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

Záz na m č . : 8444/41538/2018/ST A/Kno Bratis lava 26.09.20 18 

Vec Oznámenie - informácia o vydaní ko laudačnéh o rozho dn ut ia pre užíva nie čast i stavby 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad, v kolaudačnom konaní vydala 
rozhodnutie č. 8444/40699/2018/STA/Kno-H/I 03 zo dň a 2 1.09.2018, ktorým sa povo ľuje užívanie 
časti stavby: Administratívna budova PANORAMA CITY III. Business, Bratislava 
o bjektov: SO 0 1 Administratívna budova 

SO 1 O Sadové úpravy 
SO 11 Drobná architektúra 
SO 23. l Verejné osvetlenie Landererova 
SO 30 Areá lový vodovod 
SO 52 Areá lové osvetlenie 

prevádzkového sú boru : PS 04 Náhradný zdroj e lektric kej energie: 
miesto : na JZ od križovatky ulíc Landererova a Koš ická, na pozemku v k.ú. Staré Mesto; 

podľa geometrického plánu na zameranie stavby ove reného správou katastra, 
stavebník: MENOLLI, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
druh stavby : novostavba, trva lá stavba, 

Stavebný úrad na svojej úradnej tabuli a na svoj om webovom síd le zverejnil info rmáciu pod ľa 

§ 3 8 ods. 2 písm. a) záko na č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostred ie v znení 
neskorš ích predpisov (ďalej iba „zákon o EIA") a tým upovedom il verejnosť o podaní návrhu na 
vydanie ko laud ačného rozhodnutia. V konaní ne boli predložené námietky verej nosti v predm etnej 
veci. V zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v znení zákona č. 314/2014 Z.z. stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie v kona ní o povolení na 
užívanie časti stavby. 

Rozhodnutie a dokumentácia kolaudačného konania je verejnosti k nahliadnutiu v m.č. 227 
v priestoroch miestneho úradu MČ Bratislava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3 v Bratislave. 

Navrhovaná č i nnosť bo la pred metom posúdenia z hľad iska vplyvov na ž ivotné prostredie 
podľa zákona o EIA . 

Dokumenty sú prístupné na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. 

Zve rej nením tejto inform ácie a rozhodnuti a na svoj ej úradnej tabuli a na svojom webovom 
s ídle stavebný úrad p lní povinnosť vypl ývaj úcu z § 38 ods. 2 zákona o EIA v znení nesko rš ích 
predpisov. 

Proti rozhod nutiu má právo podať odvolani e v sú lade s § J 40c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení nes korš ích predpisov, aj 
ten, kto nebo l účastníkom ko l audačnéh o konani a, a le iba v rozsahu, v akom nam ieta nesú lad 
povolenia s obsahom rozhod nuti a podľa§ 19 ods . 1, § 29 ods . 12 a lebo§ 37 ods. 1 zákona o EIA . 

Lehota na podanie odvo la nia proti rozhodnutiu podľa § l 40c ods . 8 stavebného zákona je 15 
pracov ných dní odo di1a zve rej neni a predmetného ko l audačného rozhodnuti a. 

Dátum vyvesenia:„ .. „„„„„.„„„ .„.„.„ .. „„ .„ .. „ . . „„. Dátum zvesenia:.„ .„ „ .. „„ ... .. „.„„.„„ .. „„„„ .... . „ „ 



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

Záznam č.: 8444/40699/2018/ST A/Kno-H/I 03 Bratislava 21.09.2018 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č . 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 

Bratis lave v znení neskorš ích predpisov a č l. 67 štatútu hlavného mesta Bratis lavy, v nadväznosti 

na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné p lánovanie, stavebný 

poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona, 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 predp isov (ďalej iba „stavebný 

úrad") v kol audačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia, ktorý podal stavebník. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad, zastúpený starostom 

mestskej časti v zmys le § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste, na základe tohto preskúmania podľa 

§ 82 a § 81 ods. 4 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona 

časti stavby: 

objektov: 

povoľuje užívanie 

Administratívna budova P ANO RAMA CITY III. Business, Bratislava 

SO O 1 Administratívna budova 

SO l O Sadové úpravy 

SO 11 Drobná architektúra 

SO 23 .1 Verejné osvetlenie Landererova 

SO 30 Areálový vodovod 

SO 52 Areálové osvetlenie 

prevádzkového súboru: PS 04Náhradný zdroj e lektrickej energie . 

stavebník: 

miesto: 

MENOLLI, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 

na JZ od križovatky ulíc Landererova a Košická, na pozemku v k.ú. Staré Mesto; 

podľa geometrického plánu na zameranie stavby overeného správou katastra: 

SO 01 na pare. reg. C KN č. 9134/187, 

SO 3 O na pare . reg. C KN č. 9134/128, 

SO 52 areá lové osvetlenie je zhotovené iba ako osvetlenie pod lubí objektu SO O 1, 

SO 11 na vegetačných plochách pri komunikác iách, na pozemku stavebníka, 

druh stavby: novostavba, trvalá stavba, nebytová budova. 

Stavba je umiestnená tak, ako je zakreslené na „Geometrickom p láne na zameran ie stavby na 

p.č. 9143/187 na vydanie kolaudačného rozhodnutia" zo dňa 02.09.2018 (autorizovaná osoba IČO 

35849894), overenom katastrálnym odborom OÚ Bratislava dňa 05.09.2018 pod č . 1878/2018. 

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie hore uvedených objektov stavby a prevádzkového 

sú boru, s výnimkou častí a pri estorov objektu SO O !-Administratívna budova, vyňatých v súlade 

s návrhom na kolaudáciu uvedených v zozname nižšie. 



Týmto rozhodnutím sa povoľuje aj užívanie nepochôdznej plochej strechy v úrovni podlažia 

+43 ,680 m nad úrovňou ±O = 139,000 m n.m, zhotovenej namiesto pobytovej terasy na 

12. poschodí (označenie podľa dokumentácie skutočného zhotovenia) navrhovanej v PD pre 

stavebné povolenie; 

Predmetom tohto rozhodnutia nie sú nasledujúce časti a priestory objektu SO O!

Admini stratívna budova, vyňaté v súlade s návrhom na kolaudáciu : 

• iluminácia fasád zo strany Landererovej a Košickej ulice; 

Podlažie O a O,S: 

• miestnosti č.: 0.22, 0.22a, 0.22b, 0.22c, 0.22d, 0.39; 

Podlažie 3 a 3,S: 

• miestnosti č.: 3,S.47, 3,S.46, 3,S.SS, 3,S.49, 3,S.SO, 3,S.Sl, 3,S.S2, 3,S.S3 , 3,S.S4, 3,S.S6, 

3,S.S7, 3,S.S9, 3 ,5.60, 3,5.62, 3 ,S.63, 3,S.64, 3,S.6S, 3,S .66, 3,S.67, 3,5.68, 3,S.69, 3,S .70 

Podlažie 8: 

• miestnosti č.: 8.59, 8.61 , 8.62, 8.60, 8. ll ,8.12,8.13,8.14,8.15,8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21 , 

8.58, 8.26, 8.65, 8 .29,8 .30, 8.31 , 8.32, 8.33, 8.34, 8.01, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 

8.43, 8.44, 8.52, 8 .53, 8.S4, 8.S5, 8.S6, 8.57 

Podlažie 9: 

• miestnosti č . : 9.14, 9 . 15, 9.16, 9.17 , 9.18, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.S8, 9.59, 9 .60, 

9.95; 

Podlažie 11 : 

• miestnosti č . : 11.01 , 11.02, 11.03, 11.04, 11.0S, 11.06, 11.07, 11.08, 11.11, 11.12, 11.13, 

11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.19, 11.20, 11.21, 11.42, 11.43, 11.44, 11.52, 11.54, 11.55, 

l 1.S6, 11.54, 11.59, 11.58, 11.62, 11.36, 11.37, l l.38, 11.39, 11.40; 

Podlažie 12: 

• miestnosti č.: 12.00a, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.13, 12.14, 12.22, 12.24, 

12.25, 12.26, 12.27; 

Podlažie 13: · 

• miestnosti č. : 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13 .11 , 13 .12, 13 .13, 13.22, 13 .24, 13 .25, 13.26, 

13.27; 

Podlažie 14: 

• miestnosti č.: 14.07, 14.08, 14.09, 14.10, 14.11 , 14.12, 14.14, 14.22, 14.24, 14.28. 

Objekty a časti stavby, ktoré boli zahrnuté v návrhu na kolaudáciu sú zhotovené podľa 

projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zakreslenými 

v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby: 

Podlažie -1,S, úroveň -4 ,400 mod ±0: 

• Doplnenie skladu v garáži na podlaží - 1,S (zmena č.1 v PD časť E 1.1 - Pôdorys -1,S .P) 

• Zmena účelu využitia miestnosti - zrušenie skladu na podlaží -1 ,5, zmena na miestnosť pre 

pevných operátorov (zmena č.3 v PD časť El. l - Pôdorys -1,S .P) 

• Zmena účelu využitia miestnosti na podlaží -1,5 - zrušenie výťahu VS, zmena na sklad (zmena 

č .2 v PD časť El.I - Pôdorys-1,5.P) 

Podlažie O, úroveň ±0: 

• Zmena účelu využitia miestnosti na podlaží O - zrušenie výťahu VS, zmena na sklad (zmena 

č.4 v PD časť E 1 .1 - Pôdorys O.P) 

• Doplnenie skladu v garáži na podlaží O (Zmena č.S v PD časť El .1 - Pôdorys O.P) 
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• Zmena dispozície vo vstupnej lobby na podlaží O - presun recepcie, rozšírenie turniketov, 

úprava materiálového riešenia (zmena č.6 v PO časť E 1.1 - Pôdorys O.P) 

• Zmena usporiadania karuselových dverí a únikových dverí v lobby na pod laží O (zmena č. 7 

v PO časť E 1. 1 - Pôdorys O.P) 

• Zmena rozsahu nájomného priestoru - doplnenie kaviarne v priestore vstupnej lobby (zmena 

č.8 v PO časť El. l - Pôdorys O.P) 

• Zmena dispozície, doplnenie spoločných toaliet (zmena č.9 v PO časť E 1.1 -Pôdorys O.P) 

• Zmena dispozície, chodba a toaleta pre imobilných (zmena č. l O v PO časť El .1 -Pôdorys O.P) 

• Zmena dispozície, doplnenie dymóvej predsiene pre zázemie kuchyne (zmena č. l l v PO časť 

El. l -Pôdorys O.P) 

Podlažie O,S, úroveň + l ,400 m od ±0: 

• Zmena dispozície, šatne a sprchy cykl isti (zmena č. 12 v PO časť E l.! - Pôdorys O.S .P) 

Podlažie 1, úroveň +2,800 mod ±0: 

• Zmena účelu využitia miestnosti - zrušenie výťahu VS, zmena na sklad (zmena č.14 v PO časť 

E 1.1 -Pôdorys l .P) 

Podlažie 1,S, úroveň +4,200 mod ± 0: 

• Doplnenie skladu v garáži (zmena č. 13 v PO časť El .1 - Pôdorys l ,S.P) 

Podlažie 2, úroveň +S,600 m od ±0: 

• Zmena účelu využitia miestnosti - zrušenie výťahu VS, zmena na sklad (zmena č. l S v PO časť 

El.l - Pôdorys 2.P) 

Podlažie 2,S, úroveň +7,000 mod ±0: 

• Doplnenie skladu v garáži (zmena č. 16 v PO časť El.l - Pôdorys 2,S .P) 

• Doplnenie skladu v garáži (zmena č. 17 v PO časť El.l - Pôdorys 2,S.P) 

• Zmena účelu využitia miestnosti - rozdelenie miestnosti na dva sk lady (zmena č . 18 v PO časť 

E 1.1 - Pôdorys 2,S .P) 

Podlažie 3,5, úroveň +9,800 mod ±0: 

• Zmena účelu využitia miestnosti - zrušenie výťahu VS, zmena na sklad (zmena č. 19 v PO časť 

El. l - Pôdorys 3,S.P) 

• Zmena úče l u využitia miestnosti - zrušenie strojovne VZT, zmena na sklad (zmena č.20 v PO 

časť E 1.1 - Pôdorys 3 ,S .P) 

• Zmena účelu využitia miestnosti - rozdelenie miestnosti na dva sklady a doplnená lx 

miestnosť pre pevných operátorov a 1 x pre mobilných operátorov (zmena č.21 v PO časť El.1 

- Pôdorys 3.S.P) 

• Zmena účelu využitia miestnosti - presunutie kuchyne a jedálne na O.P, doplnený lx sklad 

(zmena č.22 v PD časť E 1.1 - Pôdorys 3 ,S .P) 

Pod lažie 4, úroveň+ 13,680 mod ±0: 

• Zmena dispozície de liacich konštrukcií - klientska úprava (zmena č.23 v PO časť El .1 -

Pôdorys 4.P, S.P, 6.P) 

• Zmena - zrušenie vrstvy vegetačnej strechy, náhrada štrkovým násypom (zmena č.24 v PO 

časť El . 1 - Pôdorys 4.P) 

Podlažie 5, úroveň + 17 ,430 m od ±0: 

• Zmena dispozície deliacich konštrukcií - klientska úprava (zmena č.23 v PD časť EJ.1 -

Pôdorys 4.P, 5 .P, 6.P) 
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Podlažie 6, úrovei1 +21, l 80 m od ±0: 

• Zmena di spozície deliac ich konštrukcií - klientska úprava (zmena č.23 v PO časť El .1 -

Pôdorys 4.P, 5.P, 6.P) 

Podlažie 9, úroveň +32,430 mod ±0: 

• Zmena dispozície deliacich konštrukcií - klientska úprava (zmena č.25 v PO časť E 1.1 -

Pôdorys 9.P, 1 O.P) 

Podlažie 1 O, úroveň +36, 180 mod ±0: 

• Zmena di spozície deliacich konštrukcií - klientska úprava (zmena č.25 v PO časť El . 1 -

Pôdorys 9.P, 1 O.P) 

Podlažie 12, úroveň +43,680 mod ±0: 

• Zmena - zrušenie vrstvy vegetačnej strechy, náhrada štrkovým násypom (pozri Zmena č.26 v 

PO časť E l. l - Pôdorys 12.P) 

Podlažie l 5, úroveň +54,930 m od ±0: 

• Zmena dispozície - predÍženie dymovej predsiene pre zásahovú cestu na strechu 15.P (pozri 

Zmena č.27 v PD časť E 1.1 - Pôdorys 15.P) 

Obvodový plášť budovy: 

• Zmena materiálového riešenia fasády - pôvodne cementové dosky Equitone, úprava na 

kompozitný sendvičový panel BOND (zmena č.28 v PO časť El .1 - Pohľady) 

• Zmena farebného riešenia fasádnych lamiel - pôvodná farba antracitová RAL 70 16, úprava na 

svetlosivú RAL 9007 (zmena č.29 v PO časť E 1.1 - Pohľady) 

• Zmena - doplnenie okien v lamelovej fasáde na 3,5.P (zmena č.30 v PO časť El. l - Pohľady) 

Pre užívanie stavby sa určujú podľa§ 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky: 

1. Užívanie sa povoľuje na dobu neurčitú. 

2. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý 

čas jej užívan ia; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľov i a pri 

odstránení stavby stavebnému úradu(§ 103 stavebného zákona) . 

3 . Vlastník stavby v súlade s dokumentáciou overenou stavebným ·úradom a s rozhodnutím 

stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu 

v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby 

nedochádza lo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predÍžila jej 

užívateľnosť (§ 86 stavebného zákona). 

4. Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom 

povolení(§ 85 stavebného zákona). 

5. Stavebník je zodpovedný za splnenie podmienok pre užívanie stavby zo stanovísk 

dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a ďalších právnických osôb, ktorým to 

vyplýva z osobitných predpisov: 

5.1. Inšpektorát práce Bratislava, záväzné stanovisko č. IBA- l 20-23-2. l/ZS-C22,23- l 8, 

IPBA/IPBA BOZP l/KON/2018/3485 zo dňa 03.09.2018 

• Vlastník, stavebník je povinný zabezpečiť odstránenie nedostatkov zistených na stavbe, ktoré 

nebránia užívaniu stavby, a v lehote do 03 .1020 18 oznámiť príslušnému dotknutému orgánu 

ich odstránenie 

• Vzhľadom k etapovitej realizácii stavby musí byť zrealizované odč lenenie časti 

kolaudovaného objektu od týchto priestorov - staveniska (oplotením respektíve zrealizovaním 

deliacich konštrukcií minimálnej výšky 1,8 m, v prípade osadených dverí režimom ich 

uzamknutia s určením zodpovednej osoby) v zmysle § 6 ods. 2 písm. f) v nadväznosti na 
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§ 8 ods. 1 písm. a) (body 18.1 a 10.4 časti A prílohy č. 3) NV SR č. 396/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staven isko, čo je v rozpore 

s § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 18 ods. 4 zákona č. 124/2 006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen í neskorších predpisov (ďa lej 

len zákon č. 124/2006 Z. z.).(J 002); 

• Povrch stupňov v každom schodiskovom ramene musí byť opticky odlíšený od povrchu 

okolitej podlahy tak, aby bolo zrejmé, kde schodiskové rameno začína a kde končí tak. aby 

zabezpečilo ľahký, bezpečný a vhodný prístup pre chodcov s vylúčením nebezpečenstva pádu 

zamestnancov v zmysle či. 36 STN 73. 4130: 1985 a § 6 ods. 1 (bod 12. 1 a 12.5 prílohy č. 1) 

NV SR č. 3 91 /2006 Z. z„ čo je porušením § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 3 8 ods. 1 zákona 

č. 124/2 006 Z. z. (06 l l ). 

5.2. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd . OP a VZŽP, ref. ochrany ovzdušia, súhlas 

s povolením na trvalé užívan ie stredného zdroja zneč isťovania zo dňa 27.08.2018 č. OU-BA

OSZP3 -2018/084788/TRK/I: 

• Predmetný zdroj zneč isťovania ovzdušia musí spÍňať podmienky zabezpečenia rozptylu emisií 

znečisťujúcich látok podľa bodu l časti 1 prílohy č . 9 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. 

v znení neskorš ích predpisov. 

• Podľa bodu 5.2.2. c) časti 1 prílohy č. 9 uvedenej vyhlášky musí byť pre spaľovac ie 

zari adenia s MTP > l,2 MW a viac prevýšenie ústia komína alebo výduchu > 3 m nad 

hrebeňom šikmej strechy so sklonom nad 20°; prevýšenie nižšie ako 3 m najmenej však 1 m 

možno povoli ť, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií 

podľa bodu 1 časti 1 prílohy č. 9. 

• Podľa bodu 5.2.3. citovanej vyhlášky, ak ide o plochú strechu alebo šikmú strechu so 

sklonom 20° a menej, pre spaľovacie zariadenia s MTP > 0,3 MW treba zvýšiť ustanovené 

prevýšenie ústia komína a lebo výduchu nad strechou o 0,5 m. Ak ide o plochú strechu, 

podľa bodu 5 .2.4. pri určení prevýšenia je potrebné zohľadn i ť aj výšku atiky. 

• Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný dodržiavať povinnosti 

prevádzkovateľa uvedené v § 15 zákona č. 13 7/20 10 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 

predpisov a v nadväzujúcich všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných vo veciach 

ochrany ovzdušia a to najmä: 

• Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok podľa schváleného postupu výpočtu . 

• Podľa zákona č . 40 l /l 998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov: 

a) predkladať každoročne tunajšiemu úradu údaje potrebné pre určenie výšky pop latku za 

znečisťovanie ovzdušia podľa skutočnosti uplynulého roka a výpočet poplatku za 

uvedený zdroj , 

b) tunaj šiemu úradu oznámiť prípadnú zmenu prevádzkovateľa a zrušenie prevádzky tohto 

zdroja. 

• Podľa vyhlášky č . 231/2013 Z. z„ ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej 

evidencie a rozsah ďalš ích údajov o stacionárnych zdrojoch zneč isťovan ia ovzdušia je 

povinný: 

a) viesť prevádzkovú evidenciu zdroj a znečisťovania ovzdušia, 

b) predkladať každoročne tunaj šiemu úradu súhrn vybraných údajov prevádzkovej evidencie 

podľa§ 5 tejto vyh lášky. 
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ODÔVODNENIE 

Spoločnosť MENOLLI, s.r.o., so sídlom Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratis lava, 

zastúpená v konaní spoločnosťou MADING s.r.o., so s ídlom Drieňová 1 H, 821 O 1 Bratislava, 

(ďalej len „stavebník") dňa 18.07.2018 podala žiadosť o vydanie užívacieho povolenia pre 

dokončenú časť stavby. Dňom podania žiadosti sa zača lo ko laudačné konanie v predmetnej veci. 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby ev.č. 1341 pre stavbu označenú „PANORAMA CITY 

V. Business, Bratislava - Landererova ul." vydal tunajší úrad dňa 03.06.20154 pod 

č. 252/24284/2015/STA/Klo-UR a právoplatnosť nadobudlo dňa 30.09.2015. Stavbu povolil tunaj ší 

úrad rozhodnutím č. 226/2454/2016/STA/Kno-G/35 zo dňa 19.5.2016, právoplatným dňa 22.7.20 16 

a zmenu stavby pred dokončením povolil tunajší úrad rozhodnutím č. 7320/28767/2017/STA/Kno

G/51 zo dňa 22.06.20 17, právoplatným 09.08.2017. 

Stavba bola predmetom posúdenia podľa .zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďa l ej 

iba „zákon o EIA). 

Úrad v zmysle § 38 ods. 2 zákona oEIA listom č. 8444/35105/2018/STA/Kno zo dňa 

09.08.2018 zverejni l na svojom webovom sídle oznámenie o začatí kolaudačného konania s kópiou 

návrhu na začatie konania o povolení na užívanie časti stavby. 

Listom č. 8444/35106/2018/STA/Kno zo dňa 09.08.2018 požiadal úrad o záväzné stanovisko 

v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona a § 38 ods. 4 písm. c) zákona o EIA príslušný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie (MŽP SR) o vydanie záväzného stanoviska pre 

kolaudačné konanie. 

Stavebný úrad určil okruh účastníkov konania podľa § 78 stavebného zákona a § 24 ods. 2 

zákona o EIA. Začatie konania oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom písomne, listom 

zn. 8444/35092/2018/STA/Kno zo dňa 09.08.2018. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 23.08.2018 a upozornil 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). Stavebný úrad týmto dal 

účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 

vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, v lehote -

najneskôr na ústnom pojednávaní s miestnym zisťovaním. 

O ústnom pojednávaní s miestnym zisťovaním bol zhotovený záznam. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, podľa § 56 písm. bi zákona o EIA, na základe zámeru 

„Administratívna budova Panorama City V Business, Bratislava" vydal po ukončení zisťovacieho 

konania rozhodnutie č . OU-BA-OSZP3-2014/022337/ANJ/l-E1A zo dňa 05.06.2014 s výrokom, že 

navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. 

Záväzným stanoviskom zo dňa 17.09.2018 č. OÚ-BA-OSZP3-2018/08311 /FID/I-EJA-zs.kk 

potvrdil Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných z ložiek ž ivotného prostredia ako príslušný orgán v zmys le § 3 ods . k) zákona 

č. 3 14/20 14 Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon o EIA, podľa § 3 8 ods. 4 zákona o EIA, súlad 

dokumentác ie predloženého návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia k stavebným objektom 

"SO O 1 Administratívna budova, SO 1 O Sadové úpravy, SO 11 Drobná architektúra, SO 23 .1 

Verejné osvetlenie Landererova, SO 30 Areálový vodovod, SO 52 Areálové osvetlenie" 
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a prevádzkovému objektu „PS 04 Náhradný zdroj elektrickej energie" je v súlade so zákonom 

o EIA, s vydaným rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2014/022337/ANJ/l-EIA zo dňa 05. 06. 2014 

a s jeho podmienkami. 

V kolaudačnom konaní boli predložené tieto doklady a kladné záväzné stanoviská dotknutých 

orgánov štátnej správy: 

• Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní 

• Projektová dokumentácia skutočného zhotovenia predmetnej časti stavby 

• Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok zo záverečných dokumentov posúdenia podľa 

zákona o EIA; 

• Potvrdenie správcu digitálnej mapy č. 20180688 zo dňa 27.08.2018 o zaevidovaní geodetickej 

dokumentácie skutočného zhotovenia stavby objektu SO O 1 Administratívna budova; 

• Potvrdenie správcu digitálnej mapy č. 20180762 zo dňa 13 .09.2018 o zaevidovaní geodetickej 

dokumentácie skutočného zhotoven ia stavby objektu SO 32. l Verejné osvetlenie Landererova; 

• Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, a o spôsobilosti prevádzkových 

zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; 

• Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov podľa zák. č. 133/2003 Z.z. 

o stavebných výrobkoch a § 43f stavebného zákona; 

• Geometrický plán na zameranie stavby na p.č . 91431187 na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia" zo dňa 02.09.2018 (autorizovaná osoba IČO 35849894), overený katastrálnym 

odborom OÚ Bratislava dňa 05.09.2018 pod č . 1878/2018; 

• Záznam z technickej obhliadky skutočného zhotovenia objektu „SO 23.O1 prekládka verejného 

osvetlenia Landererova a osvetlenie chodníka Landererova" zástupcom HM SR Bratislavy, 

odd. správy komunikácií, ref. správy a údržby pozemných komunikácií; 

• Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OP a VZŽP, ref. odpadového hospodárstva, 

stanovisko o súhlase s kolaudáciou zapísal poverený inšpektor dňa 23 .08.2018 do záznamu 

z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania; 

• KR PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko zo dňa 07.09.20 18 o súhlase 

s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pripomienok; 

• Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OP a VZŽP, ref. ochrany ovzdušia, stanovisko 

o súhlase s povolením na trvalé užívanie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (náhradný 

zdroj elektrickej energie - dieselagregát spaľujúci naftu) zo dňa 27.08.2018 č. OU-BA

OSZP3-2018/084788/TRK/l; 

• Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OP a VZŽP, ref. EIA stanovisko o súhlase 

s kolaudáciou č. OÚ-BA-OSZP3-2018/0831 l/FID/l-EIA-zs.kk zo dňa 17.09.2018; 

• KR Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, záväzné stanovisko č. KRHZ-BA-OPP-

2018/000623-002 zo dňa 12.09.2018 o súhlase s kolaudáciou; 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovisko zo dňa 

04.09.2018 pod č. HŽP/9691 /2018/M o súhlase s kolaudáciou predmetnej časti stavby; 

• Inšpektorát práce Bratislava, záväzné stanovisko č. IBA-120-23-2.1 /ZS-C22,23- l8, 

IPBA/IPBA_BOZP I/KON/2018/3485 zo dňa 03.09.2018 o súhlase s kolaudáciou. 

• Energetický certifikát budovy č. 128030/2018/31 /015612008/EC z 05.09.2018. 
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• Bratislavská teplárenská a.s. súhlas s vydaním kolaudačného rozhodnutia zo d11a 15.08.2018 

č. 1897/Ba/2018/3410-2; 

Podmiei'lujúce povolenia na užívanie vopred kolaudovaných častí stavby: 

• Hlavné mesto SR Bratislava, príslušný špeciálny stavebný úrad pre komunikácie 1. a II. tr -

rozhodnutie č. MAGS SSU 45983/2018/37004 1-5/Hu zo dňa 10.08.2018, právoplatné 

30.08.2018, o povolení na užívanie objektov stavby: SO 22 Dopravné napojenie - Landererova 

ulica, SO 23 Úprava chodníka - Landererova ulica', SO 24 Cyklochodník Košická ulica; 

• Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OP a VZŽP, ref. štátnej vodnej správy a špeciálny 

stavebný úrad podľa zákona o vodách, kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie SO 31 

Areálová splašková kanalizácia a lapač tukov, SO 32 Areálová dažďová kanalizácia 

a odlučovač ropných látok, SO 32. l Dažďová nádrž a SO 33 Prekládka dažďovej kanalizácie a 

splaškovej kanalizácie zo · dňa 27.08.2018 č. · OU-BA-OSZP3-2018/32712/SOJN-6236, 

právoplatné 31.08.2018. 

• Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, príslušný špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. 

a IV. tr„ kolaudačné rozhodnutie č. 7882/36418/2018/STA/Zub zo dňa 21.08.2018, 

právoplatné 13.09.2018, o povolení na užívanie objektov stavby SO 21 Areálové komunikácie 

a spevnené plochy 

• Kolaudačné rozhodnutie pre objekt „SO 50 Prípojka VN budovy do distribučnej siete" zo dňa 

29.06.2018 č. 3002/22265/2018/STA/Kno-H/23, právoplatné 24.08.2018; 

• Kolaudačné rozhodnutie pre objekt „SO 01 Administratívna budova, Prevádzkové súbory PS 

03 Trafostanica a PS 02 Odovzdávacia stanica tepla - strojovňa, a príslušné priestory budovy" 

zo dňa 15.08.2018 č. 25/35696/2018/STA/Kno-H/86, právoplatné 24.08.2018; 

• Oznámenia stavebného úradu o súhlase so zhotovením drobnej stavby na ohlásenie: 

• SO 40 Pripájací STL plynovod a SO 41 Areálový STL plynovod, oznámenie zo dňa 

28.06.2016 č . 9229/43399/2016/STA/Dol; 

• SO 42 Horúcovodná prípojka - oznámenie č. 8203/36444/2016/STA/Dol z 05.08.2016; 

Kolaudačné konanie úrad v sú lade s § 81 ods. 4 spojil s konaním o nepodstatných zmenách 

stavby voči dokumentácii overenej v stavebnom konaní, ktoré sa nedotýkajú práv a právom 

chránených záujmov účastníkov konania a dotknutej verejnosti, nevyžadujú nové posúdenie 

dotknutými orgánmi konajúcimi podľa osob itných predpisov a preto nevyžadujú ani konanie 

o zmene stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona. 

V uskutočnenom konaní sa preukázalo, že pri realizácii stavby nedošlo k podstatnej zmene 

stavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, dodržali sa zastavovacie 

podmienky určené v územnom rozhodnutí a záväzné podmienky v stavebnom povolení, že 

skutočné realizovanie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany 

života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Stavba je 

schopná užívania a vyhovuje základným požiadavkám na stavby(§ 43d stavebného zákona). 

Námietky účastníkov neboli v konaní predložené a dotknuté orgány neuložili pre užívanie 

podmienky. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by brán ili povoleniu užívania 

predmetnej časti stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 

správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 

nábrežie č.3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 

a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 

prostriedkov. 

Správny poplatok podľa V. časti sadzobníka zákona č. 145/J 995 Z .z. o správnych pop latkoch, 

podľa pol. 62a písm. g) vo výške =660 €bol uhradený dňa 30.08.2018. 

Doručí sa: 

Účastníkom konania (doporučene): 

1. MADING s.r.o., Drieňová 1 H, 821 O l Bratislava, zástupca stavebníka 

2. METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1, 811 02 Bratislava 

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

4. OZ Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 811 O l Bratislava 

Účastníkom konania (do vlastných rúk): 

5. Ľuboš Kejmar, Tulská 26, 974 04 Banská Bystrica 

6. Ján Fuzák, Gercenova 5, 851 O 1 Bratislava 

7. Ing. Ján Bakoš, Záluž ická 13 , 821 01 Bratislava 

8. Michal Oravec, Púpavová 22, 841 04 Bratislava 

9. Alžbeta Micsinaiová, Bajkalská 41 , 821 09 Bratislava 

1 O. Zuzana Dideková, Ševčenkova 18, 851 O 1 Bratislava 

11. Stanislav Skyva, Janáčkova 2, 811 08 Bratislava 

Dotknutým orgánom na vedomie: 

12. Inšpektorát práce Bratislava, Za Kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. SR Bratislava 

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.0.Box 26 

14. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, 

Radlinského 6, 81 1 07 Bratis lava 

15. Magistrát hl. m. SR, odd. životného prostredia, ref. ochrany ovzdu šia, 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratis lava 
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16. Magistrát HM SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, Primaciálne nám. 1, 8 1499 Bratislava 

17. SIEMENS s.r.o., Lamačská cesta 3A, 841 04 Bratislava (verejné osvetlenie) 

18. Okresný úrad Bratislava, Odb. SoŽP, odd. OP a VZŽP, ref. odpadového hospodárstva 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

19. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, OOPaVZŽP, ref. EIA, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

20. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, OOPaVZŽP, ref. ŠVS, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

21. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, OOPaVZŽP, ref. ochrany ovzdušia, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

22. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

23. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

24. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

25. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

26. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

2 7. Západoslovenská distribučná , a.s„ Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 

28. SPP-distribúcia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 II Bratislava 

29. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

30. Bratislavská teplárenská, a.s„ Bajkalská 21/ A, 829 05 Bratislava 

31. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

32. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p„ OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

33. MÚ MČ Bratislava-Staré Mesto, odd. životného prostredia - TU 

34. MÚ MČ Bratislava-Staré Mesto, cestný správny orgán - TU 

35. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 

36. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 O 1 Bratislava 

37. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 

Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
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