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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Vybavuje : Ing. Helena Zubčáková, kanc. č. 204/Il. 
tel. : 02/59 246 291 

e-mail : helena.zubcakova@staremesto.sk 
záznam č. : 9268/39494/2018/DOP/Zub 

OZNÁMENIE 
O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA 

V Bratislave, 12. 09. 2018 

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA S MIESTNYM ZISŤOVANÍM 

Stavebník: Twin City Infrastructure s. r. o„ Karadžičova ul. č. 12, 821 08 Bratislava, (ďalej len 
„navrhovatel") dňa 28. 08. 2018 podal návrh na kolaudáciu stavby: 

„ Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, 
Bratislava ", v rozsahu nasledovných stavebných objektov: 

SO A 1.2001 Vjazd - Karadžičova ulica -. časť v II. fáze. 
SO A 1.2001.1 cyklochodníky 
na pozemkoch pare. č. 21293/16 a 21293/18 k. ú. Staré Mesto, register "C". 

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 
Dopravné napojenie objektu: 
1. Karadžičova ulica (priame dopravné napojenie) pravým odbočením k zásobovaciemu 
a odpadovému hospodárstvu. 
2. Mlynské nivy (priame dopravné napojenie) pravé napojenie do vjazdovej rampy a výjazdovej 
rampy. 
Pre peších je objekt prístupný vstupmi zo všetkých troch strán - od Karadžičovej ulice, od ulice 
Mlynské Nivy, ako aj od strany objektov A 2,3,4. 
Cyklotrasu je možné zabezpečiť vodorovným dopravným značením na Karadžičovej ulici. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III „ 
IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len „stavebný úrad") podľa§ 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 120 
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 ods. 2) písm. i) zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o hlavnom meste") a čl. 74 písm. b štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v nadväznosti na 
§ 2 písm. a) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 80 stavebného 
zákona oznamuje začatie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne 
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02. 10. 2018, o 10.00 hodine, so 
stretnutím pozvaných na mieste stavby v križovatke ulíc Grosslingová - Karadžičova, Bratislava. 

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov kolaudačného konania a dotknuté orgány, že námietky 
a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§ 80 ods. 
2 stavebného zákona). 

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú (§ 18 ods. 1 vyhlášky č. 

453/2000 Z. z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona) 
a) doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby; 
b) projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pn 

povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením; 
c) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; 

tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej 



dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich 
stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním; 

d) podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej 
vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia; 

e) geometrický plán potvrdený katastrálnym úradom; 
g) potvrdenie správcu digitálnej mapy; 
h) zápis o odovzdaní a prevzatí stavby; 
i) správu a doklady o splnení podmienok stavebného povolenia; 
j) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v 

. podmienkach stavebného povolenia; 
k) doklady o uložení odpadov; 
1) dopravné značenie odsúhlasené v Operatívnej komisii oddelenia dopravy 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy; 
m) stavebný denník. 

Upozornenie : 

V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") účastníci konania, ich zákonní zástupcovia 
a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická 
osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie 
na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do 
zápisnice. 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť 
svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke (§ 33 ods. 1 správneho 
poriadku). 
Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 
doplnenie, v lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadil. 
V opačnom prípade najneskôr v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 
správneho poriadku). 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe 
(§ 34 ods. 3 správneho poriadku). 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, úradné dni: pondelok a streda, 8-12; 13 -17 hod.). 

1 . Jank;~'aníková 
ná riadeníri:i'~ddelenia dopravy 

Doručuje sa: 
- účastníkom konania 

!. Twin City Infrastucture s. r. o., Karadžičova ul. č. 12, 821 08 Bratislava 2 
2. TC Tower Al s. r. o., Karadžičova ul. č. 12, 821 08 Bratislava 2 
3. Twin City II a. s. , ul. Malý trh č. 2/ A, 811 08 Bratislava 1 
4. Hlavné mesto SR Bratislava, v. z. primátorom JUDr. lvom Nesrovnalom, Primaciálne 

námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1 
5. Ing. Róbert Hatos, SIEBERT + TALAS, spol. s r. o., Prievozská ul. č. 4/D, blok E, 821 

09 Bratislava 2 
6. Cyklokoalícia, Lovinského ul. č. 35, 811 04 Bratislava 1 
7. Ing. Katarína Šimončičová, Dulovo nám. č. 4, 821 08 Bratislava 2 

- dotknutým orgánom: 
8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. !, 814 99 Bratislava 1 
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9. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova ul. č. 8, 813 61 Bratislava 1 
l O. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom 

v Bratislave, Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 29 
11. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 
Bratislava 3 

12. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie; oddelenie 
odpadového hospodárstva, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 

13. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 
vodnej správy, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 

14. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
ovzdušia, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 

15. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 
Bratislava 3 

16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. č. 17, 811 04 Bratislava 1 
17. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského ul. č. 6, 

811 07 Bratislava 1 
18. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave 1, Krajský dopravný inšpektorát, 

Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1 
19. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, 

odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1 
20. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova ul. č. 8, 

832 47 Bratislava 1 
21. Dopravoprojekt, a. s., Kominárska ul. č. 2,4, 832 03 Bratislava 3 
22. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova ul. č. 19, 851 01 Bratislava 5 
23. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská ul. č. !, 842 50 Bratislava 4 
24. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská ul. č. 

2, 842 17 Bratislava 4 
25. Dopravný úrad , Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 2 
26. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29 
27. Distribúcia SPP, a. s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava 2 
28. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská ul. č. 28, 817 62 Bratislava 1 
29. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava 1 
30. Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska ul. č. 1, 814 52 Bratislava 1 
31. Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská ul. č. 21/ A, 829 05 Bratislava 2 
32. Siemens s. r. o., Lamačská cesta č. 3/A, 841 04 Bratislava 4 
33. Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. č. 3, 811 06 Bratislava 1 
34. Benestra s. r. o., Einsteinova ul. č. 24, 851 01 Bratislava 5 
35. 02 Slovakia, s. r. o, Aupark Tower Ensteinova ul. č. 24, 851 01 Bratislava 5 
36. Site!, spol.s r. o., Kopčianska ul. č. 20/c, 851 01Bratislava5 
37. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava 1 
38. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská ul. č. 2/A, 917 02 Bratislava 1 
39. UPC BROADBAND Slovakia, s. r. o., Ševčenkova ul. č. 36, 851 01 Bratislava 5 
40. Dial Telecom a. s., org. zložka, Zámocká ul. č. 30, 811 01 Bratislava 1 
41. Orange Slovensko a. s., Metodova ul. č. 8, 821 08 Bratislava 2 
42. Magistrát hlavního mesta SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií, Primaciálne 

nám. č. !, 814 99 Bratislava 1 
43. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, 

odbor telekomunikácií, Pribinova ul. č. 2, 812 72 Bratislava 1 
44. SWAN a. s., Borská ul. č. 6, 841 04 Bratislava 4 
45. GTS Slovakia a. s., Einsteinova ul. Č·. 24, 851 01 Bratislava 5 
46. Primanet, spol. s. r. o., Nám. Hraničiarov č. 39, 851 03 Bratislava 5 
47. Rainside s. r. o., Teslova ul. č. 43, 821 02 Bratislava 2 
48. Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová ul. č. 21, 827 05 Bratislava 2 
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