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

·'· 
~ 1481 /201 7/STA/Mys/ H-94 Bratislave, 29.09.2017 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 11 7 ods. 1 zákona č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďa lej 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") na základe uskutočneného konania 
rozhodla takto: 

J. Stavebný úrad v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 21.08.2017 podala spol. 

Twin City a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 872 217 
(ďalej len „navrhovatel"'), 

a po uskutočnenom konaní podľa § 82 stavebného zákona v spojení s § 46 a 47 zákona č. 71/1 967 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 

povoľuje užívanie 

dočasnej stavby: „Mlynské Nivy - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, Xl 
Rekonštrukcia Chalupkovej ulice" 

v členení na stavebné objekty: 

SO Xl.101, 102 SBS Vrátnice, 
SO X 1.103, 104 Prestrešenia nástupísk a výstupisk, 
SO Xl.301 Drobná architektúra, 
SO Xl .302 Vonkajšie informačné a orientačné systémy, 
SO Xl .311 Kontrola vstupov (závory), 
SO XI .400 Rekonštrukcia odvodnenia komunikácie Chalupkova, 
SO X 1.800 Areálové rozvody nn, 
SO Xl.810 Rekonštrukcia verejného osvetlenia Chalupkova, 
SO Xl.901 Vonkaj šie rozvody SLP, 
PS X 1.311.1 Technológia vstupov, závory 

na pozemkoch reg. „C" pare. č. 9118112, 9118113, 9118/14, 9118/22, 21789/1 0, 21789/20 a9116/5 
v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave (ďalej len „stavba"). 

Pre umiestneni e stavby bolo mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto vydané rozhodnutie o umiestnení 
stavby č. 1382 zo dňa 14.09.2016, zn . 8157/43552/20 16/STA/Kul, právoplatné dňa 10. J 1.2016. Územným 
rozhodnutím bolo zmenené rozhodnutie o umiestnení stavby „Polyfunkčná stavba Twin City, Karadžičova, 

Továrenská, Chalúpkova, Košická - Bratislava" č. 1282, zn. 1464/40769/201 3/STA/Klo zo dňa 17.09.2013, 
právoplatné dňa 06.02.2014. Stavebné povolenie zn. 7489/22161/20 17/STA/Kul/G-37 bolo vydané dňa 
22.05.2017 a nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2017 po rozhodnutí Okresného úradu Bratislava, odbor 
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výstavby a bytovej politiky zn. OU-BA-OVBP2-2017/73378-KAZ zo dňa 11.08.2017, právopl, 
2 1.08.2017. 

Stručný popis predmetu kolaudačného rozhodnutia: 
SO Xi. JOJ a SO Xl .102 SBS Vrátnice: 
Vrátnica SO X 1.1O1 je umiestnená pri vstupe z Mlynských nív a vrátnica SO X 1.102 je umiestnená 
z Chalupkovej. Vrátnice tvoria j ednopodlažné kontajnery, ktoré sú voľne položené na spevnených plochách. 
Kontajnery majú vlastné vybavenie - elektroinštaláciu, osvetlenie a vykurovan ie. 
SO Xi. 103 a SO Xi. 104 Prestrešenia nástupísk a výstupísk: 
Konštrukcia prestrešení nástup ísk a výstupísk je zhotovená ako nosná oceľová konštrukcia so strešnou 
krytinou z ľahkej membránovej fóliovej konštrukcie. Odvedenie zrážkových vôd je riešené dažďovými 
zvodmi umiestnenými v stÍpoch prestrešení do kanal izácie. 
SO XJ.301 Drobná architektúra: 
Stavebný objekt obsahuje prvky drobnej architektúry. 
SO Xl.302 Vonkajšie informačné a orientačné svstémy: 
Stavebný objekt obsahuje informačné a orientačné systémy. 
SO Xl.311 Kontrola vstupov (závory), PS Xl.3 11.1 Technológia vstupov. závory: 
Vstupový a výjazdový terminál pozostáva zo stojana terminálu a automatickej závory s príslušenstvom. 
Areál bude pod stálou kontrolou kamerovým systémom. 
SO Xl.400 Rekonštrukcia odvodnenia komunikácie Cha/upkova: 
Pre odvodnenie spevnených plôch a prestrešení bola zrealizovaná nová vetva dažďovej kanalizácie DN 300, 
ktorá sa napoj ila do kanalizácie DN 800 v ulici Bottová - Chalupkova. 
SO Xl.800 Areálové rozvody nn: 
Pre napojenie areálu (vrátnice, vstupné závory, informačné tabu le) bol v centre Bottova inštalovaný nový 
rozvádzač, umiestnený v rozvodni NN objektu. Z NN rozvodne boli v zemi vedené NN káble, ktoré boli 
ukončené priamo na napájaných zariadeniach. 
SO Xl.810 Rekonštrukcia verejného osvetlenia Chalupkova: 
V areáli bola vybudovaná sústava vonkaj šieho osvetlenia, ktorá bola napojená na rozvádzač realizovaný ako 
súčasť SO Xl.800. 
SO Xl .901 Vonkajšie rozvody SLP: 
Projekt rieši komplexne dátové rozvody, telefónne rozvody, ozvučenie vonkaj šieho priestoru XI a riadenie 
prejazdových závor, napojením v centre Bottova. 

Stavebný úrad určuje pre užívanie stavby podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky: 
1. Stavba sa povoľuje užívať ako dočasná do 31.12.2022. 
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 j e 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 predÍžila jej užívateľnosť (§ 86 stavebného zákona). 

5. Nespevnené plochy dokončiť prednostne zatrávnením. 
6. Po uplynutí povolenej doby užívania bude stavba odstránená na základe osobitného povolenia 

stavebného úradu. 

Stavba „Mlynské Nivy - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, Xl Rekonštrukcia Chalupkovej 
ulice" nebola predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na ž ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o EIA"), v zmysle stanoviska vydaného Ministerstvom životného prostredia č. 8316/2014-3.4/pl 
zo dňa 05.11.2014. Pôvodná stavba bola posudzovaná podľa zákona o EIA MŽP SR vydalo záverečné 
stanovisko č. 2257/201 1-3,4/dp, zo dňa 28.07.20 11 . 
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konaní uplatnil námietky Eduard Szabo, Hlavná 20, 931 O 1 Bratislava. Stavebný úrad sa námietkami 
,aoberal a po vyhodnotení ich zamietol z dôvodov uvedených v odôvodnení rozhodnutia. 

11. Stavebný úrad v súlade s ust. § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje odkladný účinok odvolania. 

Odôvodnenie: 

D11a 21.08.2017 podal navrhovateľ Twin City a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 872 
217, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na dočasnú stavbu „Mlynské Nivy - Rekonštrukcia 
inžinierskych sietí a komunikácií, X 1 Rekonštrukcia Chalupkovej ulice " v Bratislave. 

Stavebné povolenie zn. 7489/2216112017/STA/Kul/G-37 zo dňa 22.05.2017 nadobudlo právoplatnosť 
dňa 09.06.2017, po rozhodnutí Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky zn. OU-BA
OVBP2-2017/73378-KAZ zo dňa 11.08.2017, právoplatné 21.08.2017. Stavebný úrad je právnym názorov 
odvolacieho orgánu viazaný. 

Stavebný úrad po doručení návrhu listom zn. 9690/37483/2017/STA/Mys zo dňa 23.08.201 7 a zn. 
9690/39312/2017/STA/Mys zo dňa 28.08.2017 oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
začatie kolaudačného konania a súčasne nariadil miestne zisťovanie a ústne pojednávanie na deň 

08.09.2017. V oznámení o začatí konania stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že 
námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

Dňa 04.09.2017 bola stavebnému úradu doručená žiadosť Eduarda Szaba, Hlavná 20, 931 OJ Šamorín, 
ktorý sa týmto podaním prihlásil ako účastník konania do kolaudačného konania. Žiadosť odôvodnil tým, že 
jeho „práva sú uvedenou stavbou a postupmi úradom priamo dotknuté". Požadoval, aby ho stavebný úrad 
zahrnul do okruhu účastníkov konania a aby mu doručil všetky písomnosti v konaní resp. aby mu umožnil 
všetky procesné úkony ako riadnemu účastníkov i konania. Stavebný úrad jeho žiadosti vyhovel a listom zn. 
9690/38784/2017/STAfMys zo dňa 07.09.2017 mu oznámil začatie kolaudačného konania, oznámenie si 
prevzal dňa 18.09.2017. V liste stanovil lehotu na uplatnenie námietok na IO dní od doručenia oznámenia. 

Dňa 08.09.2017 sa uskutočnilo miestne zisťovanie a ústne pojednávanie, z ktorého priebehu bol spísaný 
protokol. 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. Navrhovateľ k vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia predložil doklady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Navrhovateľ tiež predložil projekt skutočného 

vyhotovenia vypracovaný v 09/2017, zodpovedný projektant Ing. arch. Matej Siebert, SIEBERT + TALAŠ 
spol. s.r.o. Geometrický plán č. 101/2017 overil Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor dňa 18.09.2017. 

Dňa 11.09.2017 stavebný úrad zaevidoval vyjadrenie Združenia domových samospráv, Námestie SNP 
13, Bratislava, zo dňa 09.09.2017, v ktorom žiadalo o overenie dodržania podmienok stavebného povolenia. 
Stavebný úrad v konaní overil aj splnenie týchto podmienok v rozsahu, v akom sa dotýkali kolaudovanej 
stavby a skonštatoval, že trávnaté plochy neboli v čase kolaudácie dokončené, ale nakoľko to nebránilo 
užívaniu stavby, stavebný úrad povolil jej užívanie. Pre nedorobky urči l podmienku na ich dokončenie (č. 
5). 

V konaní sa vyjadrili tieto dotknuté orgány: 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m., záväzné stanovisko č. HŽP/1532112017 

zo difa 08.09.2017 
• Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, záväzné stanovisko č. KRHZ-BA

OPP-989-001/2017 zo dňa 27.09.2017. 
• Inšpektorát práce, záväzné stanovisko č. IBA-71-12-2.2/ZS-C22,23-17 zo dňa 25.09.2017 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

záväzné stanovisko č. OÚ-BA-OSZP3-2017/84545/HEL/1 zo dňa 26.09.2017 
• Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania, 

záväzné stanovisko zo dňa 21.09.201 7. 
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K posúdeniu súladu stavby so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prost. 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EL. 
a povinnostiam z neho vyplývajúcim stavebný úrad uvádza nasledovné. Podľa stanoviska Ministerstv, 
životného prostredia č. 8316/2014-3.4/pl zo dtfa 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 EIA a 
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko č. 2257/2011-3,4/dp, zo di'ia 28.07.2011. 

Stavebný úrad v súlade s ust.§ 38 ods. 2 zákona o EIA listom zn. 9690/73485/2017/STA/Mys zo di1a 
23.08.2017 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, v súlade s ustanovením § 
140c ods. 2 stavebného zákona, li stom č. 9690/37486/2017/STA/Mys zo dňa 24.08.2017 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 Ministerstvo životného prostredia SR dňa 21.09.2017. 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. 

Rozhodnutie o námietkach: 
Dňa 26.09.2017 boli stavebnému úradu doručené námietky Eduarda Szaba, pre veľký rozsah (šesť strán) ich 
uvádzame v skrátenom znení: 
Namietajúci poukázal na porušenie ustanovenia § 80 ods. 1 zákona č. 5011976 a zmätočnosť Oznamovania a 
uskutočnenia miestneho zisťovania s ústnym pojednávaním. Námietky zhrnul do troch okruhov: 
I. Namietal vydanie kolaudačného rozhodnutia z titulu neexistencie právoplatného stavebného povolenia: 

Námietka bola odôvodnená tým, že voči stavebnému povoleniu stavby podal odvolanie zo dňa 9.6.2017 
a preto mal byť účastníkom stavebného konania podľa § l 40c ods. 8 a ods. 1 O stavebného zákona. Stavebné 
povolenie nemohlo nadobudnúť právoplatnosť, a to aj napriek vydaniu rozhodnutia č. OU-BA-OVBP-
20171733 78-KAZ zo dňa 11.08.2017, ktorým Okresný úrad v Bratislave, odbor výstavby a bytovej politiky 
zrušil rozhodnutie o zastavení stavebného konania na stavbu. Vzhľadom na vyššie uvedené podotýkam, že 

. sa jedná o nepovolenú Stavbu, na ktorú je možné vydať povolenie na užívanie stavby až po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, vydaného v zmysle §88a stavebného zákona. 
II. Namietal vydanie kolaudačného rozhodnutia z dôvodu porušenia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Námietky sa opäť týkali stavebného konania s poukazom na § l 40c stavebného zákona a § 59 ods. 1 
písm. c) stavebného zákona. Namietajúci ďalej uviedol : "Namietam vydanie kolaudačného rozhodnutia 
na Stavbu, nakoľko dočasná stavba „ Mlynské nivy - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, Xi 
Rekonštrukcia Chalupkovej ulice" a vydané stavebné povolenie č. 7489/22i61/2017/STA/Kul/G-37 zo dňa 
22.05.2017 j e v rozpore so záujmami životného prostredia a so záujmami obyvateľov a verejnosti, a že 
vydané stavebné povolenie je v priamom rozpore so záverečným stanoviskom Mžp SR č. 225712011-3.4/dp 
zo dňa 28.07.2011 a vyjadrením Mžp SR č. 83i6/2014-3.4/pl zo dňa 5.11.2014. Podľa § 34 ods. 4 
správneho poriadku vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu.". 
III. Námietky smerujúce k rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov: 

V citovanom znení: "Z Oznámenia o začatí kolaudačného konania zo dňa 07. 09.2017 z. č. 

969013878412017/STA/Mys, vyplýva, že predmetom kolaudačného konania má byť (o.i.) SO Xi.400 -
Rekonštrukcia odvodnenia komunikácie Chalupkova. Podmieňujúcou investíciou pre vybudovanie nových 
vpustov v rámci rekonštrukcie odvodnenia je vybudovanej novej vetvy dažďovej kanalizácie v dÍžke 229,40 
m. Keďže sa j edná o vodnú stavbu v zmysle zákona č. 36412004 Z.z. o vodách, kolaudácia novej vetvy 
dažďovej kanalizácie musí byť podmienkou pre kolaudáciu SO Xl .400, ktorej užívanie bez DK nie j e 
technicky možné. 

Nesúhlasím s vydaním Kolaudačného rozhodnutia na Stavbu bez existencie právoplatného stavebného 
povolenia, a povolení na užívanie stavebných objektov súvisiacich s predmetnou stavbou, vydanými 
špeciálnymi stavebnými úradmi, tj. vodné stavby, komunikácie a spevnené plochy, vrátane ORL pre 
spevnené plochy a SO Xi .400. 
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. § 81 ods. 1) Stavebného zákona: „ V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba 
<: 

/;kutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali 
} zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v 

stavebnom povolení." Žiadam stavebný úrad o preskúmanie súladu zhotovených stavebných objektov s 
právoplatným územným rozhodnutím , nakoľko v konaní o povolení stavby boli opomenutí účastníci 
konania, a nedošlo k riadnemu posúdeniu stavby v rozsahu určenom v územnom rozhodnutí v stavebnom 
konaní. Mám podozrenie, že j ednotlivé stavebné objekty boli zrealizované v rozpore s právoplatným 
územným rozhodnutím, a v rozpore s požiadavkami dotknutJích orgánov. Podľa § 34 ods. 4 správneho 
poriadku vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu. Taktiež nie j e jasné, či súčasťou aktuálne 
prebiehajúcich kolaudačných konaní sú aj priestory/zázemie pre prevádzku dočasnej autobusovej stanice 
tak, ako bolo uvedené v územnom rozhodnutí, a kde sa bude nachádzal'. 

V areály nepovolenej stavby sú osadené 2ks unimobunky, o ktorých stavebné konanie nepojednávalo, 
t.j. žiadam o preverenie existencie stavebného povolenia na uvedené stavby, a ich účel. 

Zo zverejnených podkladov na enviroportal. sk, a charakteru stavby vyplýva, že Stavba ma slúžiť ako 
dočasná autobusová stanica, pričom jej užívanie musí byť podmienené zabezpečením dostatočného počtu 
parkovacích stojísk pre autobusovú dopravu. 

Nesúhlasím s vydaním kolaudačného rozhodnutia na Stavbu bez doloženia kolaudačného rozhodnutia 
na dopravné napojenie stavby a parkovacie plochy pre autobusovú dopravu v dostatočnom množstve, tj. v 
plnom nahradení parkovacích plôch existujúcej autobusovej stanice a v súlade posúdením statickej dopravy. 
Bez vyriešenia dopravy nie je možné uviesť takúto stavbu do prevádzky a tým spôsobiť kolaps dopravy v 
hlavnom meste. 

§ 81b Stavebného zákona: Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak niej e zaistená bezpečnosť a ochrana 
zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak: 
a) nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie 
stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú siet'. 
b) nie j e zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie, 
c) nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám, 
d) nie sú splnené podmienky stavebného p ovolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby 
a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na 
prípustnú mieru, 
e) nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode 

· stavebnýeh výrobkov (§ 43j), 
j) nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu p ovinnej energetickej 
certifikácii. 

Keďže sa jedná o dočasnú Stavbu, j e nutné uviesť informáciu o dočasnosti Stavby, t.j. presný čas, na 
ktorý sa môže Stavba užíval'. 

Ako účastník konania žiadam správny orgán, aby mojim námietkam v plnom rozsahu vyhovel, a 
kolaudačné konanie na predmetnú Stavbu zastavil. 

Stavebný úrad vyhodnotil námietky zo dňa 26.09.2017 ako podané v zákonnej lehote. Oznámenie si 
účastník prevzal dňa 18.09.2017 a lehota na ich uplatnenie plynula až do 28.09.2017 vrátane. S vyššie 
uvedenými námietkami sa stavebný úrad vysporiadal nasledovne: 

Porušenie ust. § 80 ods. 1 stavebného zákona sa v konaní nepreukázalo. Podľa § 80 ods. 1 stavebného 
zákona stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na 
kolaudačné konanie, a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 1 O dní pred ústnym 
pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. Podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona v oznámení o začatí 
kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný zákon osobitne 
upravuje okruh účastníkov v jednotlivých konaniach. To znamená, že postavenie účastníka konania 
v kolaudačnom konaní sa „neprenáša" zo stavebného konania, ale komu bude priznané toto postavenie 
upravuje ust. § 78 ods. l stavebného zákona. Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník 
stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Stavebný zákon 
v kolaudačnom konaní, oproti územnému a stavebnému konaniu, nepriznáva postavenie účastníka konania 
ďalš ím osobám podľa osobitného predpisu (napr. pod ľa zákona č. 24/2006 Zb. Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Stavebný 
úrad teda v sú lade so stavebným zákonom oznámi l začatie konania spol. Twin City a.s. (stavebník) a spol. 
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Twin City VIII s.r.o. (vlastník nehnuteľnosti dotknutej stavbou) listami zo d1'ía 23.08.2017 a 28.08 .. 
Namietajúci Eduard Szabo sa prihlásil za účastníka konania listom doručen)1m dňa 04.09.2017, teda len ~ 

dni pred miestnym zisťovaním a ústnym pojednávaním. Stavebný úrad bezodkladne akceptoval jeho žiado~ 

byt' účastníkom konania a listom zo dňa 07.09.2017 dooznámil namietajúcemu začiatok konania. V tomto 
liste mu stavebný úrad oznámil termín konania miestneho zisťovania a pojednávania. Súčasne ho upozornil, 
že námietky a pripomienky môže uplatniť v lehote do 1 O dní od dňa doručenia oznámenia. Ak by stavebný 
úrad určil lehotu na uplatnenie námietok kratšiu ako 1 O dní, išlo by o porušenie ust. § 80 ods. 1 stavebného 
zákona. Po neúspešnom pokuse doručiť oznámenie Eduardovi Szabovi na uvedenú adresu trvalého bydliska, 
si oznámenie prevzal osobne na miestnom úrade dňa 18.09.2017. 

Námietky smerujúce proti stavebnému povoleniu (právoplatnosť, rozpor so záväzným stanoviskom 
MŽP SR vydaným podľa zákona o EIA), stavebný úrad musel zamietnuť, nakoľko ich riešenie presahuje 
kompetencie stavebného úradu v kolaudačnom konaní. Stavebný zákon v § 81 ods. 1 určuje rozsah 
preskúmania - skúma či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 
konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v 
územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej 
užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, 
životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. 

K tvrdeniam, že stavba a stavebné povolenie sú v rozpore so záujmami životného prostredia a so 
záujmami obyvateľov a verejnosti, uvádzame, že namietajúci nepodložil tieto tvrdenia dôkazmi, ale 
poukázal na znenie § 34 ods. 4 zákona č. 7111967 Z. z. (správny poriadok):"Vykonávanie dôkazov patrí 
správnemu orgánu". Stavebný úrad sa neuspokojil s týmto odôvodnením, nakoľko už v oznámení o začatí 
konania namietajúceho osobitne upozornil, že na podporu svojich tvrdení je povinný navrhnúť dôkazy(§ 34 
ods. 3 správneho poriadku). Nakoľko dôkazy nenavrhol, stavebný úrad má za to, že rozhodol na základe 
dostatočne zisteného skutkového stavu. 

K trvaniu stavby uvádzame, že stavbu bolo povolené užívať len ako dočasnú, do 31.12.2022 (záväzná 
podmienka užívania č. 1). 

Namietajúci ďalej nesúhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez existencie právoplatného 
stavebného povolenia a povolení na užívanie stavebných objektov súvisiacich s predmetnou stavbou, 
vydanými špeciálnymi stavebnými úradmi, t.j. vodné stavby, komunikácie a spevnené plochy, vrátane ORL 
pre spevnené plochy a SO X 1 .400. Stavebný objekt SO X 1.400 považoval za vodnú stavbu v zmysle zákona 
č. 364/2004 Z. z. o vodách. Stavebný úrad k tejto námietke uvádza, že v územnom rozhodnutí stavby zn. 
8157/43552/2016/STA/Kul zo dňa 14.09.2016, právoplatné dňa 10.11.2016, na základe stanoviska 
Okresného úradu Bratislava - odboru starostlivosti o životné prostredie, nebol stavebný objekt SO XI .400 
definovaný ako vodná stavba a preto bol stavebne povolený všeobecným stavebným úradom. V súlade s § 
77 stavebného zákona, mohol všeobecný stavebný úrad povoliť jeho užívanie. Stavebný objekt SO XI .400 
neobsahoval zariadenie na predčistenie zrážkovej vody. Kolaudačné rozhodnutie na komunikácie a spevnené 
plochy bude vydané špeciálnym stavebným úradom súčasne s rozhodnutím všeobecného stavebného úradu, 
čím bude zabezpečená nevyhnutná komplexnosť užívania stavby. 

K unimobunkám umiestneným v areáli uvádzame, že tie budú slúžiť ako SBS vrátnice a územne, aj 
stavebne boli povolené ako súčasť stavebných objektov SO X 1.1O1 a SO X 1.102. 

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

Stavebný úrad prostredníctvom tohto rozhodnutia rozhodol na podklade žiadosti navrhovateľa zo dňa 
27 .09.2017 aj o vylúčení odkladného účinku odvolania. Navrhovateľ uvádza, že stavba (okrem iného) zahŕňa 
nástupištia, výstupištia, infraštruktúru, spevnené plochy a ďalšie technické a technologické časti, ktoré sú 
súčasťou náhradnej hlavnej autobusovej stanice. Náhradná hlavná autobusová stanica má dočasne nahradiť 
funkciu existujúcej hlavnej autobusovej stanice Mlynské Nivy, ktorá bude zbúraná po začatí prevádzky 
náhradnej hlavnej autobusovej stanice, a na mieste existujúcej hlavnej autobusovej stanice Mlynské Nivy sa 
~Ybuduje moderná hlavná autobusová stanica na úrovni zodpovedajúcej európskej metropole. Ďalej uvádza, 
ze pod verejným záujmom sa rozumie taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech 
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. ..J .Kým občanom alebo mnohým občanom. Je nesporné, že hlavná náhradná autobusová stan ica, ktorej 
):~asťou je aj Stavba, bude strategickým a významným dopravným uzlom Bratis lavy, sl úžiacim š irokej 

?)erejnosti a predstavuje stavbu vo verejnom, resp. všeobecnom záujme. Uvádza, že na Stavbe bude mať 
autobusovú zastávku niekoľko dopravcov a využíva ju denne približne 20.000 cestujúcich predstavujúcich 
širokú verejnosť. Hlavným a najväčším dopravcom, ktorý bude využívať Stavbu, bude spoločnosť Slovak 
Lines, a.s., ktorá vykonáva pre Bratislavský samosprávny kraj výkony vo verejnom záujme, a to pravidelnú 
vnútroštátnu autobusovú dopravu na územ í Bratislavského samosprávneho kraja. Uvádza, že príprava a 
plánovanie sťahovania autobusovej stanice je náročný a dlhodobý proces, ktorý je potrebné komun ikovať so 
širokou verejnosťou a zabezpeč iť tým plynulosť a bezpečnosť chodu a prevádzky autobusovej stanice bez 
akéhokoľvek prerušenia. Kontinuita musí byť zachovaná aj vo vykonávaní prímestskej autobusovej dopravy 
vykonávanej spoločnosťou Slovak Lines, a.s., čo vyplýva aj z listu spoločnost i Slovak Lines, a.s. zo dňa 
11.9.2017, ktorý tvorí prílohu č. 1 listu. Termín sťahovania autobusovej stanice je po dohode všetkých 
zúčastnených strán dohodnutý na dni 30.9.2017-01.10.2017. Tento termín bol stanovený aj na základe 
skutočnost i, že dotknuté orgány v konaniach o povolení užívaní stavby už vydali svoje súhlasné stanoviská, 
čím z hľadiska záujmov ktoré sledujú s užívaním súhlasili. 

Stavebný úrad žiadosť navrhovateľa podrobne preskúmal, k prejednávanej veci uvádza, že správny poriadok 
vymedzuje v ust. § 55 ods.2 správneho poriadku dve podmienky, ktoré musí takéto rozhodnutie splniť: 
vyžaduje to naliehavý všeobecný záujem, alebo hrozí nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia 
utrpí účastník alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu. 

Navrhovateľ v prejednávanej veci navrhuje vydať kolaudačné rozhodnutie na dočasnú stavbu, ktorá bude 
slúžiť na účely v súvis losti s poskytovaním autobusovej dopravy. Jedná sa o dočasnú stavbu, ktorá nahradí 
jestvujúcu autobusovú stan icu, z ktorej je pre obyvateľov poskytovaná autobusová doprava, ktorú využíva 
široká verejnosť. S poukazom na skutočnosť, že sa jedná o dočasnú stavbu, ktorá bude slúžiť verejnosti, t.j. 
bližšie neurčenému okruhu ľudí , ktorý využívajú služby autobusových dopravcov poskytované č i už ako 
výkony vo verejnom záujme alebo výlučne na komerčnom základe bolo potrebné sa stotožniť so záverom o 
splnení podmienok pre vydanie rozhodnutia o vylúčení odkladného účinku odvo lania. Stavebný úrad má s 
poukazom na vyššie uvedené skutočnosti za to, že bola splnená podmienka existencie naliehavého 
všeobecného záujmu. Z procesného hľadiska vylúčenie odkladného účinku odvolan ia prichádza do úvahy 
kedykoľvek po vydaní meritórneho rozhodnutia, teda aj na druhostuptfovom orgáne. Výrok o vylúčení 
odkladného účinku odvolania je súčasťou tohto rozhodnutia vo veci samej. 

Poučenie 

Proti kolaudačnému rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámen ia 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. 

Podanie odvolania proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. 

Proti výroku o vylúčení odkladného účinku tohto rozhodnutia nie je možné podať odvolanie. 
Kolaudačné rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych 
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Poplatok: Správny poplatok uhradený vo výške 400 € 

Doručí sa účastníkom konania: 
1. Twin City a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
2. Twin City VIII s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
3. Eduard Szabo, Post Box 7, 931 O l Šamorín 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 

Bratislava 
5. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 81 1 07 Bratislava 
6. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

Tomášikova 46, Bratislava 
8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania, 

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

Na vedomie: 
9. HB REAVIS management, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
10. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava 

\ 


