 

Podľa § 34 stavebného zákona: 
(1) Účastníkom územného konania je navrhovatel; obec, ak nie j e stavebným úradom príslušným na 
územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu. 
(2) V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom 
pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a.fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k 
pozemkom alebo stavhám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť 
rozhodnutím priamo dotknuté. 
(3) Účastníkmi územného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov. 

Podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona: Stavebný úrad oznámi začatie územného konania 
dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s 
miestným zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatnil' 
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie 
územného konania do 7 dni odo dňa, keďje žiadosť o územné rozhodnutie úplná. 

Podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona: Od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v 
prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno 
posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, 
do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky 
neprihliadne,- táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní. 

Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona: Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej 
lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý 
z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho 
žiadosť určenú lehotu pred j ej uplynutím, primerane predÍži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený 
o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predÍženej lehote svoje stanovisko k 
navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona: Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby 
alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov 
konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa 
týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. 
Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci 
konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

Podľa § 39 ods. 1 stavebného zákona: V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na 
navrhovaný účel a urči podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s 
cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných 
opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a 
urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o 
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umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad maze vyhradiť predloženie 
podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti,- podľa nich môže dodatočne určiť 
ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia. 

Podľa § 39b ods. 2 stavebného zákona: V podmienkach nového využívania územia sa určí najmä 
spôsob, akým sa má územie upravit'. usporiadat'. zalesnil'. odvodnil'. pripojiť na pozemné komunikácie, 
na siete a zariadenia technického vybavenia územia, spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z 
blizkosti chránených časti krajiny a zo stanovisk dotknutých orgánov a určenia požiadaviek na 
ochranu existujúcich stavieb a zelene. Podmienkami rozhodnutia podľa odseku 1 sa môže určiť aj 
kapacitná únosnosť využívania územia na voľnočasové alebo rekreačné potreby obyvateľstva vrátane 
limitov pre ubytovacie kapacity. 

Podľa § 39b ods. 3 písm. a) stavebného zákona: Rozhodnutie o využívaní územia sa vyžaduje na 
vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, vzhľad 
krajiny, využitie významných krajinných prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na výkop alebo 
zasypanie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie. 

Podľa § 39b ods. 3 písm. c) stavebného zákona: Rozhodnutie o využívaní územia sa vyžaduje na 
zriadenie alebo zrušenie športových ihrisk, odstavných a skladovacích plôch. 

Podľa § 39b ods. 4 stavebného zákona: Stavebný úrad môže v rozhodnutí o využívaní územia 
určit'. že sa upúšťa od povolenia terénnych úprav. 

K priebehu konania uvádzame tieto skutočnosti: 
Pred oznámením začiatku konania boli dňa 20.03.2018 stavebnému úradu doručené námietky 

Združenia domových samospráv. 
Dňa 09.04.2018 spol. MADING s.r.o. doplnila návrh na vydanie územného rozhodnutia. 
Stavebný úrad následne, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 36 ods. 4 stavebného zákona, 

oznámil listom č. 5969/17092/2018/STA/Mys zo dňa 03.05.2018 začatie územného konania, 
jednotlivo dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariadil 
miestne a ústne pojednávanie na deň 07.06.2018. V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov 
konania, že námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Dôvodom na oznámenie 
verejnou vyhláškou bol veľký počet spoluvlastníkov susediacej stavby so súp. č. 17130. 

Do spisového materiálu nahliadla dňa 22.05.2018 splnomocnená osoba zastupujúca Mestskú časť 
Bratislava-Ružinov. 

Podľa § 34 ods. 1 stavebného zákona sa postavenie účastníka priznáva aj obci, ak nie je 
stavebným úradom príslušným na územné konanie. V oznámení o začatí konania zo dňa 03.05.2018 
stavebný úrad priznal Mestskej časti Bratislava-Ružinov postavenie dotknutého orgánu, pričom obec 
opomenul ako účastníka konania. Preto osobitným listom č. 5969/25508/2018/ST A/Mys zo dňa 
06.06.2018 oznámil mestskej časti začatie správneho konania ako účastníkovi konania. V oznámení 
stavebný úrad oznámil termín miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a súčasne určil lehotu na 
uplatnenie námietok v dÍžke 7 pracovných dní. 

Dňa 07.06.2018 sa uskutočnilo miestne zisťovanie a ústne pojednávanie. Zo zápisnice je zrejmé, 
že Mestská časť Bratislava-Ružinov, zastúpená splnomocnenou osobou, sa zúčastnila ako dotknutý 
orgán a v zápisnici uviedla, že vzhľadom na objasnenie niektorých skutočností, žiada o predÍženie 
lehoty o ďalších 7 pracovných dní odo dňa uskutočnenia ústneho pojednávania na uplatnenie 
stanoviska. Stavebný úrad žiadosti vyhovel, o čom uskutočnil zápis v zápisnici. Ďalším zápisom do 
zápisnice Slovenské národné divadlo zastúpené splnomocnenou osobou uplatnilo námietky. 

Dňa 15.06.2018 boli stavebnému úradu doručené dve písomnosti od Mestskej časti Bratislava
Ružinov. Išlo o stanovisko dotknutého orgánu zn. es 11375/2018/2/ZST zo dňa 11.06.2018 a 
námietky účastníka konania zn. es 11375/2018/4/ZST zo dňa 12.06.2018. 

Ďalšie námietky neboli v konaní uplatnené. 
K lehotám na uplatnenie námietok uvádzame, že Mestskej časti Bratislava-Ružinov uplynula dňa 

19.07.2018, ostatným účastníkom dňa 07.06.2018, a teda námietky boli uplatnené včas. Stavebný úrad 
sa zaoberal všetkými námietkami a vyhodnotil ich nasledovne: 

Združenie domových samospráv, písomnosť zo dňa 19.03.2018. doručená elektronicky dňa 
20.03.2018. v citovanom znení, bez grafických príloh: 

K predmetnej stavbe „ Sanácia environmentálnej záťaže " bolo vykonané zisťovacie konanie 
zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa 
§24 od5.2 posledná veta zákona E1A č.2412006 Z.z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok 
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priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.l 
Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, 
teda aj predmetné územné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom 
konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom územnom konaní o umiestnení stavby; 
zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie žiadame vyhodnotiťjednotlivo. 

Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na 
predmetnú. stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne 
kapacitnej cestnej infraštruktúry. 

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (ako štátny metodický orgán nie správca 
komunikácie) ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je 
dostatočné. 

Žiadame, aby okolie stavby „Sanácia environmentálnej zát'aže" bolo podľa §39a ods.2 písm. b 
Stavebného zákona upravené sadovými úpravami ako lokálny parčík v zmysle našich pripomienok 
uplatnených v zisťovacom konaní. Žiadame, aby súčast'ou umiestnených sadových úprav boli v 
adekvátnom rozsahu a forme aj tzv. dažd'ové záhrady (www.samospravydomov.org/fil 
es/dazdove _zahrady.pdj). 

Dažd'ové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až 
o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene užívateľov stavby, 
odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako 
aj krajinárske dielo. 

Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov zachovania vodnej bilancie podľa §65 
Vodného zákona, nezhoršovania odtokových pomerov podľa §18 ods.5 Vodného zákona č. 36412004 
Z.z. a environmentálnych cieľov podľa Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy 
a správcu dotknutého povodia adekvátne územnému konaniu. 

V územnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných opatrení v súvislosti 
s predmetnou stavbou podla §3 ods.5 zákona OP Kč. 54312002 Z.z. 

V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame preukázateľne zohľadniť dokumentáciu podľa §65 
Vodného zákona č. 36412004 Z.z. v rozsahu výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu 
povrchových vôd a podzemných vôd, vodnej bilancie, programu opatrení na účely zlepšenia kvality 
povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, plánov manažmentu povodí, Vodného plánu 
Slovenska, programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a koncepcií a rozvojových 
programov vo vodnom hospodárstve. 

V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame spracovať taký projekt, ktorý bude zohľadňovať 
všeobecné požiadavky na projekciu stavieb a teda zvoliť také projektové dispozičné a prevádzkové 
riešenie stavby čo najviac zohľadňujúce klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, 
aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo a umožniť tak dosiahnuť nákladovú 
efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä 
využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch 
energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. V praxi sa to dá 
dosiahnuť mixom opatrení ako sú dažďové záhrady, drenážna dlažba, energeticky efektívne narábanie 
so zbytkovým teplom a podobne. Optimálnosť zvoleného riešenia bude potrebné preukázať v 
stavebnom konaní. 

Žiadame adekvátne územnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona 
o odpadoch č. 7912015 Z.z. (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpadlpovinnosti-podnikatela). 

Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť 
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou 
farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného 
zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou, hio-odpadu označeného hnedou farbou. 

Stavebný úrad: Vzhľadom na predmet konania stavebný úrad námietkam nevyhovuje. Predmetom 
konania nie sú budovy, ktorých umiestnenie by si vyžadovalo riešiť dopravnú infraštruktúru alebo 
predkladať stanovisko Slovenskej správy ciest. Požiadavky na úpravu resp. návrh zelene a požiadavky 
na projektovú dokumentáciu budov sú v konaní o odstránení environmentálnej záťaže neodôvodnené. 
V konaní sa vyjadrili jednotlivé organizačné zložky Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti 
o životné prostredie chrániace zložky životného prostredia a ich podmienky sú uvedené vo výroku 
rozhodnutia. 
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Slovenské národné divadlo. námietky uplatnené zápisom do zápisnice z 07.06.2018: 
Rešpektovať podmienky pre prácu súboru SND a počas predstavení v NB SND obmedziť prácu 
ťažkých mechanizmov, ktoré by vibráciami a hlukom mohli zasahovať do činnosti SND. Forma 
komunikácie bude dohodnutá osobitne. 

Stavebný úrad: Námietke nebolo možné vyhovieť v požadovanom rozsahu. V podmienkach pre 
uskutočnenie terénnych úprav stavebný úrad odkazuje na jediný predpis, ktorý reguluje množstvo 
vibrácii a hluku v životnom prostredí, a to na vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 549/2007 Z. z. Obmedzenie činnosti navrhovateľa nad rámec tohto predpisu nie je možné. 
Stavebný úrad odporúča namietajúcemu individuálne riešenie jeho požiadavky s navrhovateľom. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov, podanie „Námietky účastníka konania" zn. es 113751201814/ZST 
zo dňa 12.06.2018. doručené dňa 15.06.2018. v citovanom znení: 

Mestská časť Bratislava-Ružinov prijala dňa 08. 06. 2018 od Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby zlúčené s územným konaním o využívaní 
územia na stavbu „ Stavba č. 00 Sanácia · environmentálnej záťaže" pozemky registra „ e"-KN 
parcelné č. 918412, 918413, 918512, 918513, 919319, 9193110, 9193111, 9193112, 9193113, 9193114, 
9193115, 91931374, 91931375, 91931376, 91931498, 91931499, 91821 10, 9182113, 9182132 v 
katastrálnom území Nivy, Bratislava. Mestská časť Bratislava-Ružinov má v zmysle § la ods. (2) 
zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 
postavenie obce a v uvedenom konaní má v podľa § 34 ods. (1) zákona č. 5011976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon") postavenie účastníka konania. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov ako účastník konania podľa§ 34 ods. (1) stavebného zákona, na 
základe doručeného oznámenialdooznámenia o začatí predmetného konania, oznamuje v určenej 
lehote svoje námietky. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v konaní nepostupovala v súlade so zásadou rovnosti 
účastníkov konania, nakoľko oznámenieldooznámenie o začatí konania bolo účastníkovi konania 
doručené do vlastných rúk a nie verejnou vyhláškou. Týmto konaním Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto konala aj v rozpore s § 36 ods. (4) stavebného zákona. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
určila účastníkovi konania lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok v konaní. Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto, tým že určila účastníkovi konania lehotu na uplatnenie námietok v konaní a 
nenariadila opakované ústne pojednávanie, účastníkovi konania uprela právo uplatniť v konaní aj 
pripomienky. 

Stavebný úrad: K tejto námietke uvádzame, že ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona dovoľuje 
správnemu orgánu doručovať písomnosti verejnou vyhláškou pri líniovej stavbe, pri zv lášť rozsiahlej 
stavby, pri stavbe s veľkým počtom účastníkov konania, ale aj v prípade, že mu účastníci konania 
alebo ich pobyt nie sú známi. Pri písomnosti ktorou stavebný úrad dooznámil začatie správneho 
konania bola Mestská časť Bratislava-Ružinov jediným adresátom a preto stavebný úrad doručoval 
písomnosť jednotlivo. Požiadavka na opakovanie miestneho zisťovanie je irelevantná, nakoľko 

mestská časť Bratislava-Ružinov, zastúpená splnomocnenou osobou, sa miestneho zisťovania dňa 
07.06.2018 zúčastnila. Opakovanie miestneho zisťovania pri opomenutí účastníka konania 
stavebnému úradu z ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona nevyplýva. Námietka, že stavebný 
úrad neumožnil namietajúcemu uplatniť pripomienky je neopodstatnená, nakoľko v dooznámení určil 

lehotu na uplatnenie námietok 7 pracovných dní, túto lehotu namietajúci aj využil dňa 15.06.2018. 
Uvedená lehota je dostatočná, nakoľko Mestská časť Bratislava-Ružinov mala k dispozícii projektovú 
dokumentáciu pre vydanie záväzného stanoviska od 08.03.2017 a začatie konania jej bolo oznámené 
aj osobitne ako dotknutému orgánu. 

Účastník konania sa ďalej v celom rozsahu pridržiava obsahu uvedeného v liste č. es 
113751201812/ZSTzo dňa 11. 06. 2018 a nesúhlasí s návrhom tak, ako bol podaný. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov. podanie II Stanovisko dotknutého orgánu" zn. es 113751201812/ZST 
zo dňa 11.06.2018. doručené dňa 15.06.2018. v citovanom znení: 
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Mestská časť Bratislava-Ružinov ako dotknutý orgán podľa § l40a ods. (1) písm. b) stavebného 
zákona oznamuje, na základe doručeného oznámenia o začatí predmetného konania, svoje záväzné 
stanovisko podľa § 140b stavebného zákona v predÍženej lehote, ktorej stavebný úrad Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vyhovel pri ústnom poj ednávaní uskutočnenom di1a 07. 06.2018 a uvádza 
nasledovné: 

Zamestnanec stavebného úradu splnomocnený starostom bol dňa 22. 05. 2018 nazrieť do 
predmetného spisu. Spisový materiál predmetného konania obsahuje stanovisko Mestskej časti 
Bratislava-Ružinov č. CS 1081612017 zo dňa 24. 04. 2017, ktoré však nemožno považovať za záväzné 
stanovisko v zmysle stavebného zákona, nakoľko v stanovisku nie je uvedené ustanovenie osobitného 
predpisu, na základe ktorého Mestská čast' Bratislava- Ružinov uplatnila svoju pôsobnosť. Mestská 
časť Bratislava-Ružinov ako dotknutý orgán si týmto záväzným stanoviskom vydaným na základe 
oznámenia o začatí predmetného konania prvýkrát uplatňuje záujmy chránené zákonom. 

Z podania je zrejmé, že stavba „ Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže " je súčasťou druhej 
etapy výstavby stavby „ Zóna Pribinova - nábrežie " v zóne Pribinova-Juh v Bratislave, neskôr 
pomenovanej ako „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava". Na vykonanie 
územného a stavebného konania celej stavby v zóne Pribinova-Juh bol t. č. Krajským stavebným 
úradom v Bratislave listom č. 20041292-JNE zo dňa 17. 02.2004 určený stavebný úrad Mestskej časti 
Bratislava-Ružinov. Že sa jedná o stavbu „ Zóna Pribinova - nábrežie", ktorej druhá etapa výstavby 
bola neskôr pomenovaná ako „ Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul. , Bratislava" potvrdzuje 
aj portál http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-subor-eurovea-2. Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej p olitiky, aj napriek tomu, že už raz na celú stavbu v zóne 
Pribinova-Juh určil stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Ružinov, listom č. OU-BA-OVBP2-
2017/7336/FJC zo dňa 04. OJ. 2017 určil na tú istú stavbu/časť stavby len pod iným názvom iný 
stavebný úrad, stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Uvedené Mestská časť 
Bratislava-Ružinov považuje za chybu spôsobenú pozmenením názvu stavby zo strany navrhovateľa. 
Mestská časť Bratislava-Ružinov ako určený stavebný úrad listom č. 20041292-JNE zo dňa 17.02. 
2004 vydal niekoľko desiatok rozhodnutí na prvú etapu stavby v zóne Pribinova-Juh. Vzhľadom k 
tomu, že stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Ružinov už pred niek.oľkými rokmi začal konať vo 
veci stavby v zóne Pribinova-Juh, je stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto povinný 
začaté konanie zastaviť v zmysle § 30 ods. (1) písm. j) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

Stavebný úrad: Námietka týkajúca sa príslušnosti sa zamieta z dôvodu, že Okresný úrad Bratislava, 
odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný správny orgán podľa§ 119 ods. 1 stavebného zákona, 
listom zo dňa 04.01.2017 určil, že stavebným úradom príslušným na uskutočnenie konania a vydanie 
územného rozhodnutia na stavbu „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul. , Bratislava" je 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Stavba „Stavba č . 00 Sanácia environmentálnej záťaže" je 
jednou zo súboru stavieb s označením „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava" a 
preto je príslušným na uskutočnenie konania Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Namietajúci ďalej 
poukázal na ust. § 30 ods. 1 písm. f) správneho poriadku, podľa ktorého správny orgán konanie zastaví 
ak zistí, že vo veci už začal konať iný príslušný správny orgán, ak sa správne orgány nedohodli inak. 
Stavebný úrad nemôže vyhovieť ani tejto námietke, nakoľko v prejednávanej veci doposiaľ nekonal 
iný správny orgán a preto nie je možné zastaviť toto konanie podľa uvedeného ustanovenia. 

V celej sprievodnej a súhrnnej technickej správe projektant opisuje postup uskutočňovania stavby. 
Stavebník môže uskutočňovať stavbu len na základe právoplatného stavebného povolenia. 
Predmetnom územného konania je umiestnenie stavby na pozemku a povolenie nového využívania 
územia. Nakoľko dokumentácia pre územné rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou územného 
rozhodnutia, Mestská časť Bratislava-Ružinov žiada, aby z textovej časti dokumentácie pre územné 
rozhodnutie boli zrejmé len náležitosti v zmysle § 3 od. (4) vyhlášky č. 45312000 Z. z. , ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Stavebný úrad: Dokumentácia vypracovaná v stupni DÚR spÍňa požiadavky na dokumentáciu na 
umiestnenie stavby a na nové využitie územia, podľa § 3 ods. 4 a ods. 6 vykonávacej vyhlášky, a to v 
primeranom rozsahu návrhu. Z výroku rozhodnutia je zrejmé, že stavebný úrad vyhovel návrhu na 
umiestnenie stavby a využitie územia a upustil od povolenia terénnych úprav v presne vymedzenom 
rozsahu. Preto stavebný úrad považoval určitú prepracovanosť dokumentácie na ďalší stupeň za 
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správnu. Z výroku rozhodnutia je zrejme, ze územné rozhodnutie nenahrádza ďalšie povolenia 
potrebné pre začatie stavebných prác, na čo stavebný úrad upozornil navrhovateľa v časti výroku 
označenej ako „Navrhovateľ je povinný". Ďalej uvádzame, že stavebnému úradu tiež nie je zrejmá 
zákonná opodstatnenosť tejto požiadavky a preto nebolo možné námietke vyhovieť. 

V sprievodnej a súhrnnej technickej správe je uvedené: V rámci „stavebného objektu" SO 10 
Hrubé terénne úpravy (Predvýkop) a príprava územia chce navrhovateľ realizovať predvýkop na 
úroveň -7,050 m, odstránenie nefunkčných/odstavených inžinierskych sieti v rámci pozemku, demontáž 
existujúceho oplotenia, odstránenie pôvodných panelových plôch v rámci pozemku a monitoring v 
bezprostrednej blizkosti susediacich budov pre a počas sanácie z hľadiska statickej stability. Hrubé 
terénne úpravy budú spočívať vo vyrovnaní a príprave terénu na prípravu pre Výkopové práce. 
Predvýkop zeminy je potrebný pre vytvorenie pracovnej a manipulačnej plochy pre stroje a 
mechanizmy realizujúce pozemnú tesniacu a pažiacu stenu. 

Stavebný objekt SO 14 Sanácia environmentálnej zát'aže pozostáva zo stavebných podobjektov SO 
14.1 Podzemná tesniaca a pažiaca stena, SO 14.2 Technické zariadenie pre čerpanie a vsakovanie, SO 
14.3 Sanácia podzemnej vody, SO 14.4 Sanácia horninového prostredia a SO 14.5 Monitorovací 
systém kvality podzemnej vody. · Podzemná tesiaca a pažiaca stena bude zabezpečovať a tesniť 
stavebnú jamu, technické zariadenie pre čerpanie a vsakovanie bude zabezpečovať 11 čerpacích a 1 O 
vsakovacích studní, sanácia podzemnej vody zahŕňa spôsob nakladania s podzemnou vodou a 
zriadenie mobilnej čistiacej jednotky priamo na mieste (kontajner s odlučovačom a sústavou filtrov), 
sanácia horninového prostredia znamená environmentálnym dozorom kontrolovať, či zemina z 
výkopov je znečistená alebo neznečistená a určenie typu skládky odpadu a monitorovací systém kvality 
podzemnej vody znamená zriadiť zariadenia na sledovanie kvality podzemnej vody. 

Územným rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok na zastavanie, umiestňuje 
sa stavba na ňom a určujú sa podmienky na umiestnenie stavby. Stavbou je stavebná konštrukcia 
postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej 
osadenie vyžaduje úpravu podkladu, pričom pod pevným spojením so zemou sa rozumie spojenie 
pevným základom, upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú 
stavbu, ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, pripojenie na siete alebo 
zariadenia technického vybavenia územia a umiestnenie pod zemou. 

Predmetom územného rozhodnutia o umiestení stavby je stavebný objekt SO 11 Prekládka 
existujúcej trafostanice TS č. 1487-000, SO 12 Staveniskový rozvod NN, SO 13 Úprava existujúcej 
„Dočasnej protipovodňovej hrádze" a stavebné podobjekty SO 14.1 Podzemná tesniaca a pažiaca 
stena a SO 14.2 Technické zariadenie pre čerpanie a vsakovanie. 

Predmetnom územného konania o využívaní územia je „stavebný objekt" SO 10 Hrubé terénne 
úpravy a príprava územia len v časti predvýkopu na úroveň -7,050 m, pričom ako 0,000 je určená 
Výška 139, 750 mn. m. 

Navrhovateľ v rámci „stavebného objektu" SO 10 Hrubé terénne úpravy apriprava územia 
navrhuje aj odstránenie stavieb, t. č. existujúcich v dotknutom území okrem stavieb, na ktoré už bolo 
vydané povolenie na odstránenie. Mestská časť Bratislava-Ružinov má za to, že predmetnom 
územného rozhodnutia nemôže byť odstránenie stavieb. K odstráneniu stavieb sa Mestská časť 

Bratislava-Ružinov vyjadruje nižšie v texte. 
Pri ústnom pojednávaní bol za generálneho projektanta stavby GF I. a. s., Brnianska 49, 811 04 

Bratislava, IČO: 36 735 230 prítomný Milan Dvorský, ktorý uviedol, že predvýkop zeminy, teda 
predmet územného rozhodnutia o využívaní územia, je súčasťou výkopu pre budúce zakladanie druhej 
etapy stavby v zóne Pribinova-Juh. Nakoľko v rámci „ stavebného objektu" SO 1 O Hrubé terénne 
úpravy a príprava územia na časť predvýkopu navrhovateľ navrhuje vydať územné rozhodnutie o 
využívaní územia a odstránenie stavieb, z podania vyplýva, že predmetnom územného rozhodnutia o 
umiestnení stavby v rámci „ stavebného objektu" SO 1 O Hrubé terénne úpravy a príprava územia je 
umiestnenie hlavného výkopu, ktorého horná hrana je na úrovni spodnej hrany predvýkopu a siaha až 
po úroveň základovej škáry pre stavbu v zóne Pribinova-Juh. Hlavný výkop pre zakladanie stavby 
v zóne Pribinova-Juh, nespÍňa zákonnú definíciu stavby, t. zn. že kumulatívne nespÍňa podmienky pre 
stavebnú konštrukciu. Vzhľadom k vyššie uvedenému, Mestská časť Bratislava-Ružinov žiada, aby 
Hrubé terénne úpravy a príprava územia neboli označené ako stavebný objekt. Stavebný zákon síce 
nedefinuje pojem „stavebný objekt" ale v rámci aktuálneho znenia oddielu č. 8, 1. časti stavebného 
zákona je pojem objekt používaný v kontexte stavby. 
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„Stavebné podobjekty" SO 14. 3 - SO 14. 5 taktiež nemôžu byť predmetom územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby a to z dôvodu, že tak isto nespÍňajú zákonnú definíciu stavby, t. zn. tieto „ stavebné 
podobjekty" kumulatívne nespÍňajú podmienky pre stavebnú konštrukciu. „Stavebné podobjekty" SO 
14. 3 - SO 14. 5 zároveň nemôžu byť predmetom ani územného rozhodnutia o využívaní územia, 
nakolko nespÍňajú požiadavky v zmysle§ 39b stavebného zákona. Ide o technologický proces sanácie, 
čerpanie podzemnej vody a monitoring. Vzhľadom k vyššie uvedenému, Mestská časť Bratislava
Ružinov žiada, aby predmetné „stavebné podobjekty" SO 14. 3 - SO 14. 5 neboli súčasťou návrhu. 

Územným rozhodnutím o využívaní územia sa povoľuje nové využívanie územia a vyžaduje sa na, o. 
i. taxatívne určených prípadoch, pre toto konanie neaplikovateľných, vykonávanie terénnych úprav, 
ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, vzhľad krajiny, využitie významných 
krajinných prvkov alebo odtokové pomery v území. 

Vyššie uvedené nebolo V konaní preukázané. Uvedené nevyplýva ani zo sprievodnej a súhrnnej 
technickej správy ani zo stanovísk dotknutých orgánov. Z podania ďalej nie je zrejmé nové využívanie 
územia ani jeho dôvody, spôsob a dôsledky v zmysle § 3 ods. (6) písm. a) vyhlášky č. 45312000 Z. z„ 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Predmetnom územného konania o 
využívaní územia je predvýkop na úroveň -7,050 m. Predvýkop zeminy, teda predmet územného 
rozhodnutia o využívaní územia, je súčasťou výkopu pre budúce zakladanie druhej etapy stavby V zóne 
Pribinova-Juh, t. zn. že vzhľad krajiny sa terénnymi úpravami/predvýkopom zmení nepodstatne, a to 
len na čas uskutočňovania predvýkopu. Navrhovateľ zároveň požiadal o upustenie povolenia 
terénnych úprav na predvýkop. Vo všeobecnosti povedané navrhovateľ tvrdí, že terénne úpravy, pri 
ktorých sa vykoná skrývka kultúrnej vrstvy pôdy a ktorými sa nepodstatne a dočasne zmení vzhľad 
krajiny a následne sa na tom istom mieste uskutoční výkop pre stavbu, podliehajú územnému 
rozhodnutiu o využívaní územia a následne povoleniu terénnych úprav. S takýmto tvrdením 
navrhovateľa sa Mestská časť Bratislava-Ružinov nestotožňuje. Takýto právny názor nebol nikdy 
vyslovený odvolacím orgánom, ministerstvom alebo iným príslušným orgánom. Navrhovateľ nesplnil 
zákonné požiadavky na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia, a to najmä nepreukázal, že 
terénnymi úpravami/predvýkopmi sa podstatne zmení vzhľad krajiny a z tohto dôvodu Mestská časť 
Bratislava-Ružinov nesúhlasí, aby predmetnom konania bolo vydanie územného rozhodnutia o 
využívaní územia. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov má za to, že predmetom územného rozhodnutia nemôžu byť stavby 
určené na odstránenie. Územným rozhodnutím sa stavba umiestňuje na pozemku a odstránenie stavby 
podlieha samostatnému konaniu o odstránení. Okresný úrad v sídle kraja neurčil iný stavebný úrad na 
vykonanie konania a vydania rozhodnutia o odstránení stavieb postavených v katastrálnom území 
Nivy, Bratislava. Mestská časť Bratislava-Ružinov má za to, že okresný úrad v sídle kraja ani nemôže 
na vykonanie konania a vydania rozhodnutia o odstránení stavieb určiť iný stavebný úrad, nakoľko 
vlastníkom odstraňovaných stavieb nie je Mestská časť Bratislava-Ružinov. Vzhľadom k tomu, že 
odstraňované stavby sa nachádzajú v katastrálnom území Nivy, Bratislava a vlastníkom 
odstraňovaných stavieb nie je Mestská časť Bratislava-Ružinov, na vykonanie konania a vydania 
rozhodnutia o odstránení stavieb je vecne aj miestne príslušný všeobecný/špeciálny stavebný úrad 
Mestskej časti Bratislava-Ružinov. Okresný úrad v sídle kraja (nedopatrením) určil stavebný úrad 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto iba na vykonanie konania a vydania územného rozhodnutia. Na 
vykonanie konania a vydania rozhodnutia o odstránení existujúcich stavieb nefunkčných inžinierskych 
sietí, areálového osvetlenia a oplotenia je vecne aj miestne príslušný stavebný úrad Mestskej časti 
Bratislava-Ružinov a na konanie a vydanie rozhodnutia o odstránení panelových a asfaltových 
spevnených plôch je vecne aj miestne príslušný špeciálny stavebný úrad Mestskej časti Bratislava
Ružinov. Pri miestnom zisťovaní zamestnanec Mestskej časti Bratislava-Ružinov splnomocnený 
starostom zistil, že na pozemkoch registra „C"-KN parcelné č. 919313 74 a 91931499 v katastrálnom 
území Nivy, Bratislava v rozsahu cca troch štvrtín sa nachádza rozsiahle parkovisko s asfaltovým 
povrchom. Väčšia časť tejto plochy j e v dokumentácii pre územné rozhodnutie označená položkou 9 -
búranie spevnených plôch. Špeciálny stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Ružinov ako vecne aj 
miestne príslušný stavebný úrad na konanie pre stavby miestnych a účelových pozemných komunikácii 
JII. a IV. triedy podľa§ Ja ods. (4) zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov nevydal na vyššie uvedených pozemkoch, t. zn. tak ako bolo 
verifikované pri miestnom zisťovaní, stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie na stavbu 
panelových a asfaltových spevnených plôch. Jedná sa o spevnené plochy, ktoré sú v rámci územného 
konania predmetnom odstránenia vecne aj miestne nepríslušným stavebným úradom Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Stavba panelových a asfaltových spevnených plôch bola uskutočnená bez 
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stavebného povolenia a v čase miestneho zisťovania bola užívaná bez kolaudačného rozhodnutia. Táto 
st(lvba právne neexistuje. Predmetom územného rozhodnutia nemôže byť odstránenie stavieb, nie to 
ešte odstránenie „ čiernej" stavby. 

Vzhľadom k vyššie uvedenému, Mestská časť Bratislava-Ružinov ako dotknutý orgán podľa§ I 40a 
ods. (1) písm. b) stavebného zákona vydáva podľa§ 140b stavebného zákona nesúhlasné stanovisko k 
stavbe a zároveň týmto záväzným stanoviskom nenahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa 
stavebného zákona. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa stavebného 
zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže 
rozhodnúť vo veci. 

Stavebný úrad: K rozsahu terénnych úprav opätovne uvádzame (prvý krát na miestnom zisťovaní), že 
terénne úpravy sú tak súčasťou stavebného objektu SO 1 O ako aj SO 14. Je to zrejmé z výroku 
rozhodnutia, ako aj z dokumentácie. K odstraňovaniu stavieb v rámci územného konania uvádzame, že 
predmetom konania nebolo odstránenie stavieb podľa ust. § 88 a 90 stavebného zákona, a je to zrejmé 
aj z výroku rozhodnutia. K požiadavkám na úpravu objektovej skladby uvádzame, že za správnosť a 
úplnosť projektovej dokumentácie zodpovedá projektant. Stavebný úrad má za to, že námietky na 
úpravu objektovej skladby stavby sú neopodstatnené a chýba im zákonné odôvodnenie. Z výroku 
rozhodnutia je zrejmé, ktoré stavebné objekty sú predmetom rozhodnutia o umiestnení stavby a ktoré 
sú predmetom rozhodnutia o využívaní územia. Stavba bola posúdená komplexne a preto nebolo 
možné vylúčiť žiadne stavebné objekty. Napr. povinnosť monitorovať kvalitu vypúšťaných vôd 
vychádza z rozhodnutia o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia a pre 
zabezpečenie ochrany životného prostredia sa jedná o významnú činnosť. 

Namietajúci sa ďalej domnieva, že v konaní nebolo preukázané opodstatnenie rozhodovať o 
využívaní územia. K tejto námietke uvádzame, že podľa dokumentácie bude sanácii predchádzať 
zrušenie existujúceho parkoviska a ďalších existujúcich odstavných plôch v dotknutom území. Sanácia 
environmentálnej záťaže si následne vyžiada terénne úpravy - rozsiahly výkop s hÍbkou 14,6 m (spolu 
všetky tri výškové úrovne) na ploche 29 600 m2

, s celkovým objemom približne 180 OOO m3, ktorým 
dôjde k zmene vzhľadu územia. Návrh teda spÍňal zákonne požiadavky na vydanie rozhodnutia o 
využívaní územia podľa ust. § 39b ods. 3 písm. a) a podľa písm. c) stavebného zákona. Terénne 
úpravy podľa ust. § 39b ods. 3 písm. a) stavebného zákona vyžadujú rozhodnutie o využívaní územia, 
najmä ak ide o výkop alebo zasypanie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie, tzn„ že sa nejedná 
o úplný výpočet terénnych úprav. Podľa § 39b ods. 3 písm. c) sa rozhodnutie o využívaní územia 
vyžaduje aj na zriadenie alebo zrušenie športových ihrísk, odstavných a skladovacích plôch. 

Do okruhu účastníkov v zmysle § 34 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad zahrnul: 
• PROPERTY Danube, s.r.o. (navrhovateľ), 

• Mestská časť Bratislava-Ružinov (obec), 
• Verejné prístavy, a.s. (účastník podľa zákona č. 24/2006 Z. z.), 
• SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Bratislava (účastník 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z.), 
• VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. (účastník podľa zákona č. 24/2006 Z. z.), 
• Združenie domových samospráv (účastník podľa zákona č. 24/2006 Z. z.). 

V zmysle § 34 ods . 2 stavebného zákona boli účastníkmi územného konania 
• EUROVEA, a.s. 
• Landererova, s.r.o. 
• Panorama byty a.s. 
• Epoque s.r.o. 
• vlastníci stavby so súp. č. 17130 na pozemkoch pare. č . 9 193/371, 9193/382, 9193/628, 9193/629, 

9193/630, 9193/631, 9193/632, 9193/633, 9193/634, 9193/640, 9193/641, 9193/642, 9193/643, 
9 193/644 k. ú. Nivy 

• Hlavné mesto SR Bratislava 
• METRO Bratislava, a .s. 
• Verejné prístavy, a. s. 
• Slovenské národné divadlo. 

23 



Navrhovateľ okrem stanovísk uvedených vo výroku predložil tieto stanoviská dotknutých orgánov: 
• Okresný úrad Bratislava - odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-BA-OKR 1-2017 /02893 8 zo 

di1a 24.02.2017 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, stanovisko č. KPUBA-2017/101 78-2/27076/BAX zo dňa 

10.04.2017 
• Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. KRHZ-BA-OPP-

179-001/2017 zo dňa 22.02.2017 
• Ministerstvo obrany SR, vyjadrenie č. ASM-30-1689/2017 zo dňa 20.07.2017. 
Tieto dotknuté orgány sa vyjadrili súhlasne bez pripomienok. 

V konaní oznámil stanoviská dotknutý orgán Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti 
o životné prostredie č. OU-BA-OSZP3-2018/58120/BEP-vyj . zo dňa 04.06.2018 (ŠVS) a č. OU-BA
OSZPJ-2018/066020 zo dňa 14.06.2018 (EIA). V konaní oznámila stanovisko aj Mestská časť 
Bratislava-Ružinov č. 11375/2018/2/ZST zo dňa 11.06.2018. 

K stanovisku Mestskej časti Bratislava-Ružinov vydanému z pozície dotknutého orgánu uvádzame, 
že mestská časť mala v konaní v zmysle § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona postavenie 
dotknutého orgánu. 

Podľa § l 40a ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány v konaniach podľa stavebného zákona 
chránia záujmy uvedené v § 126 ods. 1 stavebného zákona v rámci svojej pôsobnosti najmä tým, že 
majú právo nazerať do spisov, podávať záväzné stanoviská podľa § l 40b, zúčastňovať sa na ústnom 
pojednávaní a miestnej obhliadke a vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto 
zákona. 

Podľa § 140a ods. 4 stavebného zákona obec ako dotknutý orgán uplatňuje v konaniach obsah 
územnoplánovacej dokumentácie, najmä zásady a regulatívy záväznej časti územnoplánovacej 
dokumentácie a ďalšie záujmy, ak jej to vyplýva z osobitných predpisov. 

Záväzné stanovisko je podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona na účely konaní podľa tohto zákona 
stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy 
chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. 
Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez 
zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. 

Podľa § 140b ods. 2 stavebného zákona je dotknutý orgán oprávnený uplatňovať požiadavky v 
rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je 
povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a 
údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa 
tohto zákona. 

Podľa § 140b ods. 3 stavebného zákona je dotknutý orgán viazaný obsahom svojho 
predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení 
právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene 
skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné 
stanovisko, uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväzné stanovisko sa neskorším záväzným 
stanoviskom potvrdzuje, dopfňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona. 

Vychádzajúc z metodického usmernenia vydaného vtedajším Ministerstvom výstavby a 
regionálneho rozvoja SR, odborom štátnej stavebnej správy a územného plánovania, k vydávaniu 
záväzných stanovísk obcí ako dotknutých orgánov v správnych konaniach podľa stavebného zákona 
dopÍňame, že „ obce v postavení dotknutého orgánu v správnych konaniach podľa stavebného zákona 
sú povinné v záväznom stanovisku kategoricky apelovať na všeobecne záväzný právny predpis, na 
základe ktorého uplatňujú svoje požiadavky. Obec ako dotknutý orgán môže vo svojom záväznom 
stanovisku zohľadniť iba také požiadavky a záujmy, ktoré majú oporu vo všeobecnom záväznom 
predpise ako aj v územnoplánovacej dokumentácii, ktorej záväzná časť sa vyhlasuje všeobecne 
záväzným právnym predpisom. 

Z obsahu vyššie citovaného nesúhlasného stanoviska je zrejmé, že dotknutý orgán posudzoval 
stavbu akoby z pozície stavebnému úradu, pričom sa odvolával na postupy podľa stavebného zákona 
resp. jeho vykonávacej vyhlášky. Stavebný úrad sa domnieva, že uvedené požiadavky mali povahu 
námietok. Tieto požiadavky nemožno považovať za záväzné, nakoľko nespÍňajú požiadavky na obsah 
záväzných stanovísk podľa § 140b a tiež podľa § 140a ods. 4 stavebného zákona. Ďalej uvádzame, že 
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zo znenia stanoviska nie je zrejmý nesúlad stavby s inými záväznými stanoviskami v spise, postup 
podľa § 136 stavebného zákona je preto neodôvodnený. Z uvedených dôvodov stavebný úrad na obsah 
nesúhlasného stanoviska v konaní neprihliadol. 

Stavebný úrad prihliadol na obsah záväzného stanoviska vydaného Mestskou časťou Bratislava
Ružinov zpozície obce pod zn. es 10816/2017 zo difa 24.04.201 7. V stanovisku sa vpodstate 
konštatuje, že z hľadiska dopravy sa súhlasí, z hľadiska životného prostredia prebieha výrubové 
konanie a že treba dodržať dokumentáciu v bode B.5, z hľadiska územného plánu sa potvrdzujú 
podmienky územného plánu obce. Medzi vydaním záväzného stanoviska zo dňa 24.04.2017 
a nesúhlasným stanoviskom zn. es 11375/2018/2/ZST zo d11a 11.06.2018 nedošlo k zmene územného 
plánu obce alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých mala obec vychádzať pri 
vydávaní záväzného stanoviska. To znamená, že v zmysle § 140b ods. 3 stavebného zákona je obec 
viazaná obsahom predchádzajúceho stanoviska zn. es 10816/2017 zo dňa 24.04.2017. 

Hlavné mesto SR Bratislava malo v konaní postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 140a ods. 2 
stavebného zákona a stavbu posúdilo pri vydávaní stanoviska č. MAGS OSRMT 370073/ 17-20479 
OSRMT 15 8/1 7 zo dňa 30 .03 .2017. Záverom tohto stanoviska je, že sa jedná o záverečné vyjadrenie 
hlavného mesta. K predmetnej stavbe dotknutý orgán nemal výhrady, je potrebné rešpektovať 

pripomienky obsiahnuté v stanovisku. V stanovisku hlavné mesto ďalej uviedlo, že stanovisko 
nenahrádza záväzné stanovisko hl. m. SR Bratislavy k investičnej činnosti, ktoré bude vydané v 
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na základe odborného posúdenia dokumentácie pre 
územné rozhodnutie, ktorá bude predmetné územie riešiť komplexne. Z obsahu stanoviska je zrejmé, 
že hlavné mesto k sanáci i územia nebude vydávať záväzné stanovisko k investičnej činnosti. Pre 
úplnosť uvádzame, že v čase vydávania tohto rozhodnutia hlavné mesto SR Bratislava vydalo záväzné 
stanovisko k investičnej činnosti pre hlavný investičný zámer - Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, 
Pribinova ul., Bratislava, Stavba O 1-06. 

Stavebný úrad rozhodol aj na základe týchto súvisiacich podkladov: 
• súhlas na výrub drevín, č. ZP/eS 9702/2016/-4573/2017LSU 4129/2018/LSU zo dňa 28.02.2018, 

právoplatné 04.04.2018, vydaný Mestskou časť Bratislava-Ružinov 
• stavebné povolenie č. SU/eS 12292/2017/7/JAV zo dňa 26.06.2017, právoplatné 21.07.2017, 

vydané Mestskou časť Bratislava-Ružinov (úprava únikových ciest oe Eurovea) 
• kolaudačné rozhodnutie č. SU/eS 1267/2018/7/JAV-47 zo dňa 12.03.2018, právoplatné 

04.04.2018, vydané Mestskou časť Bratislava-Ružinov (úprava únikových ciest oe Eurovea) 
• povolenie na odstránenie marketingového pavilónu, č. SU/eS 7217/2017 /6/LZ0-6 zo dňa 

27.04.2017, právoplatné O 1.06.2017, vydané Mestskou časť Bratislava-Ružinov 
• povolenie na odstránenie elektroinštalácie, bunky a závory parkoviska Pribinova, č. SU/eS 

10201/2017/3/LZ0-7 zo dňa 03.05 .2017, právoplatné 26.05.2017, vydané Mestskou časť 

Bratislava-Ružinov 
• povolenie na odstránenie spevnených plôch parkoviska Pribinova, č. SU/eS 10229/2017 /3/LZ0-8 

zo dňa 03.05.2017, právoplatné 26.05.2017, vydané Mestskou časť Bratislava-Ružinov 
• rozhodnutie o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia č. 25794/2017 zo 

dňa 12.06.2017, vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie 
a prírodných zdrojov 

• záverečná správa inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu z februára 2017 
• rozhodnutie vydané v rámci posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. č . OÚ-BA-OÚ-BA

OSZP3-2017 /025403/SIA/Il-EIA zo dňa 08.06.2017, právoplatné 14.12.2017, vydal Okresný úrad 
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie 

• rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/025403/DUM/III-EIA-r zo dňa 07. 11 .2017, právoplatné 
14.12.2017, ktorým sa v rámci autoremedúry zmenil rozhodnite č . OÚ-BA-OÚ-BA-OSZP3-
2017 /025403/SIA/Il-EIA zo dňa 08.06.2017, vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o 
životné prostredie. 

Územné rozhodnutie sa dotýka týchto pozemkov pare. č.: 
• 9184/2, 9184/3, 9185/2, 9185/3, 9193/9, 9193/10, 9193/11 , 9193/12, 9193/13, 9193/14, 9193/15, 

9193/374, 9193/375, 9193/376, 9193/498, 9193/499 v k. ú. Nivy vo vlastníctve navrhovateľa 

• 9182/ 1 O v k. ú. Nivy vo vlastníctve spol. EUROVEA a.s. 
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• 9182/13, 9182/32 v k. ú. Nivy vo vlastníctve spol. Landererova s.r.o., stavba na pozemku 9182/32 
v k. ú. Nivy je vo vlastníctve spol. Panorama byty a.s. 

• 9155/23 v k. ú. Staré Mesto vo vlastníctve spol. Epoque s.r.o., dočasný záber pozemku pre 
umiestnenie zariadenia staveniska. 

Navrhovateľ preukázal súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov EUROVEA a.s., Landererova s.r.o., a 
Epoque s.r.o., ich stanoviská sú citované vo výroku rozhodnutia v časti Podmienky vyplývajúce zo 
stanovísk účastníkov konania. V tejto časti rozhodnutia sú citované aj stanoviská účastníkov konania 
spol. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. a Verejné prístavy, a.s., ktoré navrhovateľ 
zabezpečil pred začatím územného konania. 

Stavebný úrad posúdil súlad predloženého návrhu s územným plánom hl. m. SR Bratislavy, 
vyhláseným VZN č. 4/2007, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ÚP"). Stavba bola posúdená 
z hľadiska funkčného využitia. Územie je definované ako územie občianskej vybavenosti, kód funkcie 
201. V zmysle ÚP, zmeny a doplnky č . 2, je v území prípustné umiestňovať, okrem iného, zariadenia 
a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia, a teda umiestnené stavebné objekty 
sú v sú lade s ÚP. Posúdenie intenzity využitia územia nebolo potrebné, nakoľko predmetom návrhu 
neboli pozemné stavby. V zmysle ÚP· a jeho zásad a regulatívov starostlivosti o životné prostredie 
v oblasti ochrany kvality vôd je potrebné zabezpečovať postupnú sanáciu starých environmentálnych 
záťaží. 

Vo výroku rozhodnutia stavebný úrad určil požiadavky pre umiestnenie stavby, v súlade s ust. § 
39a ods. 2 stavebného zákona, pričom toto ust. aplikoval v primeranom rozsahu umiestňovaným 
stavebným objektom. V podmienkach pre využitie územia upustil od vydávania povolenia terénnych 
úprav v rozsahu výkopu navážok a predvýkopu a to z dôvodu, že sa jednalo o terénne práce nad 
hladinou podzemnej vody, nevyžadujúce vytvárať pažiace konštrukcie. Upustiť od ich povolenia bolo 
možné aj z dôvodu, že ich realizáciou nebude zasiahnuté do únikových ciest susediaceho obchodného 
centra. Úprava únikových ciest OC Eurovea bola skolaudovaná rozhodnutím Mestskej časti 
Bratislava-Ružinov č. SU/CS 1267/2018/7/JAV-47 zo dňa 12 .03.2018. Súhlas na vykonávanie 
činností v ochrannom pásme dráhy a časti v obvode dráhy bol vydaný aj pre nasledujúce konania 
a teda podmienky súhlasu je možné aplikovať aj pre uskutočnenie terénnych úprav. 

Vo vzťahu k časti stavbe sa uskutočnilo zisťovacie konanie po ukončení ktorého vydal Okresný 
úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-
2017 /025403/SWII-EIA zo dňa 08.06.2017, podľa ktorého sa zmena navrhovanej činnosti „Úprava 
dočasnej ochrannej hrádze Dunaja v rámci sanácie environmentálnej záťaže" nebude posudzovať 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2017 po rozhodnutí 
Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-BA-OSZP3-
2017/025403/DUM/III-EIA-r zo dňa 07.11.2017, právoplatné 14.12.2017. 

Stavebný úrad v súlade s ust. § 3 5 ods. 2 stavebného zákona, listom č. 5969/12148/2018/STA/Mys 
zo dňa 15 .03.2018 zverejnil na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súčasne údaje o sprístupnení rozhodnutí. 

Stavebný úrad následne Okresnému úradu Bratislava doručoval oznámenie o začatí územného 
konania. Stavebný úrad súčasne listom č. 5969/17846/20 18/STA/Mys zo dňa 19.04.2018 požiadal 
Okresný úrad Bratislava o vydanie záväzného stanoviska. 

Záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2018/066020 zo dňa 14.06.2018 bolo stavebnému úradu 
doručené 27.06.218. Dotknutý orgán vo svojom stanovisku konštatoval, že navrhované umiestnenie 
predmetnej stavby a využívanie územia je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom 
o posudzovaní, s rozhodnutiami vydanými príslušným orgánom OÚ BA a s jeho podmienkami. 

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil umiestnenie stavby a využitie územia, pričom 
rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné 
záujmy. Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby a využívaním územia 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. 
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Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo diía 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 v)1stavby 
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. 

Prílohy: 
Situácia v mierke 1: 1 OOO 

Správny poplatok vo výške 300 €zaplatený v pokladni miestneho úradu. 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou (zverejní MiU Bratislava-Staré Mesto): 
• PROPERTY Danube, s.r.o„ Pribinova IO, 811 09 Bratislava 
• EUROVEA, a.s„ Pribinova 10, 811 09 Bratislava 
• Landererova, s.r.o„ Dvoľákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
• Panorama byty a.s„ Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
• Epoque s.r.o„ Dvoľákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
• vlastníci stavby so súp. č. 17130 na pozemkoch pare. č. 9193/371, 9193/382, 9193/628, 

9193/629, 9193/630, 9193/631, 9193/632, 9193/633, 9193/634, 9193/640, 9193/641, 
9193/642, 9193/643, 9193/644 k. ú. Nivy 

· • ·Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
• METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. !, 814 99 Bratislava 
• Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava 
• Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 
• Verejné prístavy, a.s., Prístavná 1 O, 821 09 Bratislava 
• SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p„ Odštepný závod Bratislava, 

Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
• VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p„ Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 17 Bratislava 
• Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
1. Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 
2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 

ŽP (EIA), Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
3. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - OUIC 
4. Ministerstvo doprav a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, 

odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 8 IO 05 Bratislava 
5. Okresný úrad Bratislava - odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratislava - odbor starost livosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - OHo 
7. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - OPaK 
8. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - ŠVS 
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
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1 O. Krajsk)1 pamiatkov)' úrad Bratislava, Leškova 17, 81 1 04 Bratislava 
11 . Krajské riad i teľstvo Ha s i čského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 

Bratis lava 
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
13 . SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p„ Odštepný závod Bratislava, 

Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
14. SPP-distribúcia, a. s„ Mlynské ni vy 44/b, 825 11 Bratislava 
15. Západoslovenská distribučná, a. s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
16. Ministerstvo obrany SR - agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 4 7 

Bratislava 
17. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
18. Západoslovenská energetika, a.s„ Ču lenova 6, 816 4 7 Bratislava 
19. Slovak Telekom,, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
20. VNET a.s., Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
2 l . Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2, 91 7 02 Trnava 

Žiadosť o informatívne zverejnenie na úradnej tabuli a webovom sídle: 
22. Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 82 7 05 Bratislava, na dobu 15 dní odo diía 

doručenia 

Na vedomie: 
1. PROPERTY Danube, s.r.o., Pribinova 1 O, 811 09 Bratislava - adresa na doručenie: 

MADING s.r.o., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava 
2. EUROVEA, a.s., Pribinova 1 O, 81 1 09 Bratislava 
3. Landererova, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
4. Panorama byty a.s., Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
5. Epoque s.r.o., Dvofákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
6. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
7. METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
8. Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 O 1 Bratislava 
9. Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21 , 827 05 Bratislava 
1 O. Verejné prístavy, a.s., Prístavná 1 O, 821 09 Bratislava 
11. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Bratislava, 

Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
12. Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, P .O.BOX 45, 842 17 Bratislava 
13. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
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