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

8297/3 6247/2018/STA/Mys/K-122 

ROZHODNUTIE 

V Bratislave, 31.08.2018 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") príslušný podľa § 117 
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. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a čl. 67 
štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre 
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) 
zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom 
meste, v konaní preskúmala podľa § 62 v spojení s§ 68 ods. 2 stavebného zákona žiadosť o zmenu stavby pred 
jej dokončením, ktorú dňa 03 .07.2018 podal stavebník 

SKY PARK RESIDENCES s.r.o., 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 O 1 Bratislava, IČO: 5 1 467 674 

(ďalej len „stavebník"), a podľa § 66 v spojení s § 68 stavebného zákona a § 1 O a 11 vyhlášky č. 453/2000 Z.z„ 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a§ 46 a 47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej Jen „správny poriadok"), vydáva toto 

povolenie 

na zmenu stavby pred jej dokončením č. 2: 

„Obytný súbor Čulenova - 2. etapa" 

povolenú stavebným povolením č. 9463/46581 /2016/STA/Mys/G-89 zo dňa 26.10.2016, právoplatné dňa 
23.11.2016, na pozemkoch reg. „C" pare. č . 9 104/1, 9104/2, 9 104/3, 9104/4, 9098/6, 9098/18, 9098/27, 
9098/43, 91 l 0/2, 9 1 l 0/9, 91 10/ 8, 91 10/16, 9110/27, 9110/28, 2 1 788/3 v katastrálnom území Staré Mesto a 
pozemku reg. „E" pare. č. 2 1788/1 v k. ú. Staré Mesto, v lokalite ulíc Čulenova, Továrenská a Bottova 
v Bratislave, zmenenú rozhodnutím č. 237/8072/2018/STA/Mys/K-57 zo dňa 19.04.2018, právoplatné dňa 
29 .05.2018, v rozsahu stavebného objektu, ktorého sa zmena týka: 

C- Veža 3 (ETAPA II.) 
SO C 001 Bytový dom 

na pozemku pare. č. 9104/l v katastrálnom území Staré Mesto (ďalej Jen „stavba"), podľa projektovej 
dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

Rozsah zmien oproti stavebnému povoleniu resp. povoleniu zmeny stavby pred dokončením: 

Týmto rozhodnutím sa povoľuje zmena dispozičného riešenia 28 . NP, 29. NP a 30. NP bytového domu veža 
3 so súvisiacimi zmenami vo vnútorných rozvodoch. Zmena sa dotýka izbovitosti a počtu bytových jednotiek, 
bez dopadu na hrubú podlažnú plochu, výškové umiestnenie a počet parkovacích miest. 



Veža 3 
28. NP: 
29. NP: 
30. NP: 

Stavebné povolenie: 
4 x4 iz 
4 X 4 ÍZ 

4 x4 iz 

Celkové bilancie: 
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ZSPD: 
bez zmeny 
bez zmeny 
bez zmeny 

navrhovaná ZSPD č. 2: 
2 x 2 iz, 2 x 3 iz, 2 x 4 iz 
2 x 2 iz, 2 x 3 iz, 2 x 4 iz 
2 X 6 Íz 

Vo Veží 3 je umiestnených 166 2-izbových bytov, 80 3-izbových bytov, 16 4-izbových bytov a 2 6-izbové 
byty, celkovo 264 bytov. 

Záväzné podmienky uskutočnenia zmeny stavby pred jej dokončením: 
l. Zmena stavby pred dokončením č. 2 bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie z 04/20 18, 

zodpovedný projektant Ing. arch. Pavol Franko, autorizovaný architekt reg. č. 0531 AA. Projektová 
dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny oproti overenej projektovej 
dokumentácii nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Zmena stavby pred jej dokončením sa môže realizovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
3. Počas uskutočňovania zmeny stavby pred jej dokončením zostávajú v platnosti všetky ostatné ustanovenia 

a podmienky určené v stavebnom povolení. 

Stavba bola predmetom zisťovac ieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2015/066662-r/LAZ/l-EIA zo dňa 29.10.2015, právoplatné 04.12.2015, určil , 

že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

Rozhodnutie o námietkach: 
V konaní neboli uplatnené námietky. 

Odôvodnenie 

Dľ1a 03.07 .20 18 podal stavebník SKY PARK RESIDENCES s .r.o„ Digital Park II, Einsteinova 25, 85 1 01 
Bratislava, IČO: 5 1 467 674, v zastúpení spol. K.T.Plus, s.r.o„ Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava, žiadosť o 
povolenie zmeny stavby pred dokončením č. 2 na stavbu „Obytný súbor Čulenova - 2. etapa" v rozsahu 
stavebného objektu SO C 001 Bytový dom, na pozemku pare. č. 9104/ 1 v katastrálnom území Staré Mesto. Na 
stavbu boli vydané tieto rozhodnutia: 
• rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1369, č . 6052/3 1717/2016/STA/Mys zo dňa 01.07.2016, právoplatné 

dňa 07.09.20 16; 
• stavebné povolen ie č. 9463/46581 /2016/ST A/Mys/G-89 zo di1a 26.10.2016, právoplatné dňa 23. 11.20 16. 

• povolenie na zmenu stavby pred dokončením č. 237/8072/20 18/STA/Mys/K-57 zo dňa 19.04.20 18, 
právoplatné dňa 29.05.2018, vydané pre stavebníka SKY PARK s.r.o. 
V zmysle oznámenia o plánovanom rozdelení spo ločnosti sa stavebníkom stavby stala spol. SKY PARK 

RESIDENCES s. r.o„ Stavebník preukázal vlastnícke právo k pozemku pod stavbou výpisom z listu vlastníctva 
č. 8551. 

Podľa ust. § 68 ods. 1 stavebného zákona sa na konanie o zmene stavby pred dokončením primerane 
vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní. 

Po posúdení kompletnej ž iadosti, vrátane projektovej dokumentácie a predložených stanovísk dotknutých 
orgánov, stavebný úrad listom č. 8297/32740/2018/STA/Mys zo dňa 25.07.2018 oznámil účastníkom konania 
a dotknutým orgánom začatie konania o zmene stavby pred dokončením. Vzhľadom na charakter 
posudzovaných zmien stavebný úrad vyhodnotil rozsah účastníkov tak, že postavenie účastníkov konania mali 
len účastníci podľa osobitného predpisu (zákon č. 24/2006 Z. z.), a to Združenie domových samospráv, 
Rovniankova 14, Bratis lava. 

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods . 2 stavebného zákona upustil od miestneho zi sťovania a od ústneho 
pojednávania, pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhovaných zmien. Stavebný úrad podľa § 6 1 ods. 3 stavebného zákona v oznámení urči l lehotu, 
v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky a dotknuté orgány svoje písomné 
stanoviská. V konaní neboli uplatnené nám ietky. 



Si r. 3 

Zmenu stavby posúdili dotknuté orgány: 
• Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. KRHZ-BA-OPP-

20 18/000382-002 zo dňa 04.06.2018; 
• MV SR, Krajské riad iteľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, stanovisko č. KRPZ-BA-KDl3-1646-

001 /20 l8 zo diía 23.05.2018; 
Projektovú dokumentáciu posúdila aj Technická inšpekcia, a.s., ktorá vyda la odborné stanovisko k projektovej 
dokumentácii stavby č . 0620/50/18/ BT/OS/DOK. 

K posúdeniu zmeny stavby pred dokončením so zákonom č . 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnen í niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
EIA") stavebný úrad uvádza nasledovné: 

Stavba bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie (ďal ej len „OU BA"), rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2015/066662-r/LAZ/I-EIA zo dňa 29.10.201 5, 
právoplatné 04.12.2015, určil , že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

Stavebný úrad v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona o EIA listom č. 8297/32738/2018/STA/Mys zo dňa 
25 .07.2018 zverejni 1 na úradnej tabuli a webovom s ídle Mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto kópiu žiadosti 
o povolenie zmeny stavby pred dokončením a súčasne údaje o sprístupnení záverečného stanoviska. 

Stavebný úrad následne OU BA doručoval oznámenie o začatí konania, nakoľko v zmysle ust. § 38 ods. 4 
zákona o EIA má príslušný orgán v povoľovacom konaní postavenie dotknutého orgánu. Stavebný úrad 
súčasne listom č. 8297/32741/2018/ST A/Mys zo dňa 25.07.2018 požiadal OU BA o vydanie záväzného 
stanoviska. Prílohou tejto žiadosti bola kópia žiadosti o vydanie povolenia, kóp ia oznámenia o začatí konania, 
projektová dokumentácia a vyhodnotenie súladu stavby so zákonom o EIA. 

Oznámenie o začatí konania bolo OU BA doručené O 1.08.2018, žiadosť o vydanie záväzného stanoviska 
dňa 02.08.2018. V lehote na oznámenie OU BA svoje stanovisko neoznámil a nepožiadal o predÍženie lehoty na 
oznámenie písomného stanoviska. S prihliadnutím na znenie stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky č. 13891/SV/26418 zo dňa 17.04.2018, stavebný úrad má zo to, že OU BA bol 
preukázateľne oslovený a poučený o tzv. fikcii súhlasu a preto stavebný úrad rozhodol vo veci aj bez písomného 
stanoviska dotknutého orgánu. 

Pre účely aplikácie zákona č. 447/201 5 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, uvádzame, že zmena stavby vyvolala nárast nadzemnej časti 

podlahovej plochy v bytovom dome Veža C 001 o 4,33 m2• Jedná sa nárast podlahovej plochy vyčís lenej pre 
účely zákona o miestnom pop latku. 

Stavebný úrad v konaní preskúmal predloženú žiadosť v súčinnosti s dotknutými orgánmi, prerokoval ju 
s účastníkmi konania a zistil , že uskutočnením navrhovanej časti stavby nie sú ohrozené záujmy chránené 
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi. Stavebný úrad na 
základe vyššie uvedených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j . mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 2 1 
Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom 
Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov. 

starosta mestskej časti 

Správny poplatok vo výške 200 eur uhradený v pokladni MiU. 



str. 4 

Doručuje sa účastníkom konania (PO): 
1. SKY PARK RESIDENCES s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 O 1 Bratislava - adresa na 

doručenie: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 85 1 O 1 Bratislava 
2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

Doručuje sa účastníkom konania (FO): 
3. Ing. arch. Pavol Franko, GFI, a.s„ Brnianska 49, 8 11 04 Bratislava 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
4. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - EIA, Tomáš ikova 46, 832 05 

Brati slava 
5. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
6. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 


