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

Záznam č.: 7534/39055/2018/STA/Zsi-UR 

ROZHODNUTIE 

v Bratislave, 15. J 0.2018 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (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 Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorš ích 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 zmysle § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 
zákona o hlavnom meste, v konaní preskúmal podľa § 33a až § 38 stavebného zákona žiadosť o vydanie 
územného rozhodnutia na stavebnú uzáveru, ktorú dňa 25.05.2018 podal žiadateľ 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
(ďalej len „navrhovateľ") 

a na základe tohto preskúmania podľa § 39 a § 39d stavebného zákona, v spojení s § 4 vyhlášky č. 453/2000 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva 

rozhodnutie o stavebnej uzávere 

1. Hranice vymedzeného územia: 
1.1. zo severovýchodu: hranicou medzi Mestskými časťami Bratislava-Staré Mesto a Bratislava-Nové 

Mesto, t. j. od ulice Cesta na Červený most, pozdÍž železničnej trate (vrátane) a Opavskej ulice 
po križovatku ulíc Pražská a Stromová (vrátane); 

1.2. z juhovýchodu: pozdÍž ulíc Pražská (vrátane), Brnianska (vrátane) po križovatku s Hroboňovou 
a ulica Hrobm'íova (v jej osi) po Búdkovú; 

1.3. z juhozápadu: pozdÍž ulíc Lovinského (v jej osi) a Pri Habánskom mlyne (v jej osi) po Mlynskú 
dolinu; 

1.4. zo severozápadu: hranicou medzi Mestskými časťami Bratislava-Staré Mesto a Bratislava-Karlova 
Ves, t. j. pozdÍž ulice Mlynská dolina (po jej pravom okraji) po križovatku (vrátane), ďalej pozdÍž 
Lamačskej cesty (vrátane) po križovatku s Cestou na Červený most a pozdÍž ulice Cesta na Červený 
most (vrátane); 

2. Dočasný zákaz stavebnej činnosti sa vzťahuje na stavebnú činnosť, na ktorú je potrebné: 
2.1. územné rozhodnutie podľa § 39a stavebného zákona; 
2.2. rozhodnutie o využívaní územia podľa§ 39b stavebného zákona; 
2.3. stavebné povolenie podľa§ 55 ods. 1 stavebného zákona; 
2.4. ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 písm. a), b), e), f) g), h) stavebného zákona; 

3. Dočasný zákaz stavebnej činnosti sa nevzťahuje na stavebnú činnosť: 
3.1. na ktorú je potrebné ohlásenie stavebnému úradu podľa 55 ods. 2 písm. c) stavebného zákona -

vykonávanie stavebných úprav, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných 
konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti; 

3.2. na ktorú je potrebné ohlásenie stavebnému úradu podľa 55 ods. 2 písm. d) stavebného zákona -
vykonávanie udržiavacích prác, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť 
stavby, j ej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je 
kultúrnou pamiatkou; 
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3.3. na stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby 
v zmysle§ l 39b ods. 5 písm. c) stavebného zákona, na ktoré je potrebné stavebné povolenie podľa § 
55 ods. 1 stavebného zákona; 

3.4. na udržiavacie práce podľa § l 39b ods. 15 stavebného zákona - vykonávanie udržiavacích prác, 
pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu - bežné udržiavacie práce; 

3.5. na nevyhnutné úpravy podľa § 87 stavebného zákona - ak stavba nezodpovedá základným 
požiadavkám na stavby a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby; 

3.6. na zabezpečovacie práce podľa § 94 stavebného zákona - ak stavba svojim stavom ohrozuje život 
alebo zdravie osôb, prípadne značné majetkové alebo kultúrne hodnoty, a ak nie je nevyhnutné stavbu 
ihneď odstrániť; 

3.7. na uskutočňovanie tých stavieb, ktoré boli stavebným úradom alebo špeciálnym stavebným úradom 
ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere právoplatne umiestnené, alebo povolené, alebo 
pre ktoré stavebný alebo špeciálny stavebný úrad oznámil, že proti ich uskutočneniu nemá námietky; 

3.8. na uskutočňovanie zmien stavieb/zmien rozostavaných stavieb podľa § 68 stavebného zákona, alebo 
zmena dokončenej stavby podľa§ 139b ods. 5 stavebného zákona, ak je rozsah zmeny stavby v súlade 
s územným rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred nadobudnutím právoplatnosti 
rozhodnutia o stavebnej uzávere, alebo ak·zmena stavby nevyžaduje územné rozhodnutie; 

3.9. na realizovanie líniových stavieb v trase existujúcich komunikácií, miestnych rozvodov technického 
vybavenia územia v trase existujúcich komunikácií; 

3.1 O. na umiestňovanie a povoľovanie stavieb, alebo častí súvisiacich s telesom železničnej trate; 
3.11. na umiestňovanie a povoľovanie stavieb súvisiacich s komunikáciami Lamačská a Brnianska; 
3.12. na ktorú bolo začaté konanie o umiestnení a/alebo povolení stavby, a na ktorú bolo vydané súhlasné 

záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti a to s dátumom vydania 
najneskôr dňa 03.07.2018. 

4. Platnosť rozhodnutia o stavebnej uzávere: 
Stavebná uzávera platí do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, ktorým bude schválený „Územný plán zóny Brnianska - Patrónka, Bratislava", 
najviac však do piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Čas platnosti rozhodnutia 
o stavebnej uzávere ani po predÍžení nesmie presiahnuť päť rokov odo di1a, keď rozhodnutie o stavebnej 
uzávere nadobudlo právoplatnosť - v súlade s § 40 ods. 3 stavebného zákona. 

5. Neoddeliteľnou súčast'ou rozhodnutia o stavebnej uzávere je príloha č. 1: 
V prípade akýchkoľvek zmien v predmetnom území, nejasností, či neistoty je rozhodujúce grafické 
vymedzenie územia v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. 

Stanoviská oznámili dotknuté orgány a organizácie: 
- Hlavné mesto SR Bratislava č. MAGS OUIC 42673/18-120533 zo dňa 19.07.2018 

Magistrát hl. m. SR Bratislavy č. MAGS OZP 42890/2018 MAG 246662/2018 zo dňa 16.04.2018 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava- KPUBA-2018/8578-2/30202/MAC,KAD zo dňa 07.05.2018 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava č. HŽP/6299/2017 zo dňa 27.02.2017 
OÚ Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, ochrany prírody a krajiny OU-BA-OSZP3-2018/56616/POS zo 
dňa 16.05.2018 
OÚ Bratislava, odb. CDaPK č. OU-BA-OCDPK2-2018/047934 zo dňa 16.04.2018 
OÚ Bratislava, odb. odb. krízového riadenia č. OU-BA-OKRJ-2018/047839 zo dňa 16.04.2018 
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-2018/000905 zo dňa 25.04.2018 
KR PZ v Bratislave, KDI č. KRPZ-BA-KDI3-1282-001/2018 zo dňa 10.04.2018 
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Tmava č. 444.4/2018/289301/SŽTS/7a. l 3 zo dňa 11.05.2018 
ŽSR, Generálne riaditeľstvo č. 24606/2018/0230-3 zo dňa 24.05.2018 
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava č. 335/2018/2831O1 /SMSÚŽSTTOBA/I b.06/ŠT597 zo d11a 
18.04.2018 
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Tmava č. 386/ J 8/289401 /SOZT-Hr/2a.l5 zo dt1a 12.04.2018 
ŽSR, správa majetku č. 530/2018/3 l 2200/0SMTTSeS/7a.09 zo dňa 04.05.2018 
Ministerstvo vnútra SR, SITaB č. SITB-OT4-2018/000355-401 zo dňa 24.04.2018 a č. SJTB-OT4-
2018/000301 -453 zo dňa 14.06.2018 
Ministerstvo obrany SR č. ASM-50-879/2018 zo dňa 04.04.20 18 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. č. 15554/4020/2018/Hz zo dtfa 20.04.2018 
Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 23.04.2018 
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- SPP - distribúcia, a.s., č. TDba/I 2/2018/JPe zo d11a 02.05.2018 
- Bratislavská teplárenská č. 1498/Ba/2018/3410-5 zo di1a 26.06.2018 a č. 936/Ba/2018/3410-2 zo d11a 

10.04.2018 
- Site), s.r.o. č. 421/2018 zo dňa 18.04.2018 
- Transpetrol, a. s. č. 1400/0PS zo d11a 12.04.2018 
- Slovanet, a.s., č. V-632-2018-SNET-BA-2 zo d11a 16.04.2018 
- Energotel, a.s., č. 20 18/ÚPÚ zo d11a 10.04.2018 
- BENESTRA, s.r.o., č. 213/2018 zo d11a 10.04.2018 
- eustream, a.s., č. GIS a ITIS 121/2018 zo d11a 18.04.2018 
- Ti.irk Telekom International SK, s.r.o., č. 2018/ 1104-AB zo dtfa 11.04.2018 
- Alianz-Slovenská úoisťovňa, a.s. č. SKI 15AMAIO zo di1a 13.04.2018 
- ELTODO SK, a. s., č. 0405/18/PJ zo d11a 03.05.2018 
- SA TRO, s.r.o. č. 316/20 l 8P zo dňa 09.04.2018 
- OTNS, a. s. 2210/2018 zo d11a 13.04.2018 
- SAPS, a. s. č. PS/2018/005802 zo difa 11.04.2018 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. č. 6552/37414/40603/2018 zo dňa 16.04.2018 

Námietky účastníkov konania. 
V konaní boli predložené nasledovné námietky účastníkov konania: 

1. Ing. Karol Kleinert, Smolenická 12, 851 05 Bratislava a Ing. Janka Kleinertová, Smolenická 12, 851 05 
Bratislava: „Ako účastník prebiehajúceho územného konania Stavby RD a zároveň ako účastník územného 
konania Uzávery žiadam pre stavbu „Rodinný dom, Pri Suchom mlyne 42, Bratislava": dokončenie 
územného konania vydaním územného rozhodnutia pre Stavbu RD ešte pred vyhlásením Uzávery; udelenie 
výnimky pre stavebné konanie Stavby RD v zmysle §41 ods. 2 Stavebného zákona". 

2. Matúš Metes, Plátennícka 878/9, 029 O 1 Námestovo a Linda Metesová, Fraňa Kráľa 24, 811 05 Bratislava: 
.. V zmysle §41 ods. 2 Stavebného zákona žiadame o udelenie výnimky z navrhovanej stavebnej uzávery 
na možnosť vydania stavebného povolenia k prebiehajúcemu spojenému územnému a stavebnému konaniu 
pod názvom: „ Úprkova 6 - prístavba a nadstavba rodinného domu" . 

. 3. Ing. Dušan Statelov, Senická 23, 811 04 Bratislava: Ako vlastník nehnuteľnosti „. stavba - rodinný dom 
s garážou „. nesúhlasím so stavebnou uzáverou, tak ako je uvedená navrhovateľom s oddôvodnením, že moja 
nehnuteľnosť sa v zmysle Územného plánu hl. m. Bratislavy nachádza v stabilizovanom území, „ . Žiadam 
týmto o vyňatie ulice Senická zo stavebnej uzávery „. stavebná uzávera do času schválenia nového územného 
plánu môže zasiahnuť do vlastníckych práv aj v prípadoch, ktoré pre ochranu územia nie sú potrebné. 
Samotný zámer vypracovať nový územný plán zóny nie je dostatočným oddôvodnením plošnej stavebnej 
uzávery, ide o krajné riešenie s mnohými aj negatívnymi dôsledkami. „. Nakoľko spracovateľ si nemusí vždy 
uvedomiť všetky aj nechcené dopady regulatívov na dané územie aj v prípade dobrého úmyslu, uvítali by sme 
diskusiu o regulatívoch pripravovaného Územného plánu zóny. 

4. PROJEKT INVESTMENT s.r.o„ so sídlom: Dukelských hrdinov 17, 965 01 Žiar nad Hronom v zastúpení 
spoločnosťou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o„ advokátska kancelária, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava: 
Týmto podávame voči Stavebnej uzávere námietky, nakoľko máme za preukázané, že Stavebná uzávera sa 
nemôže vzťahovať retroaktívne na Dotknuté pozemky, ku ktorým bolo začaté územné konanie o umiestnení 
Stavby a s ktorou vyjadrili súhlas viaceré dotknuté orgány (vid'. príloha). „. máme za preukázané, že 
spoločnosť Projekt lnvestment preukázala dôvody, pre ktoré by sa mala povoliť výnimka zo stavebného 
zákazu v zmysle Stavebnej uzávery, a preto žiadame, aby bolo na Dotknuté pozemky vydané rozhodnutie, 
ktorým bude udelená výnimka „. 

5. STUDNIČKA DEVELOPMENT s.r.o., Račianska 71, 831 02 Bratislava: Ako vlastník pozemkov 
a nehnuteľností .„ kat. územie Staré Mesto nesúhlasíme s vydaním stavebnej uzávery. Nakoľko 

na predmetných pozemkoch máme naplánovanú novú výstavbu o čom svedčí aj podaný návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový dom Studnička", podaný dňa 3. 7.2018 .„ máme za to, že stavebná 
uzávera na náš pozemok nemôže byť vydaná. Žiadame preto, aby predmetné pozemky boli z návrhu 
na stavebnú uzáveru vyňaté. V zmysle dikcie § 41 ods. 2 stavebného zákona môže stavebný úrad povoliť 
výnimku zo stavebného zákazu. „. Ďalej namietame stav právnej neistoty. My ako budúci stavebník sme 
vynaložili nemalé prostriedky na stavebný pozemok, ktorý sme nadobudli v dobrej viere, že náš pripravovaný 
návrh j e v súlade s platnou územnoplánovaciou dokumentáciou „ . Máme za to, že vyhlásenie stavebnej uzávery 
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v štádiu len zahájeného obstarávania územného plánu zóny je predčasné a neprimerane obmedzuje vlastnícke 
práva všetkých dotknutých vlastníkov pozemkov a nehnutel110stí. Nakoľko sa vlastníci pozemkov nemôžu v 
tomto štádiu vyhlasovania stavebnej uzávery relevantne oboznámiť z návrhom budúceho Uzemného plánu zóny 
„Brnianska - Patrónka" je takéto obmedzenia vlastníckych práv irelevantné a v rozpore s právnymi predpismi 
tohto štátu. 

6. RNDr. Tibor Filipovič a MUDr. Ingrid Filipovičová Úprkova 13, 811 04 Bratislava: Ako vlastníci 
nehnuteľnosti - rodinného domu a pozemku okolo neho na ulici Úprkova ... teda v stavebnou uzáverou 
dotknutom území, plánujeme v časovom horizonte do (2) rokov zásadnejšiu údržbu na rodinnom dome, ktorá 
si bude vyžadovať s veľkou pravdepodobnosťou vydanie stavebného povolenia. Okrem toho musíme v rámci 
udržiavacích prác riešiť vjazd z miestnej komunikácie Úprkova do garáže a oplotenie medzi naším 
pozemkom a susedom (ohlásením drobnej stavby) ... Máme obavy, že podmienky, resp. obfnedzenia 
vyplývajúce zo schválenej stavebnej uzávery nás môžu vo vybavení potrebných povolení obmedziť a tým nám 
znemožniť vyššie citované udržiavacie práce vykonal'. Na základe uvedeného Vás žiadame o výnimku 
v stavebnej uzávere na vykonanie týchto prác. 

7. Westend Crossing, a.s„ ·Dvorákovo nábrežie 10; 811 02 Bratislava: Vzhľadom na vlastníctvo pozemkov 
priamo susediacich s hranicou vymedzeného územia navrhovanej stavebnej uzávery Lamačskej cesty, aj 
z poverenia spoločností Botus a.s .. Lamačská 1 a. s„ Dúbravská a.s„ a J&T REAL ESTATE a.s. , žiadame 
z dôvodu prebiehajúcej výstavby v lokalite, ktorá môže mať za následok vyvolané investície v oblasti 
Lamačskej cesty, o vyňatie zmien stavieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a iných úprav dopravných 
a inžinierskych stavieb nachádzajúcich sa na Lamačskej ceste a susediacich s Lamačskou cestou, z uvedenej 
stavebnej uzávery„. Na základe uvedených skutočností si spoločnosť Westend Crossing a.s. uplatňuje právo 
byť účastníkom povoľovacieho procesu a žiadame zasielať všetky príslušné úradné listiny na vedomie. 

8. Juraj Stareček, Mraziarenská 6, 821 07 Bratislava: Účastník nesúhlasí s vymedzením lokality v územnom 
konaní o stavebnej uzávere „. z dôvodu, že ako vlastník pozemkov v danej lokalite mám rozpracovaný 
investičný zámer v procese územného konania, ktorý je v súlade s platným Územným plánom mesta, a ktorý 
zabezpečí lepšiu využiteľnosť a optimálny rozvoj danej lokality. Prípadné vydanie rozhodnutia o stavebnej 
uzávere bude predstavovať negatívny vplyv na ďalšie funkčné a priestorové usporiadanie, možnosti rozvoja 
daného územia, kvalitu bývania, využívania a plnohodnotného života obyvateľov danej lokality. „. hrozí 
neopodstatnený zásah do môjho vlastníckeho práva a ako aj do môjho práva využívať pozemok „. nie j e 
daný hmotnoprávny základ návrhu navrhovateľa na začatie konania o stavebnej uzávere. „. S ohľadom 
na uvedené sa účastník domnieva, že u navrhovateľa neexistuje relevantný zákonný dôvod na to, aby bolo 
návrhu navrhovateľa vyhovené ·a stavebná uzávera bola povolená, resp. by bola povolená v rozsahu ako o to 
žiada navrhovatel'. „. navrhovateľ vo svojom návrhu neuvádza konkrétne plánované alebo už uskutočňované 
stavebné činnosti, ktoré by odôvodňovali vydanie kladného rozhodnutia o povolení stavebnej uzávery v danej 
lokalite. Práve len riadne a presvedčivé zdôvodnenie návrhu, ktorým navrhovateľ navrhuje tak zásadný 
zásah do danej lokality z pohľadu obmedzenia práv vlastníkov nehnuteľností, a to až po dobu 5 rokov, môže 
objektívne viesť k úspešnosti návrhu navrhovateľa. „. že navrhovateľ je povinný poskytnúť dotknutým 
osobám - účastníkom komplexné informácie, a to už v čase kedy sa rozhoduje o schválení stavebnej uzávery. 
Účastník zastáva názor, že navrhovateľ si túto povinnosť nesplnil ani len z časti, a preto na podklade týchto 
námietok žiadame: . 

a. preukázat; že vydaním stavebnej uzávery nedôjde k zníženiu hodnoty pozemkov dotknutých 
vlastníkov v danej lokalite; 

b. predložiť záväzné stanovisko Okresného úradu, oddelenie životného prostredia, či stavebná 
uzávera podlieha zisťovaniu vplyvu na životné prostredie a okolie (EIA) v zmysel zákona č. 

2412006; 
c. predložiť stanovisko Okresného úradu, oddelenia bytovej politiky, aký vplyv bude mať stavebná 

uzávera na výstavbu, bývanie, obyvateľstvo a jeho možnosti zlepšovania kvality života; 
d. predložiť dokumentáciu ohľadom dôvodnosti stavebnej uzávery - označenie stavebných projektov, 

ktoré by reálne odôvodňovali prijatie takéto rozhodnutia o stavebnej uzávere; 
e. predložiť predbežný územný plán, aby sa dotknuté osoby mohli vyjadrit' a oboznámiť so zámerom 

navrhovateľa v rámci územných úprav, a to ešte pred samotným rozhodnutím o stavebnej uzávere; 
taktiež popísať a zadefinovať všetky zmeny, ktoré sa pripravujú v textovej a výkresovej podobe a 
predložiť ich dotknutým osobám - účastníkom, či sú pre nich prijateľné, aby sa nestali väzňami 
stavebnej uzávery a územného plánu, s ktorým nebudú; súhlasiť; 
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f predložiť informácie, ako budú vlastníci nehnuteľností v oblasti stavebnej uzáve1y informovaní 
o príprave územného plánu a jeho schvaľovaní; 

g. predložiť stanovisko Magistrátu k stavebnej uzávere v navrhovateľom navrhovanom rozsahu, 
vrátane stanoviska Magistrátu či je stavebná uzávera v súlade s územným plánom mavného mesta; 

h. predložiť vyjadrenie Ing. arch. Mezovského k zmenám v územnom pláne a vplyvom stavebnej 
uzávery na dotknutých účastníkov, vrátane vyjadrenia k možnosti vyňatia časti pozemkov zo 
stavebnej uzáve1y; 

i. dať vypracovať a predložiť účastníkovi komplexné odborné vyjadrenie Ing. arch. Mezovského k 
účastníkom navrhovanému vyňatiu časti územia v rozsahu parciel číslo 5108, 5109 a 511011,2,3, 
katastrálne územie Bratislava - Staré mesto, zo stavebnej uzávery, a to najmä, no nielen, s 
ohľadom na plánovanú prípravu nového územného plánu územia; 

Na podklade týchto námietok teda účastník žiada, aby stavebný úrad námietkam v celom rozsahu vyhovel a 
vy1íal parcely číslo 5108, 5109 a 511011,2,3, katastrálne územie Bratislava - Staré mesto z rozhodnutia o 
stavebnej uzávere z dôvodu, že vyhlásenie stavebnej uzávery v časti „Brnianska - Patrónka - stavebná 
uzávera" nemá reálne opodstatnenie, nakoľko tieto prešli niekoľko krát schvaľovacím procesom na 
Magistráte, kde bol investičný zámer opätovne potvrdený. 

9. Ing. Juraj Hoppan, Západný rad 11, 811 04 Bratislava: - Žiadosť o komunikáciu cez e-mail, informovať 
o postupe prác na UPN, - žiadosť o výnimku pre stavebné úpravy, dostavbu a malé stavby do 150 m2

, ktoré 
budú vykonávané majiteľmi, ktorí dlhoročne obývajú svoju nehnuteľnost'. 

10.Slave Group, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, v zastúpení Ing. Nikou Štamovou, J. Curie 734/31, 
05801 Poprad: Nesúhlasíme s uzáverou. Ako majiteľ nehnuteľnosti, ktorú treba značne zrekonštruovať a to 

. nie „ tehlu za tehlu". Sme majiteľom stav. pozemku, kde okrem zmien na nehnuteľnosti treba postaviť garáž 
apod 

·11.Ing. Janka Kleinertová, Smolenická 12, 851 05 Bratislava, Linda Metesová, Fraňa Kráľa 24, 811 05 
Bratislava, PROJEKT INVESTMENT SK, družstvo, Strážnická 2, 811 08 Bratislava, Ľudmila Poláková, 
Karol Havlík, Pri Suchom mlyne 102, 811 04 Bratislava, Ľudmila Semanová, Pri Suchom mlyne 102, 811 04 
Bratislava, Vladimír Havlík, Pri Suchom mlyne 102, 811 04 Bratislava, Viktor Hideghéty, Zápdaný rad 33, 
811 04 Bratislava: 

a. Umožniť opravy, rekonštrukcie vykonané v rámci „ ohlášky". 
b. Umožnit' dokončenie územných konaní a stavebných povolení, ktoré boli podané do 3. 7.2018. 
c. Umožniť umiestnenie novej stavby, ktorá rešpektuje súčasnú zastavanú plochu, výšku stavby 

a funkčné využitie. 

12.Lucia Gulová, v zastúpení účastníka konania Juraja Starečka, Mraziarenská 6, 821 07 Bratislava: Žiadame 
o vyňatie už prebiehajúcich konaní (v stupni UR, SP) zo stavebnej uzávery, nakolko tieto majú záväzné 
stanovisko Mag„ ktoré deklaruje, že sú v súlade s územným plánom Hlavného mesta. 

13.PROJEKT INVESTMENT SK, družstvo, Strážnická 2, 811 08 Bratislava: Žiadame výnimku zo stavebnej 
uzávery: možnosť rekonštrukcie existujúcej stavby, na základe stavebného povolenia, možnosť zbúrania 
existujúcej stavby a následne postavenie novej stavby na pôdoryse pôvodnej stavby. 

14.Eduard Molčan, Západný rad 14, 811 04 Bratislava (záznamom do protokolu z ústneho pojednávania): žiada, 
aby bola zo stavebnej uzávery vyňatá rekonštrukcia. 

15.0Z Parkovanie a zeleň Staré Mesto: Požadujeme, aby Navrhovateľ stavebnej uzávery rozšíril dotknuté 
územie o juhovýchodnú časť, a to o územie, ktoré ohraničujú ulice Búdková, Novosvetská, Hlboká cesta, 
Križkova, Štefánikova, Pražská. Taktiež požadujeme, aby stavebná uzávera len obmedzovala stavebnú 
činnosť .. . a to najmä z dôvodu prípadného budovania cyklotrás ako napr. napojenie železnej studničky na 
centrum mesta a pod. 

Stavebný úrad vyhovel námietkam č. 1, 4, 7 a 12. 
Stavebný úrad vyhovel čiastočne námietkam č. 6, 8 a 11 . 
Stavebný úrad ostatným námietkam nevyhovel. 
Spôsob vysporiadania s námietkami je podrobne popísaný v časti „Odôvodnenie". 
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ODÔVODNENIE 

Navrhovateľ Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, 
v zastúpení starostom Mgr. Radoslavom Števčíkom d11a 25.05.2018 podal žiadosť o vydanie územného 
rozhodnutia na stavebnú uzáveru pod názvom „Brnianska - Patrónka - stavebná uzávera", ktorá je navrhnutá 
v katastrálnom území Staré Mesto aje vymedzená: 

- zo severovýchodu: hranicou medzi Mestskými časťami Bratislava-Staré Mesto a Bratislava-Nové Mesto, 
t. j. od ulice Cesta na Červený most, pozdÍž železničnej trate (vrátane) a Opavskej ulice po križovatku 
ulíc Pražská a Stromová (vrátane); 

- z juhovýchodu: pozdÍž ulíc Pražská (vrátane), Brnianska (vrátane) po križovatku s Hroboňovou a ulica 
Hroboňová (v jej osi) po Búdkovú; 

- z juhozápadu: pozdÍž ulíc Lovinského (v jej osi) a Pri Habánskom mlyne (v jej osi) po Mlynskú dolinu; 
- zo severozápadu: hranicou medzi Mestskými časťami Bratislava-Staré Mesto a Bratislava-Karlova Ves, 

t. j. pozdÍž ulice Mlynská dolina (po jej pravom okraji) po križovatku (vrátane), ďalej pozdÍž Lamačskej 
cesty (vrátane) po križovatku s Cestou na Červený most a pozdÍž ulice Cesta na Červený most (vrátane). 

Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o stavebnej uzávere v súlade s § 35 ods. 1 a § 32 
ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 

Dôvodom pre návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery je, že Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
obstaráva Územný plán zóny Brnianska - Patrónka, Bratislava. Má vytvoriť časový priestor, počas ktorého 
umiestňovanie a povoľovanie stavieb nebude sťažovať alebo znemožňovať budúce využívanie územia, alebo 
jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny. Pripravovaný územný plán zóny má ambíciu 
vytvoriť kvalitný podklad pre povoľovanie stavieb s optimálnou intenzitou využitia územia. 

Podľa § 39d stavebného zákona: 
ods. 1) Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo 

obmedzuje stavebná činnost; najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho 
organizáciu podľa pripravovaného územného plánu. 

ods. 2) Stavebnú uzáveru možno určiť iba na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na päť rokov odo 
dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere. 

ods. 3) Rozhodnutím o stavebnej uzávere nemožno zakázať ani obmedziť vykonávanie udržiavacích prác. 
ods. 4) Ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o stavebnej uzávere, alebo to isté územie 

rieši schválený územný plán zóny, stavebný úrad zruší rozhodnutie aj bez návrhu. · 

Podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona: Čas platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere ani po predÍžení 
nesmie presiahnuť päť rokov odo dňa, keď územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnost'. 

Stavebný úrad posúdil návrh na stavebnú uzáveru v zmysle § 39d stavebného zákona, podľa ktorého 
vo vymedzenom území z dôvodu prebiehajúceho obstarávania územného plánu zóny možno dočasne zakázať, 
alebo obmedziť stavebnú činnosť. Cieľom navrhovateľa je vytvoriť spracovateľovi územného plánu zóny 
(ÚPZ) časový priestor, v ktorom bude dočasne zastabilizovaný stav v predmetnom území, a v ktorom by 
nemenil jestvujúci stav a tým pádom by sa nemenili podklady. Povoľovaním stavieb a ich zmien v území počas 
tvorby ÚPZ by odďaľovalo jeho kompletizáciu a znemožnilo vytvorenie kvalitnej územnoplánovacej 
dokumentácie. Stavebná uzávera je dočasná a bude platiť minimálne do nadobudnutia účinnosti všeobecne 
záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým bude schválený „Územný plán zóny 
Brnianska - Patrónka, Bratislava" a maximálne do päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

Stavebný úrad listom č. 7534/25201/2018/STA/Zsi zo dňa 06.06.2018 oznámil začatie konania 
o stavebnej uzávere a nariadil ústne pojednávanie na deň 03.07.2018, z ktorého bol spísaný protokol. Na ústnom 
pojednávaní boli účastníci konania oboznámení s predmetom konania a poskytnutá bola k nahliadnutiu situácia 
so zakreslením hraníc územia, ktorého sa stavebná uzávera týka. Prítomní účastníci konania žiadali vysvetlenie 
dôvodu zákazu stavebnej činnosti, možnosť vyňatia niektorých stavebných činností zo stavebnej uzávery, 
možnosť pokračovania v stavebných a územných konaniach, ktoré už boli začaté a pod. Následne boli podané 
písomné námietky. Dve námietky boli zaznamenané do protokolu: Eduard Molčan, Západný rad 14, 811 04 
Bratislava a zástupca „PROJEKT INVESTMENT", ktorý podal námietky aj písomne. Stavebný úrad sa nimi 
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zaoberal v časti „námietky účastníkov konan ia" a v odôvodnení tohto rozhodnutia. Do konania sa prihlásila 
spoločnosť Westend Crossing, a.s„ Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava, ktorá nevlastní pozemky 
vo vymedzenom území, ale vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu, ktorá podľa svojho tvrdenia prebieha 
na pozemkoch susediacich s vymedzeným územím stavebný úrad zaradil túto spoločnosť medzi účastníkov 
konania v súlade s 14 ods. 1 správneho poriadku: „. účastníkom konania j e aj ten, kto tvrdí, že môže byť 
rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý a to do 
času, kým sa nepreukáže opak. 

Stavebný úrad požiadal listom č. 7534/35600/2018/ST A/Zsi zo dňa 14.08.2018 navrhovateľa 
o sprostredkovanie ústneho prerokovania a odborného stanoviska spracovateľa „Územného plánu zóny 
Brnianska - Patrónka, Bratislava" k námietkam účastníkov konania z hľadiska ich súladu/nesúladu 
s pripravovanou koncepciou uvedeného územného plánu zóny, ktorého obstarávanie je dôvodom návrhu 
na stavebnú uzáveru. Po uskutočnenom prerokovaní bola následne poskytnutá odpoveď navrhovateľa s prílohou 
stanoviska spracovateľa pripravovaného územného plánu zóny APROX, spol. s r. o„ Ing. arch . Ľubomíra 
Mezovského, Tabaková 1, 811 07 Bratislava. Navrhovateľ aj spracovateľ územného plánu zóny uviedli, že je 
možné počas platnosti stavebnej uzávery uskutoči1ovať stavebnú činnosť (okrem už uvedenej v návrhu) aj 
v prípadoch, keď stavebník nezväčší objem stavby do výšky a šírky a taktiež môže stavebný úrad pokračovať 
v začatých konaniach, ktorých investičný zámer bol z hľad iska súladu s Územným plánom hlavného mesta SR 
Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov odsúhlasený záväzným stanoviskom Hlavného mesta SR 
Bratislavy najneskôr zo dňa 03.07.2018. Z toho dôvodu sú vo výroku rozhodnutia časť „Dočasný zákaz 
stavebnej činnosti sa nevzťahuje na stavebnú činnost"' uvedené aj body č. 3 .1 , 3 .3 a 3 .12, podľa ktorých je 
umožnená taká zmena dokončenej stavby, pri ktorej nebude zväčšený objem stavby, teda jej pôdorysný rozmer 
a výška a taktiež je možné pokračovať v začatých konaniach, ktoré majú vydané záväzné stanovisko Hlavného 
mesta SR Bratislavy do 03.07.2018. 

Pred vydaním rozhodnutia sa listom zo dňa 27.09.2018 prihlásilo za účastníka konania občianske 
združenie Parkovanie a zeleň Staré Mesto, Wilsonova 3, 811 07 Bratislava. Podľa § 14 ods. 1 správneho 
poriadku: ... účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý a to do času, kým sa preukáže opak. Stavebný úrad 
pred vydaním tohto rozhodnutia nezistil, že by boli splnené zákonné podmienky na vylúčenie účastníka konania 
v súlade s ust. § 14 ods. 1 správneho poriadku a preto listom č. 7534/42 196/2018/STA/Zsi zo dňa O 1.10.2018 
oznámil začatie konania a určil, že svoje námietky môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia. Táto lehota uplynula diía 12.10.2018. 

Stanoviská oznámili dotknuté orgány a organizácie: 
- Hlavné mesto SR Bratislava č. MAGS OUIC 42673/18-120533 zo dňa 19.07.2018 

Magistrát hl. m. SR Bratislavy č. MAGS OZP 42890/2018 MAG 246662/2018 zo dňa 16.04.2018 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava - KPUBA-2018/8578-2/30202/MAC,KAD zo dňa 07.05.2018 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava č. HŽP/6299/2017 zo diía 27.02.2017 
OÚ Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, ochrany prírody a krajiny OU-BA-OSZP3-2018/56616/POS zo 
dňa 16.05.2018 
OÚ Bratislava, odb. CDaPK č. OU-BA-OCDPK2-2018/047934 zo dňa 16.04.2018 
OÚ Bratislava, odb. odb. krízového riadenia č. OU-BA-OKRl-2018/047839 zo dňa 16.04.2018 
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-2018/000905 zo dňa 25.04.2018 
KR PZ v Bratislave, KDI č. KRPZ-BA-KDI3-1282-001/2018 zo dňa 10.04.2018 
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Tmava č. 444.4/2018/289301/SŽTS/7a. l 3 zo dňa 11.05.2018 
ŽSR, Generálne riaditeľstvo č. 24606/2018/0230-3 zo d1'1a 24.05.2018 
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava č. 335/2018/283101 /SMSÚŽSTTOBA/lb.06/ŠT597 zo dňa 
18.04.2018 
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Tmava č. 386118/289401 /SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 12.04.2018 
ŽSR, správa majetku č. 530/2018/3 I 2200/0SMTTSeS/7a.09 zo dňa 04.05.2018 
Ministerstvo vnútra SR, SITaB č. SITB-OT4-2018/000355-401 zo dňa 24.04.2018 ač. SITB-OT4-
2018/000301-453 zo <lila 14.06.2018 
Ministerstvo obrany SR č. ASM-50-879/2018 zo dňa 04.04.2018 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. č. 15554/4020/20 18/Hz zo diía 20.04.2018 
Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 23.04.2018 
SPP -distribúcia, a.s„ č. TDba/12/2018/JPe zo dňa 02.05.2018 
Bratislavská teplárenská č. 1498/Ba/2018/3410-5 zo dňa 26.06.2018 a č. 936/Ba/2018/3410-2 zo dňa 
10.04.2018 
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- Site!, s.r.o. č. 421/2018 zo dila 18.04.2018 
- Transpetrol, a. s. č. 1400/0PS zo dňa 12.04.2018 
- Slovanet, a.s., č. V-632-2018-SNET-BA-2 zo diía 16.04.2018 
- Energotel, a.s., č. 2018/ÚPÚ zo diía 10.04.2018 
- BENESTRA, s.r.o., č. 213/2018 zo d1'ía 10.04.2018 
- eustream, a.s., č. GIS a ITIS 121/2018 zo diía 18.04.2018 
- Ti.irk Telekom International SK, s.r.o„ č. 2018/l 104-AB zo dňa 11 .04.2018 
- Alíanz - Slovenská úoisťovňa, a.s. č. SKI 15AMAIO zo dňa 13.04.2018 
- EL TO DO SK, a. s., č. 0405/ 18/PJ zo diía 03.05.2018 
- SA TRO, s.r.o. č. 316/20 l 8P zo diía 09.04.2018 
- OTNS, a. s. 2210/2018 zo dňa 13.04.2018 
- SAPS, a. s. č. PS/2018/005802 zo dňa 11.04.2018 
- Národná diaľničná spoločnosť, a. s. č. 6552/37414/40603/2018 zo di'la 16.04.2018 

Stavebný úrad upozorňuje, že osadenie objektu kioskovej trafostanice je Západoslovenská distribučná, 
a.s. povinná vopred konzultovať so spracovateľom pripravovaného územného plánu zóny APROX, spol. s r. o„ 
Ing. arch. Ľubomírom Mezovským, Tabaková 1, 811 07 Bratislava. 

Námietky účastníkov konania. 
V konaní boli predložené nasledovné námietky účastníkov konania: 

1. Ing. Karol Kleinert, Smolenická 12, 851 05 Bratislava a Ing. Janka Kleinertová, Smolenická 12, 851 05 
Bratislava: „Ako účastník prebiehajúceho územného konania Stavby RD a zároveň ako účastník územného 
konania Uzávery žiadam pre stavbu „ Rodinný dom, Pri Suchom mlyne 42, Bratislava": dokončenie 
územného konania vydaním územného rozhodnutia pre Stavbu RD ešte pred vyhlásením Uzávery; udelenie 
výnimky pre stavebné konanie Stavby RD v zmysle §41 ods. 2 Stavebného zákona". 

2. Matúš Metes, Plátennícka 878/9, 029 01 Námestovo a Linda Metesová, Fraňa Kráľa 24, 811 05 Bratislava: 
V zmysle §41 ods. 2 Stavebného zákona žiadame o udelenie výnimky z navrhovanej stavebnej uzávery 
na možnosť vydania stavebného povolenia k prebiehajúcemu spojenému územnému a stavebnému konaniu 
pod názvom:„ Úprkova 6 - prístavba a nadstavba rodinného domu". 

3. Ing. Dušan State lov, Senická 23, 811 04 Bratislava: Ako vlastník nehnuteľnosti „ . stavba - rodinný dom 
s garážou .„ nesúhlasím so stavebnou uzáverou, tak ako je uvedená navrhovateľom s oddôvodnením, že moja 
nehnuteľnosť sa v zmysle Územného plánu hl. m. Bratislavy nachádza v stabilizovanom území, „. Žiadam 
týmto o vyňatie ulice Senická zo stavebnej uzávery „. stavebná uzávera do času schválenia nového územného 
plánu môže zasiahnuť do vlastníckych práv aj v prípadoch, ktoré pre ochranu územia nie sú potrebné. 
Samotný zámer vypracovať nový územný plán zóny nieje dostatočným oddôvodnením plošnej stavebnej 
uzávery, ide o krajné riešenie s mnohými aj negatívnymi dôsledkami . ... Nakoľko spracovateľ si nemusí vždy 
uvedomiť všetky aj nechcené dopady regulatívov na dané územie aj v prípade dobrého úmyslu, uvítali by sme 
diskusiu o regulatívoch pripravovaného Územného plánu zóny. 

4. PROJEKT INVESTMENT s.r.o., so sídlom: Dukelských hrdinov 17, 965 01 Žiar nad Hronom v zastúpení 
spoločnosťou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o„ advokátska kancelária, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava: 
Týmto podávame voči Stavebnej uzávere námietky, nakoľko máme za preukázané, že Stavebná uzávera sa 
nemôže vzťahovať retroaktívne na Dotknuté pozemky, ku ktorým bolo začaté územné konanie o umiestnení 
Stavby a s ktorou vyjadrili súhlas viaceré dotknuté orgány (vid'. príloha). .„ máme za preukázané, že 
spoločnosť Projekt Jnvestment preukázala dôvody, pre ktoré by sa mala povoliť výnimka zo stavebného 
zákazu v zmysle Stavebnej uzávery, a preto žiadame, aby bolo na Dotknuté pozemky vydané rozhodnutie, 
ktorým bude udelená výnimka .„. 

5. STUDNIČKA DEVELOPMENT s.r.o„ Račianska 71, 831 02 Bratislava: Ako vlastník pozemkov a 
nehnuteľností „. kat. územie Staré Mesto nesúhlasíme s vydaním stavebnej uzávery. Nakoľko na 
predmetných pozemkoch máme naplánovanú novú výstavbu „ . máme za to, že stavebná uzávera na náš 
pozemok nemôže byť vydaná. Žiadame preto, aby predmetné pozemky boli z návrhu na stavebnú uzáveru 
vyňaté. V zmysle dikcie § 41 ods. 2 stavebného zákona môže stavebný úrad povoliť výnimku zo stavebného 
zákazu . . „ Ďalej namietame stav právnej neistoty. My ako budúci stavebník sme vynaložili nemalé prostriedky 
na stavebný pozemok, ktorý sme nadobudli v dobrej viere, že náš pripravovaný návrh j e v súlade s platnou 
územnoplánovaciou dokumentáciou „. Máme za to, že vyhlásenie stavebnej uzávery v štádiu len zahájeného 
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obstarávania územného plánu zóny je predčasné a neprimerane obmedzuje vlastnícke práva všetkých 
dotknutých vlastníkov pozemkov a nehnuteľností. Nakoľko sa vlastníci pozemkov nemôžu v tomto štádiu 
vyhlasovania stavebnej uzávery relevantne oboznámiť z návrhom budúceho Územného plánu zóny „Brnianska 
- Patrónka"je takéto obmedzenia vlastníckych práv irelevantné a v rozpore s právnymi predpismi tohto štátu. 

6. RNDr. Tibor Filipovič a MUDr. Ingrid Filipovičová Úprkova 13, 811 04 Bratislava: Ako vlastníci 
nehnuteľností- rodinného domu a pozemku okolo neho na ulici Úprkova .„ teda v stavebnou uzáverou 
dotknutom území, plánujeme v časovom horizonte do (2) rokov zásadnejšiu údržbu na rodinnom dome, ktorá 
si bude vyžadovať s veľkou pravdepodobnosťou vydanie stavebného povolenia. Okrem toho musíme v rámci 
udržiavacích prác riešiť vjazd z miestnej komunikácie Úprkova do garáže a oplotenie medzi naším 
pozemkom a susedom (ohlásením drobnej stavby). „. Máme obavy, že podmienky, resp. obmedzenia 
vyplývajúce zo schválenej stavebnej uzávery nás môžu vo vybavení potrebných povolení obmedziť a tým nám 
znemožniť vyššie citované udržiavacie práce vykonat'. Na základe uvedeného Vás žiadame o výnimku 
v stavebnej uzávere na vykonanie týchto prác. 

7. Westend Crossing, a.s., Dvoi'ákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava: Vzhľadom na vlastníctvo pozemkov 
priamo susediacich s hranicou vymedzeného. územia· navrhovanej stavebnej uzáve1y Lamačskej cesty, aj 
z poverenia spoločností Botus a.s., Lamačská 1 a.s., Dúbravská a.s., a J&T REAL ESTATE a.s., žiadame 
z dôvodu prebiehajúcej výstavby v lokalite, ktorá môže mať za následok vyvolané investície v oblasti 
Lamačskej cesty, o vyňatie zmien stavieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a iných úprav dopravných 
a inžinierskych stavieb nachádzajúcich sa na Lamačskej ceste a susediacich s Lamačskou cestou, z uvedenej 
stavebnej uzávery ... Na základe uvedených skutočností si spoločnosť Westend Crossing a.s. uplatňuje právo 
byť účastníkom povoľovacieho procesu a žiadame zasielať všetky príslušné úradné listiny na vedomie. 

8. Juraj Stareček, Mraziarenská 6, 821 07 Bratislava: Účastník nesúhlasí s vymedzením lokality v územnom 
konaní o stavebnej uzávere „. z dôvodu, že ako vlastník pozemkov v danej lokalite mám rozpracovaný 
investičný zámer v procese územného konania, ktorý je v súlade s platným Územným plánom mesta, a ktorý 
zabezpečí lepšiu využiteľnosť a optimálny rozvoj danej lokality. Prípadné vydanie rozhodnutia o stavebnej 
uzávere bude predstavovať negatívny vplyv na ďalšie funkčné a priestorové usporiadanie, možnosti rozvoja 
daného územia, kvalitu bývania, využívania a plnohodnotného života obyvateľov danej lokality . . „ hrozí 
neopodstatnený zásah do môjho vlastníckeho práva a ako aj do môjho práva využívať pozemok „. nie je 
daný hmotnoprávny základ návrhu navrhovateľa na začatie konania o stavebnej uzávere. „ . S ohľadom na 
uvedené sa účastník domnieva, že u navrhovateľa neexistuje relevantný zákonný dôvod na to, aby bolo 
návrhu navrhovateľa vyhovené a stavebná uzávera bola povolená, resp. by bola povolená v rozsahu ako o to 
žiada navrhovatel'. .:. navrhovateľ vo svojom návrhu neuvádza konkrétne plánované alebo už uskutočňované 
stavebné činnosti, ktoré by odôvodňovali vydanie kladného rozhodnutia o povolení stavebnej uzávery v danej 
lokalite. Práve len riadne a presvedčivé zdôvodnenie návrhu, ktorým navrhovateľ navrhuje tak zásadný 
zásah do danej lokality z pohľadu obmedzenia práv vlastníkov nehnuteľností, a to až po dobu 5 rokov, môže 
objektívne viesť k úspešnosti návrhu navrhovateľa . . „ že navrhovateľ je povinný poskytnúť dotknutým 
osobám - účastníkom komplexné informácie, a to už v čase kedy sa rozhoduje o schválení stavebnej uzávery. 
Účastník zastáva názor, že navrhovateľ si túto povinnosť nesplnil ani len z časti, a preto na podklade týchto 
námietok žiadame: 

a. preukázat'. že vydaním stavebnej uzávery nedôjde k zníženiu hodnoty pozemkov dotknutých 
vlastníkov v danej lokalite; 

b. predložiť záväzné stanovisko Okresného úradu, oddelenie životného prostredia, či stavebná 
uzávera podlieha zist'ovaniu vplyvu na životné prostredie a okolie (EJA) v zmysel zákona č. 

2412006; 
c. predložiť stanovisko Okresného úradu, oddelenia bytovej politiky, aký vplyv bude mať stavebná 

uzávera na výstavbu, bývanie, obyvateľstvo a jeho možnosti zlepšovania kvality života; 
d. predložiť dokumentáciu ohľadom dôvodnosti stavebnej uzávery - označenie stavebných projektov, 

ktoré by reálne odôvodňovali prijatie takéto rozhodnutia o stavebnej uzávere; 
e. predložiť predbežný územný plán, aby sa dotknuté osoby mohli vyjadriť a oboznámiť so zámerom 

navrhovateľa v rámci územných úprav, a to ešte pred samotným rozhodnutím o stavebnej uzávere; 
taktiež popísať a zadefinovať všetky zmeny, ktoré sa pripravujú v textovej a výkresovej podobe a 
predložiť ich dotknutým osobám - účastníkom, či sú pre nich prijateľné, aby sa nestali väzňami 
stavebnej uzávery a územného plánu, s ktorým nebudú; súhlasiť; 

f. predložiť informácie, ako budú vlastníci nehnuteľností v oblasti stavebnej uzávery informovaní o 
príprave územného plánu a jeho schvaľovaní; 
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g. predložiť stanovisko Magistrátu k stavebnej uzávere v navrhovateľom navrhovanom rozsahu, 
vrátane stanoviska Magistrátu či je stavebná uzávera v súlade s územným plánom Hlavného mesta; 

h. predložiť vyjadrenie Ing. arch. Mezovského k zmenám v územnom pláne a vplyvom stm1ebnej 
uzávery na dotknutých účastníkov, vrátane vyjadrenia k možnosti vyňatia časti pozemkov zo 
stavebnej uzávery; 

i. dať vypracovať a predložiť účastníkovi komplexné odborné vyjadrenie Ing. arch. Mezovského k 
účastníkom navrhovanému vyňatiu časti územia v rozsahu parciel číslo 5108, 5109 a 511011,2,3, 
katastrálne územie Bratislava - Staré mesto, zo stavebnej uzávery, a to najmä, no nielen, s 
ohľadom na plánovanú prípravu nového územného plánu územia; 

Na podklade týchto námietok teda účastník žiada, aby stavebný úrad námietkam v celom rozsahu vyhovel a 
vyňal parcely číslo 5108, 5109 a 511011,2,3, katastrálne územie Bratislava - Staré mesto z rozhodnutia o 
stavebnej uzávere z dôvodu, že vyhlásenie stavebnej uzáve1y v časti „Brnianska - Patrónka - stavebná 
uzávera" nemá reálne opodstatnenie, nakoľko tieto prešli niekoľko krát schvaľovacím procesom na 
Magistráte, kde bol investičný zámer opätovne potvrdený. 

9. Ing. Juraj Hoppan, Západný rad 11, 811 04 Bratislava: - Žiadosť o komunikáciu cez e-mail, informovať 
o postupe prác na UPN, - žiadosť o výnimku pre stavebné úpravy, dostavbu a malé stavby do 150 m2

, ktoré 
budú vykonávané majiteľmi, ktorí dlhoročne obývajú svoju nehnuteľnost '. 

10.Slave Group, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, v zastúpení Ing. Nikou Štamovou, J. Curie 734/31, 
05801 Poprad: Nesúhlasíme s uzáverou. Ako majiteľ nehnuteľnosti, ktorú treba značne zrekonštruovať a to 
nie „tehlu za tehlu". Sme majiteľom stav. pozemku, kde okrem zmien na nehnuteľnosti treba postaviť garáž 
apod. 

11.Ing. Janka Kleinertová, Smolenická 12, 851 05 Bratislava, Linda Metesová, Fratfa Kráľa 24, 811 05 
Bratislava, PROJEKT INVESTMENT SK, družstvo, Strážnická 2, 811 08 Bratislava, Ľudmila Poláková, 

. Karol Havlík, Pri Suchom mlyne 102, 811 04 Bratislava, Ľudmila Semanová, Pri Suchom mlyne 102, 811 04 
Bratislava, Vladimír Havlík, Pri Suchom.mlyne 102, 811 04 Bratislava, Viktor Hideghéty, Zápdaný rad 33, 
811 04 Bratislava: 

a. Umožniť opravy, rekonštrukcie vykonané v rámci „ ohlášky". 
b. Umožniť dokončenie územných konaní a stavebných povolení, ktoré boli podané do 3. 7.2018. 
c. Umožniť umiestnenie novej stavby, ktorá rešpektuje súčasnú zastavanú plochu, výšku stavby 

afunkčné využitie. 

12.Lucia Gulová, v zastúpení účastníka konania Juraja Starečka, Mráziarenská 6, 821 07 Bratislava: Žiadame 
o vyňatie už prebiehajúcich konaní (v stupni UR, SP) zo stavebnej uzávery, nakoľko tieto majú záväzné 
stanovisko Mag., ktoré deklaruje, že sú v súlade s územným plánom Hlavného mesta. 

13.PROJEKT INVESTMENT SK, družstvo, Strážnická 2, 811 08 Bratislava: Žiadame výnimku zo stavebnej 
uzávery: možnosť rekonštrukcie existujúcej stavby, na základe stavebného povolenia, možnosť zbúrania 
existujúcej stavby a následne postavenie novej stavby na pôdoryse pôvodnej stavby. 

14.Eduard Molčan, Západný rad 14, 811 04 Bratislava (záznamom do protokolu z ústneho pojednávania): žiada, 
aby bola zo stavebnej uzávery vyňatá rekonštrukcia. 

15.0Z Parkovanie a zelet'l Staré Mesto: Požadujeme, aby Navrhovateľ stavebnej uzávery rozšíril dotknuté 
územie o juhovýchodnú čast; a to o územie, ktoré ohraničujú ulice Búdková, Novosvetská, Hlboká cesta, 
Križkova, Štefánikova, Pražská. Taktiež požadujeme, aby stavebná uzávera len obmedzovala stavebnú 
činnosť ... a to najmä z dôvodu prípadného budovania cyklotrás ako napr. napojenie železnej studničky 
na centrum mesta a pod 

Stavebný úrad sa námietkami riadne zaoberal, posúdil ich v zmysle stavebného zákona a jeho 
vykonávacej vyhlášky a vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien 
a doplnkov a to nasledovne: 

1. Stavebný úrad námietke vyhovel a v začatom konaní o umiestnení stavby „Rodinný dom, Pri Suchom 
mlyne 42" bude možné pokračovať aj po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uhzávere. 
Zadávateľ (ktorý je zárovet1 žiadateľom o stavebnú uzáveru) sa pripojil k stanovisku spracovateľa 
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územného plánu zóny (ktorý je zárove11 zodpovedným projektantom v konaní o stavebnej uzávere) 
APROX, spol. s r. o. - Ing. arch. Ľubomír Mezovský, ktorý sa po vyhodnotení situácie vyjadril, že je 
možné počas platnosti stavebnej uzávery pokračovať v začatých konaniach, ktorých investičný zámer bol 
z hľadiska súladu s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien 
a doplnkov odsúhlasený záväzným stanoviskom Hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr zo diía 
03.07.2018. 

2. Stavebný úrad námietke nevyhovel. Výnimku zo stavebnej uzávery v súlade s vyss1e uvedeným 
stanoviskom spracovateľa územného plánu zóny síce neudelil, ale stavebný úrad riadne pokračuje 
v začatom konaní o umiestnení a povolení stavby „ Úprkova 6 - prístavba a nadstavba rodinného domu". 

3. Stavebný .úrad námietke nevyhovel. Senická ulica sa nachádza v území, ktoré je predmetom 
spracovávania územného plánu zóny a spracovateľ potrebuje pre jeho vytvorenie zastabilizovaný stav, 
ktorý je jedným z podkladov pre jeho spracovanie. Vlastníci nehnuteľností sú oprávnení vykonávať 
udržiavacie práce, nevyhnutné úpravy aj zabezpečovacie práce, takže na stavebno-technický stav 
nehnuteľností nebude mať stavebná uzávera negatívny dopad. Samotná tvorba územného plánu zóny nie 
je predmetom tohto .konania. Zadávateľ a spracovateľ sú zodpovední za dodržanie legislatívneho procesu 
pri obstarávaní, spracovaní a schválení územného plánu zóny. 

4. Stavebný úrad námietke vyhovel. Vzhľadom k stanovisku spracovávateľa územného plánu zóny stavebný 
úrad vyhovel s odôvodnením, ako je to uvedené k námietke č. 1. Stavebný úrad konštatuje, že 
zo stavebnej uzávery nie sú vyi1até žiadne pozemky, ale vo výroku rozhodnutia sú definované stavebné 
činnosti, na ktoré sa stavebná uzávera nevzťahuje. 

5. Stavebný úrad námietke nevyhovel. Zo stavebnej uzávery nie sú vyňaté žiadne pozemky, ale vo výroku 
rozhodnutia sú definované stavebné činnosti, na ktoré sa stavebná uzávera nevzťahuje. Vami uvedená 
žiadosť na vydanie územného rozhodnutia je neúplná, bez stanovísk dotknutých orgánov a hlavne -
nenachádza sa v nej záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy o súlade investičného zámeru 
s územným plánom hlavného mesta, takže Vaše tvrdenie, že „pripravovaný návrh je v súlade s platnou 
územnop/ánovaciou dokumentáciou" nie je postavené na tomto odbornom posúdení kompetentného 
dotknutého orgánu. V zmysle § 41 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad síce môže povoliť výnimku 
zo stavebného zákazu, ale urobí tak v samostatnom konaní o zmene územného rozhodnutia. Samotná tvorba 
územného plánu zóny nie je predmetom tohto konania. 

6. . Stavebný úrad námietke vyhovel čiastočne a to v požiadavke na možnosť vykonávania udržiavacích prác, 
ktoré bude možné realizovať aj v čase platnosti stavebnej uzávery v súlade bodom č. 3.4 v časti „Dočasný 
zákaz stavebnej činnosti sa nevzťahuje na stavebnú činnost"'. Stavebný úrad nevyhovel námietke, aby 
boli zo zákazu vyňaté práce na realizácii vjazdu a oplotenia, ktoré je drobnou stavbou. 

7. Stavebný úrad námietke vyhovel. Zo zákazu stavebnej činnosti sú vyňaté stavby súvisiace 
s komunikáciami Lamačská cesta a Brnianska. Spoločnosť Westend Crossing, a.s. sa prihlásila 
za účastníka konania, hoci pozemky v jej vlastníctve sa nenachádzajú v predmetnom území. Vzhľadom 
k tvrdeniu spoločnosti, že na jej pozemkoch, „priamo susediacich s hranicou vymedzeného územia 
navrhovanej stavebnej uzávery" prebieha výstavba, stavebný úrad akceptuje požiadavku najej zaradenie 
medzi účastníkov konania a to v zmysle § 14 ods. 1 správneho poriadku. Ostatné uvedené spoločnosti 
medzi účastníkov konania zaradené nie sú, keďže nebolo doložené poverenie na zastupovanie. Stavebný 
úrad bude doručovať rozhodnutie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona. 

8. Stavebný úrad námietke vyhovel čiastočne a to v požiadavke na pokračovanie konania o umiestnení 
stavby „Gaštanová 9 - bytový dom". V zmysle stanoviska spracovateľa územného plánu zóny 
(podľa ktorého je možné počas platnosti stavebnej uzávery pokračovať v začatých konaniach, na ktoré 
bolo vydané záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy do dtfa 03 .07.2018) sa v uvedenom 
konaní bude pokračovať aj v čase platnosti stavebnej uzávery. 
Stavebný úrad ostatným požiadavkám nevyhovel: 

a) navrhovateľ nie je povinný preukazovať, či „ vydaním stavebnej uzávery nedôjde k zníženiu 
hodnoty dotknutých pozemkov", táto požiadavka je z hľadiska stavebného zákona neopodstatnená, 
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b) vzhľadom k tomu, že rozhodnutím o stavebnej uzávere nevzniká nárok na realizáciu stavby, ktorá 
by svojou prevádzkou negatívne zasiahla do životného prostredia, stavebný úrad považuje túto 
požiadavku za neopodstatnenú, 

c) požiadavka na predloženie stanoviska „ Okresného úradu, oddelenia bytovej politiky, aký vplyv 
bude mať stavebná uzávera na výstavbu, bývanie, obyvateľstvo a jeho možnosti zlepšovania 
kvality života" nie je podložená žiadnym ustanovením stavebného zákona alebo vykonávacej 
vyhlášky - požiadavka je neopodstatnená, 

d) „dôvodnosť stavebnej uzávery" je uvedená v § 39d stavebného zákona, podľa ktorého je možné 
vo vymedzenom území z dôvodu prebiehajúceho obstarávania územného plánu zóny dočasne 
zakázať, alebo obmedziť stavebnú činnosť, 

e) tvorba územného plánu zóny nie je predmetom tohto konania, 
f) stavebný úrad nemá· info1mácie „ako budú vlastníci nehnuteľností v oblasti stavebnej uzávery 

informovaní o príprave územného plánu a jeho schvaľovaní", 
g) Hlavné mesto SR Bratislava vydalo súhlasné stanovisko ku stavebnej uzávere č. MAGS OUIC 

42673/18-120533 zo difa 19.07.2018, 
h) na žiadosť stavebného úradu bolo predložené stanovisko spracovateľa pripravovaného územného 

plánu zóny APROX, spol." s r. o·„ Ing. arch. Ľubomíra:-MezOvského, podľa ktorého je možné počas 
platnosti stavebnej uzávery uskutočňovať stavebnú činnosť v začatých konaniach, ktorých 
investičný zámer bol z hľadiska súladu s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 
2007, v znení zmien a doplnkov odsúhlasený záväzným stanoviskom Hlavného mesta SR 
Bratislavy najneskôr zo difa 03.07.2018, 

i) ako už bolo uvedené vyššie - zo stavebnej uzávery nie sú vyňaté žiadne konkrétne pozemky, ale 
vo výroku rozhodnutia sú definované stavebné činnosti, na ktoré sa stavebná uzávera nevzťahuje 
a to aj na základe stanoviska spracovateľa územného plánu zóny. 

9. Stavebný úrad námietke nevyhovel. Tvorba územného plánu zóny nie je predmetom tohto konania. 
„Dostavba" a „malé stavby do 150 m2

" nie je možné vyňať zo stavebnej uzávery, keďže zmeny v území 
by v priebehu tvorby územného plánu zóny menili podklady, z ktorých spracovateľ vychádza 
a odďaľovali by jeho úspešné dokončenie. 

1 O. Stavebný úrad námietke nevyhovel s odôvodnením, ako je to uvedené k námietke č. 9. 

11 . Stavebný úrad námietke vyhovel čiastočne a to v požiadavke realizovať počas platnosti stavebnej uzávery 
stavebné úpravy, pri ktorých sa nemení pôdorysný rozmer a výška stavby. Na tieto sa nevzťahuje zákaz 
stavebnej činnosti . RovnakO sa nevzťahuje ani na začaté konania, na ktoré bolo vydané súhlasné záväzné 
stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti a to s dátumom vydania najneskôr dňa 
03.07.2018, takže v takýchto konaniach môže stavebný úrad pokračovať. 
Stavebný úrad nevyhovel námietke na v tej časti, kde sa požaduje možnosť umiestnenia „ novej stavby, 
ktorá rešpektuje súčasnú zastavanú plochu, výšku stavby afunkčné využitie", keďže umiestňovanie 
nových stavieb je predmetom stavebnej uzávery. Ako už bolo uvedené vyššie, spracovateľ územného 
plánu zóny potrebuje pre jeho vytvorenie zastabilizovaný stav, bez zmien v podobe nových stavieb 
v území. 

12. Stavebný úrad námietke vyhovel. Vo výroku rozhodnutia je uvedený zoznam stavebnej činnosti, na ktorú 
sa zákaz nevzťahuje a a patrí sem aj stavebná činnosť, na ktorú bolo začaté konanie o umiestnení 
a/alebo povolení stavby, a na ktorú bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta SR 
Bratislavy k investičnej činnosti a to s dátumom vydania najneskôr di\a 03.07.2018. 

13. Stavebný úrad námietke nevyhovel. Nové stavby, aj keby boli postavené „na pôdoryse pôvodnej stavby" 
vyžadujú umiestnenie a stavebné povolenie, ktoré sú predmetom stavebnej uzávery z dôvodu, aby mal 
spracovateľ územného plánu zóny nemeniaci sa podklad existujúceho stavu zastavanosti v danom území. 

14. Stavebný úrad námietke nevyhovel. Účastník konania neuviedol rozsah rekonštrukcie. Pokiaľ by 
rekonštrukcia predpokladala zásah do uvedených parametrov stavby a teda by sa zväčšil jej objem, takáto 
stavebná činnosť bude počas platnosti stavebnej uzávery zakázaná. Zmeny dokončených stavieb 
bez zväčšenia pôdorysných rozmerov a výšky nespadajú pod stavebné činnosti zakázané počas platnosti 
stavebnej uzávery. 
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15. Stavebný úrad námietke nevyhovel. Hranice stavebnej uzávery sú vymedzené podľa toho, kde ešte 
nereguluje výstavbu územný plán zóny. Ulice Búdková, Novosvetská, Hlboká cesta, Križkova, 
Štefánikova, Pražská sa nachádzajú v území Územného plánu zóny A6 - Slavín. Obmedzenie a zákaz 
výstavby počas platnosti stavebnej uzávery boli prekonzultované so spracovateľom územného plánu zóny 
(ako bolo niekoľkokrát uvedené vyššie), ktorý sa k podobným námietkam vyjadril a jeho záverečné 
stanovisko, ktoré korešponduje so stanoviskom navrhovateľa je zapracované do výroku rozhodnutia. 
Stavebná činnosť je obmedzená a zakázaná tak, aby nesťažovala a nepredlžovala tvorbu územného plánu 
zóny. 

Z týchto dôvodov stavebný úrad vyhodnotil námietky tak, ako je to uvedené vo výroku rozhodnutia. 

Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že neodporuje hľadiskám 
starostlivosti o životné prostredie, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, 
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, 
starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., 
pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom. Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. V 
predmetnom území je aktuálne v platnosti Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení 
neskorších zmien a doplnkov. Stavebný úrad zistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov 
a organizácií požadovaných osobitnými predpismi. Ku stanovisku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
zo dňa 23.04.2018 stavebný úrad uvádza, že osadenie objektu kioskovej trafostanice je potrebné konzultovať so 
spracovateľom pripravovaného územného plánu zóny APROX, spol. s r. o., Ing. arch. Ľubomírom Mezovským, 
Tabaková 1, 811 07 Bratislava. 

Stavebník je od poplatku oslobodený v zmysle§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

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 21 Bratislava. Odvolacím orgánom j e Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov. 

c -- -Mgr. Radoslav Števčík 
starosta mestskej časti 

Tento dokument bude z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania, v zmysle§ 36 ods. 4 stavebného zákona 
doručený verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu (Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava) a zároveň bude zverejnené 
na webovej stránke miestneho úradu - www.staremesto.sk v časti „úradná tabuľa". Posledný deň tejto lehoty 
je dňom doručenia. 

Doručí sa: 
1. účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, kancelária starostu, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, referát územného plánu, rozvoja a prípravy a koordinácie 
projektov, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
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Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
vlastníci pozemkov a stavieb v území vymedzenom: 

• zo severovýchodu: hranicou medzi Mestskými časťami Bratislava-Staré Mesto a Bratislava-Nové 
Mesto, t. j. od ulice Cesta na Červený most, pozdÍž železničnej trate (vrátane) a Opavskej ulice 
po križovatku ulíc Pražská a Stromová (vrátane); 

• z juhovýchodu: pozdÍž ulíc Pražská (vrátane), Brnianska (vrátane) po križovatku s Hrobo!lovou 
a ulica Hrobo!lová (v jej osi) po Búdkovú; 

• z juhozápadu: pozdÍž ulíc Lovinského (v jej osi) a Pri Habánskom mlyne (v jej osi) po Mlynskú 
dolinu; 

• zo severozápadu: hranicou medzi Mestskými časťami Bratislava-Staré Mesto a Bratislava-Karlova 
Ves, t. j. pozdÍž ulice Mlynská dolina (po jej pravom okraji) po križovatku (vrátane), ďalej pozdÍž 
Lamačskej cesty (vrátane) po križovatku s Cestou na Červený most a pozdÍž ulice Cesta na 
Červený most (vrátane) 

Westend Crossing, a.s„ Dvoi'ákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava (vlastiúk pozemkov v k. ú. 
Karlova Ves - účastník konania, ktorý tvrdí, že môže byt' rozhodnutím vo svojich právach 
priamo dotknutý v zmysle§ 14 ods. 1 správneho poriadku) 

2. splnomocneným zástupcom účastníkov konania verejnou vyhláškou: 
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o„ advokátska kancelária, Šoltésovej 14, 811 08 
K. T. Plus, s.r.o„ Kopčianska 15, 851 01 Bratislava 
Mgr. Jela Nespalová, P. Horova 26, 841 07 Bratislava 
Ing. Nika Štamová, J. Curie 734/31, 05801 Poprad 

Na vedomie: 
dotknutým orgánom a správcom sietí: 

3. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. obstarávania ÚPD, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
4. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. CH, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
5. Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, cestný správny orgán, TU! 
6. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 81 1 04 Bratislava 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
8. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
9. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
1 O. OÚ Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, ochrana ovzdušia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
11. OÚ Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, ochrany prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
12. OÚ Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odpadové hosp„ Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
13. OÚ Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
14. Okresný úrad Bratislava, odb. cestnej dopr. a pozemných komunik„ Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
15. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
16. Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
17. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
18. Bratislavská teplárenská, a.s„ Čulenova 7, 812 22 Bratislava 
19. Slovak Telekom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
20. Orange, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
21. 02 Slovak.ia s.r.o„ Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
22. Okresný úrad Bratislava, odb. KR, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
23. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejárska 1, 814 52 Bratislava 
24. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
25. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
26. Dráhový stavebný úrad MDVRR SR, Sekcia žel. dopravy a dráh, Námestie slobody 6, 81O05 Bratislava 
27. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Tmava, Bratislavská 2/a, 917 02 Tmava 
28. ŽSR, OR Tmava, Jaskový rad 2, 831 01 Bratislava 
29. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
30. Ministerstvo vnútra SR, SITaB, odb. telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
31. Ministerstvo obrany SR, spr. nehnuteľného majetku a výs. Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
32. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 
33. Únia nevidiacich a slabozrakých, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
34. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. BOX 106, 810 05 Bratislava 
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35. Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., lvánska cesta 22, 821 04 Bratislava 
36. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 
37. Ttirk Telekom Jnternational SK, s.r.o., V Záhradách 8/A, 811 02 Bratislava 
38. Ocam, s.r.o., Paulínyiho 8, 811 02 Bratislava 
39. Sanet, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
40. Swan, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
41 . Site!, s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 O 1 Bratislava 
42. Transpetrol, a.s., Prevádzka Šahy, 936 01 Šahy 
43. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
44. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
45. BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 O 1 Bratislava 
46. SIEMENS, s.r.o., Lamačská cesta 3/ A, 841 04 Bratislava 
4 7. GTS Slovakia a.s, Einsteinova 24, 851 O 1 Bratislava 
48. eustream, a.s., Votrubova 11/ A, 821 09 Bratislava 
49. Dial Telecom a.s, - organizačná zložka, Zámocká 30 811 01 Bratislava 
50. Veolia Energia Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
51. ACS spol.s r.o., Ružová dolina 1 O, 821 09 Bratislava 
52. Heizer Optik, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava 

53. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, kancelária starostu, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
54. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, referát územného plánu, rozvoja a prípravy a koordinácie 

projektov, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
55. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
56. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 
57. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

58. APROX-BA, s.r.o. - Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Arménska 1/A, 821 06 Bratislava (projektant) 



.„ .. .... „-~„ ...... 

_.„.-·- -· 
" 

-.L. 
- ..,.. . „ 
~· I 

ŕ 

..... ~. ... · 

• • j • . . ~ 

·: ..... 

· • .... : . .. '"" ,# _: ___ ; ... „ 
. .;-.. -·- -
-~:_:.·/, _· .. ·-r , .. ·.· 

1 :· • 


