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,'·., ~ .-. 1"~,..„ Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

. s-§~9/TI045/2018/STA/Mys/H-104 Bratislava, 21.09.2018 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,;stavebný 
zákon"), § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, čl. 67 Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky,§ 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky (ďalej len „stavebný úrad") v kolaudačnom konaní 
preskúmala podľa§ 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia navrhovateľa 

HB REA VIS MANAGEMENT spol. s r.o. 
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31 381120 

(ďalej len „navrhovatel"'), 

a po uskutočnenom konaní podľa § 82 stavebného zákona v spojení s § 46 a 47 zákona č. 71/ 1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") a § 20 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len 
„vykonávacia vyhláška") 

dočasnej stavby: 

v rozsahu: 

povoľuje užívanie 

„Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií Karadžičova, Továrenská, 
Chalúpkova, Bratislava" 

Časť C" „ 
X2 - Spoločné zariadenie staveniska pre Twin City: 

SOX2.110 
so X2.200 
so X2.810 

Administratívne a sociálne vybavenie (časť) 
Komunikácie a spevnené plochy 
Areálové rozvody NN 

na pozemkoch reg. „C" pare. č. 9130/1, 9120/36, 9120/74, 9120/39, 9120/27, 9120/67, 9120/59, 9120/7, 
9120/24, 9120/72 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave (ďalej len „stavba"). 

Stručný popis predmetu a účel kolaudačného rozhodnutia: 
Predmetom rozhodnutia je časť objektov zariadenia staveniska povolených stavebným povolením v lokalite 
medzi Chalupkovou a Košickou. Objekt SO X2. l l O sa povoľuj užívať v obmedzenom rozsahu troch 
bunkovísk K.2, K3 a K4, ktoré boli zrealizované ako dvojpodlažné zostavy obytných kontajnerov. 
Staveniskové komunikácie boli uskutočnené v skladbe vibrovaný štrk, netkaná textília a recyklát presypaný 
štrkopieskom. Areálové rozvody NN sú napojené z trafostanice č. 0234 situovanej v časti X2. Areálovými 
rozvodmi budú napájané bunkoviská a areálové osvetlenie. Areálové osvetlenie je súčasťou stavebného 
objektu SO X2.8 l O. Pre vjazd na stavenisko bude využitý existujúci vjazd z Chalupkovej. 

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím ev. č. 1382 č. 8157/43552/20 16/STA/Kul zo d11a 
14.09.2016, právoplatné dňa 10.11.2016, ktorým bolo zmenené rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č . 1282 
č. 1464/40769/201 3/STA/Klo zo dňa 17.09.2013, právoplatné 06.02.2014. Stavba bola povolená stavebným 
povolením č. 9905/46493/2017/STA/Mys/G-92 zo dila 09.11.2017, právoplatné 30.1 1.20 17. 
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Stavebný úrad určuje pre užívanie stavby podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky: 

1. Stavba sa povoľuje užívať ako dočasná do 31.12.2026. Zariadenie staveniska bude slúžiť pre stavby 
Polyfunkčný objekt autobusová stanica Mlynské Nivy, Polyfunkčný objekt B 1 (parkovací dom), 
Polyfunkčná stavba Twin City, objekty CO, Cl a C2; Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií 
Košická, Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií Chalupkova, Polyfunkčný areál Prievozská -
Nové Apollo, Polyfunkčný objekt Bottova. 

2. Stavbu možno užívať len na účel určený týmto rozhodnutím. Každá zmena v užívaní, spočívajúca v 
zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom 
rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, 
vyžaduje rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby(§ 85 stavebného zákona). 

3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby a príslušné rozhodnutia 
uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi 
a pri odstránení stavby stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona). 

4. Vlastník stavby je povinný v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s týmto 
rozhodnutím udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo 

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

5. Podľa ust. 88 ods. 5 stavebného zákona vlastník zariadenia staveniska vopred prerokuje so stavebným 
úradom možnosť ďalšieho využitia zariadenia staveniska, ak ho možno po dokončení výstavby využiť 
na iné účely. Podľa výsledku prerokovania buď predloží stavebnému úradu návrh na zmenu účelu 
užívania, prípadne na stavebné úpravy, alebo zariadenie staveniska po dokončení výstavby odstráni na 
základe osobitného povolenia stavebného úradu. 

Stavba bola posudzovaná v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo životného 
prostredia SR sa vyjadrilo nasledujúcim stanoviskom a vyjadrením: 
1. Záverečné stanovisko MŽP SR, č. 2257/2011-3,4/dp, zo dňa 28.07.2011 
2. Vyjadrenie MŽP SR, podľa§ 18 ods. 4, zákona č. 24/2006 Z.z., č.: 8316/2014-3.4/pl, zo dňa 5.11.2014. 

V konaní neboli uplatnené námietky. 

Odôvodnenie 

Dňa 02.03.2018 podal navrhovateľ spol. HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o., Karadžičova 12, 
821 08 Bratislava, IČO: 31 3 81 120, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Rekonštrukcia 
inžinierskych sietí a komunikácií Karadžičova, Továrenská, Chalúpkova, Bratislava" v rozsahu vybraných 
objektov časti X2 - Spoločné zariadenie staveniska pre Twin City. Stavba bola povolená stavebným 
povolením č. 9905/46493/2017/STA/Mys/G-92 zo dňa 09.11.2017, právoplatné 30.11.2017. 

Dňa 29.03.2018 stavebný úrad listom zn. 5929/14446/2018/STA/Mys oznámil známym účastníkom 
konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a súčasne nariadil miestne zisťovanie a ústne 
pojednávanie na deň 17.04.2018. 

Dňa 17.04.2018 sa uskutočnilo miestne zisťovanie a ústne pojednávanie, z ktorého priebehu bola 
spísaná zápisnica. Stavebný úrad v konaní a na miestnom zisťovaní zistil, že stavba bola uskutočnená 
v zmysle podmienok uvedených vo vydaných rozhodnutiach, bez nedostatkov a závažných nedorobkov. Pri 
uskutočnení stavby nedošlo k takým zmenám oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní, ktoré by si 
vyžadovali prerokovanie v osobitnom konaní podľa stavebného zákona. 

V konaní neboli uplatnené námietky. 
Navrhovateľ k vydaniu kolaudačného rozhodnutia predložil doklady v zmys le vyhlášky MŽP SR č. 

45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Navrhovateľ tiež predložil 
projekt skutočného vyhotovenia vypracovaný v 02/2018, zodpovedný projektant Ing. arch. Matej Siebert, 
SIEBERT + TALAŠ spol. s.r.o. Porealizačné geodetické zameranie stavby bolo vypracovanú ku dňu 
24.04.2018, zodpovedný geodet a kartograf Ing. Jozef Michalec. Areálová splašková kanalizácia, mobilný 
lapač tukov a areálové rozvody vody boli dané do užívania rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, č. OU-BA-OSZP3-20198/38076/BEP/l-62 l 8 zo dňa 25.07.2018, 



3 

právoplatné 20.08.2018. Stavebný objekt SO X2.3 IO Areálové oplotenie sa nerealizoval a preto nie je 
predmetom tohto rozhodnutia. 

V konaní sa vyjadrili tieto dotknuté orgány: 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m„ záväzné stanovisko č. HŽP/3133/2018 zo 

dňa 11.05.2018 
• Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, záväzné stanovisko č. KRHZ-BA

OPP-2018/000293-002 zo dňa 14.05 .2018 
• Inšpektorát práce, záväzné stanovisko č. IBA-58-23-2. l/ZS-C22,23- I 8 zo dr'ía 09.05.2018 
• Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania, 

záväzné stanovisko č. 5947/2018-1. 7/pl 34072/2018 zo dňa 19.06.2018. 
K posúdeniu súladu stavby so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA") 
a povinnostiam z neho vyplývajúcim stavebný úrad uvádza nasledovné. Podľa stanoviska Ministerstva 
životného prostredia č. 8316/2014-3.4/pl zo dňa 05.11.2014 zmena stavby nepodliehala povinnému 
posudzovaniu podľa § 18 ods. 4 zákona o EIA. Pôvodná stavba „Polyfunkčná stavba Twin City, 
Karadžičova, Továrenská, Chalúpkova, Košická - Bratislava" bola posudzovaná podľa zákona o EJA a 
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko č. 2257/2011-3 ,4/dp, zo d1fa 28.07.2011. 
Stavebný úrad v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona o EIA listom zn . 5929/ 12083/2018/STA/Mys zo dňa 
14.03.2018 zverejnil na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto kópiu návrhu 
na vydanie kolaudačného rozhodnutia a súčasne údaje o sprístupnení záverečného stanoviska. Stavebný úrad 
následne Ministerstvu životného prostredia SR doručoval oznámenie o začatí kolaudačného konania, 
nakoľko v zmysle s ust. § 38 ods. 4 zákona o EIA má príslušný orgán v povoľovacom konaní postavenie 
dotknutého orgánu. Stavebný úrad súčasne listom zn. 5929/14579/2018/STA/Mys zo dňa 29.03 .2018 
požiadal Ministerstvo životného prostredia SR o vydanie záväzného stanoviska. Prílohou tejto žiadosti bola 
kópia návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, kópia oznámenia o začatí kolaudačného konania, 
projekt skutočného vyhotovenia a vyhodnotenie pripomienok záverečného stanoviska. Záväzné stanovisko 
podľa § l 40c stavebného zákona vydalo M inisterstvo životného prostredia SR dňa 19.06.2018. Dotknutý 
orgán vo svojom stanovisku konštatoval, že návrh je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom 
o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými MŽP SR podľa tohto zákona a ich relevantnými 
podmienkami. 

Na podklade uskutočneného konania v súčinnosti s dotknutými orgánmi stavebný úrad nezistil 
nedostatky brániace riadnemu, bezpečnému a nerušenému užívaniu stavby podľa ust. § 81 b stavebného 
zákona. 

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

Poučenie 

Proti kolaudačnému rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 

3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, so 
sídlom Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov. 
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Poplatok: Správny poplatok uhradený vo výške 250 € 

Doručuje sa účastníkom konania: 
1. HB REA VIS MANAGEMENT spol. s r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
2. Twin City Infrastructure s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
3. Smaii City Office I s .r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
4. Smait City Office V s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
S. Smart City Office VI s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
6. Smaii City Office VII s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 

Na vedomie prizvaným 
1. Ing. arch. Matej Siebe1t, SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava 

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

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

812 3 5 Bratislava 


