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

7383/45131/2018/STA/Mys Bratislava 26.1 1.2018 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný pod ľa § 119 ods. 1 zákona č. 

50/ J 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na §7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o 
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na§ 1 písm. c) zákona č. 
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a 
doplnení zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, v nadväznosti na §2 písm. e) zákona č. 4 16/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné ce lky v znení neskorších predp isov 
(ďalej len „stavebný úrad"), v zmysle § 46 a 47 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej 
časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste, na podklade vykonaného územného konania 
rozhodla takto: 

Podľa §§ 39, 39a stavebného zákona v spojení s§ 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vykonávacia vyh láška"), vydáva 

rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1464 

ktorým sa urcuJe stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a určuje sa čas platnosti 
územného rozhodnutia súboru stavieb 

„Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, 

stavba č. 01-06" 

na pozemkoch pare. č. 9184/2, 9184/3, 9185/2, 9185/3, 9193/9, 9193/10, 9193/ 1 l, 9193/12, 9193/13, 
9193/14, 9193/15, 9193/374, 9193/375, 9193/376, 9193/498, 9193/499, 9182/10, 9182/13, 9182/32 a 
9193/18 v katastrálnom území Nivy, pare. č. 21795/2 v katastrálnom území Staré Mesto, s dočasným 
záberom pozemku pare. č. 9134/6 v k. ú. Staré Mesto, na Pribinovej ulici v Bratislave (ďalej len 
„stavba"), pre navrhovateľa 

Overon, a.s., 

Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50 957 279, 

tak ako j e zakreslené v zákrese do katastrálnej mapy v mierke 1: 1 OOO, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
prílohu tohto rozhodnutia. 



Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky 

Architektonické a urbanistické podmienky: 

1. Polyfunkčný súbor EUROVEA 2 ako súbor občianskych, bytových, inžinierskych a dopravných 
stavieb ako aj stavieb technického vybavenia zahŕňa nasledovné stavby 
Stavba č.00 Sanácia environmentálnej záťaže 
Stavba č.O 1 Podzemná garáž 
Stavba č.02 Nákupné centrum 
Stavba č.03 Bytový dom / Nábrežie 
Stavba č.04 Administratívna budova 1 
Stavba č.05 Bytový dom / Veža 
Stavba č.06 Administratívna budova 2 
Stavba č.07 Úprava Pribinovej a Čulenovej ul. 
Stavba č.08 Verejné priestory 
Stavba č.09 Úprava Eurovea 1 
Stavba č. IO Križovatka Dostojevského rad - Landererova 
Stavba č. 11 Križovatka Landererova - Čulenova - SND 
Stavba č. 1 2 Predlženie Pribinovej - Prístavná, Súkenn ícka 
Stavba č. 1 3 Križovatka Mlynské nivy - Košická - Prievozská - Svätoplukova 
Stavba č. 1 4 Križovatka Mlynské nivy - Karadžičova 

Stavba č.15 Križovatka Landererova - Košická. 

2. Predmetom územného rozhodnutia sú stavby č. O 1 až 06, tvoriace hlavné obč ianske a bytové stavby 
polyfunkčného súboru Eurovea 2. Riešené územie j e vymedzené na severe ulicou Pribinova, na 
východe mostom Apollo, na juhu nábrežím Dunaja a pamiatkovo chránenou budovou skladu č. 7 a na 
západe komplexom Eurovea. 

3. Členenie súboru stavieb č. O 1 až 06 na stavebné objekty a prevádzkové súbory: 

Stavba č. O 1 - Podzemná garáž: 
SO 1O1 Hlavný objekt - Podzemná garáž 
PS 101.2 Ve1t iká lne komunikácie - eskalátory 
PS 1O1 .4 Stabilné hasiace zariadenie 
PS 1O1 .6 Záložný zdroj 
SO 130 Odlučovač ropných látok 

Stavba č. 02 - Nákupné centrum: 
SO 20 1 Hlavný objekt - Nákupné centrum 
PS 201 .1 Odovzdávacia stanica tepla 
PS 20 1.2 Ve1t ikálne komunikácie - výťahy a eskalátory 
PS 20 1.3 Zdroj chladu 
PS 20 1.4 Stabilné hasiace zariadenie 
PS 20 1.5 Odberateľská trafostanica 
PS 201.6 Záložný zdroj 
SO 202 Fontána 
SO 203 Drobná architektúra 
SO 204 Výtvarné dielo 
SO 2 10.1 Spevnená terasa 1 
SO 210.2 Spevnená terasa 2 
SO 230 Lapače tuku 
SO 250 VN prípojka pre odberateľskú trafostanicu 
SO 260 Areálové vonkajšie osvetlenie 
SO 280 Sadové a parkové úpravy 
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Stavba č . 03 - Bytový dom/Nábrežie: 
SO 301 Hlavný objekt - Bytový dom!Nábrežie 
PS 301. J Odovzdávacia stanica tepla 
PS 301.2 Vertikálne komunikácie - výťahy a eskalátory 
PS 301.3 Zdroj chladu 
PS 30 1.4 Stabilné hasiace zariadenie 
PS 301.5 Distribučná trafostanica 
PS 3O1.6 Záložný zdroj 
SO 350 VN prípojka pre di stribučnú trafostanicu 

Stavba č. 04 - Admin istratívna budova 1: 
SO 401 Hlavný objekt - Administratívna budova 1 
PS 40 1. J Odovzdávacia stanica tepla 
PS 401.2 Vertikálne komunikácie - výťahy 
PS 401.3 Zdroj chladu 
PS 401.4 Stabilné hasiace zariadenie 
PS 401 .5 Odberateľská trafostanica 
PS 401.6 Záložný zdroj 
SO 450 VN prípojka pre odberateľskú trafostanicu 
SO 480 Sadové a parkové úpravy 

Stavba č . 05 - Bytový dom/Veža: 
SO 501 Hlavný objekt - Bytový dom/Veža 
PS 50 1.1 Odovzdávacia stan ica tepla 
PS 501.2 Vertikálne komunikácie - výťahy 
PS 501.3 Zdroj ch ladu 
PS 501.4 Stabi lné hasiace zariadenie 
PS 60 1.6 Záložný zdroj 

Stavba č. 06 - Administratívna budova 2: 
SO 601 Hlavný objekt - Administratívna budova 2 
PS 601.1 Odovzdávacia stanica tepla 
PS 601.2 Ve1iikálne komunikácie - výťahy 
PS 601.3 Zdroj chladu 
PS 601.4 Stabilné hasiace zariadenie 
PS 601.5 Odberateľská trafostanica 
PS 601.6 Záložný zdroj 
SO 602 Parkovací dom 
SO 603 Relax centrum 
PS 603 .4 Stabilné hasiace zariadenie 
SO 630 Odlučovač ropných látok 
SO 650 VN prípojka pre odberateľskú trafostanicu 
SO 680 Sadové a parkové úpravy 

4. SO 101 Podzemná garáž s dvoma podzemnými podlaž iami sa umiestňuje na 3. PP a 2. PP 
polyfunkčného súboru ako podzemná stavba. Stavba nadväzuje na existujúce podzemné garáže 
Eurovea. Podzemné hromadné garáže budú sprístupnené novými vjazdami/výjazdmi V 1-V 4 riešenými 
v rámci stavby č. 07 - Úprava Pribinovej a Čulenovej ul. Podzemná garáž s celkovým počtom 780 
parkovacích miest sa navrhuje pre vozidlá veľkosti 02. Okrem parkovacích státí sa v rámci tejto 
stavby umiestňujú sklady, nádrž SHZ so strojovňou, garáž pre čistiace auto, pivničné kobky pre SO 
301, OST, serverovne, rozvodne slaboprúdov, prečerpávacia stanica splaškových vôd, miestnosti 
lapača tukov, miestnosť SBS s hygienickým zázemím, šatne údržby a miestnosti upratovačiek . 

SO 201 Nákupné centrum s jedným podzemným a troma nadzemnými podlažiam i sa umiestiíuje nad 
stavbou podzemnej garáže na 1. PP, 1. NP, 2. NP a časť orientovaná na Pribinovu aj na 3. NP súboru. 
V nákupnom centre budú priestory obchodnej galérie, prevádzky obchodov a služieb, verejného 
stravovania, ako aj zásobovania a technickej vybavenosti. Vo vyššej časti stavby orientovanej 
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k Pribinovej bude kino. V priestore kina budú v dvoch nástupných úrovniach (2. a 3. NP) 3 kinosály a 
3 kinosály nad sebou s prepojovacím schodiskom. Premietacie miestnosti budú situované 
v mezanínoch 2M. NP a 3M. NP. Priestory budú mať vlastné VZT zariadenie umiestnené na streche 
kina. Úžitková plocha predajní, prenajímateľných priestorov, kina, reštaurácie, food courtu 
a občerstvenia bude 23 225 m2. 

SO 301 Bytový dom je umiestnený smerom k nábrežnej promenáde. Bytový dom s 9 nadzemnými 
podlažiami a troma podzemnými podlažiami sa umiestňuje na 1. PP až 3. PP a 1. NP až 9. NP súboru. 
Bytový dom je rozdelený do sekcií A až E. 
Na 1. PP budú komunikačné jadrá. Na 2. PP a 3. PP sa umiest11uje 186 parkovacích miest, sklady 
a technické zázemie bytového domu. 
Nadzemná časť bytového domu (sekcia A až D) je pohľadovo riešená ako 6 podlažná s ďalšími dvoma 
ustupujúcimi podlažiami. Na 1. NP budú vstupné chodby a komunikačné jadrá umiestnené zasunutím 
do priestorov nákupného centra, na 2. NP až 8. NP sú umiestnené byty. 
Nadzemná časť bytového domu (sekcia E) sa nachádza mimo výškovej zonácie kompaktného mesta. 
Na 1., 2. a 3. NP sú vstupné priestory a komunikačné jadro umiestnené zasunutím do priestorov 
nákupného centra, obytné podlažia sú umiestnené od 4. NP po 9. NP súboru. Z nábrežia je v iditeľný 

vstup na l. NP a 4. až 9. NP. 

Struktúra bytov a ateliérov: 

5 a viac 
nebytový 

2 izbový byt 3 izbový byt 4 izbový byt 
izbový byt 

spolu bytov priestor -
ateliér 

33 37 18 4 92 6 

SO 401 Administratívna budova 1 sa umiestňuje na severnej strane polyfunkčného súboru a lemuje 
priestor Pribinovej a Ču lenovej ulice. Budova bude hmotovo rozdelená do dvoch výškovo rozdielnych 
častí. PozdÍž Pribinovej ulice bude rešpektovať výškovú úroveň komplexu Eurovea a vyosená nárožná 
hmota v smerovaní Čulenovej ul. bude výškovo korešpondovať s protiľah lým nárožím 
administratívnej budovy. Stavba s deviatimi nadzemnými podlažiami sa umiestňuje na 1. NP až 9. NP 
súboru, 1. NP a 2. NP je riešené zasunutím do priestorov nákupného centra. Administratívne priestory 
sa nachádzajú na 2. až 9. nadzemnom podlaží. Pod lažia sú riešené ako trojtrakty, kde v strednom 
trakte sa nachádza technicko-prevádzkové zázemie, hygienické zariadenia pre mužov a ženy, 
kuchynky, upratovacie miestnosti, serverovne SLB a elektrorozvodne. Technické vybavenie objektu 
(strojovňa VZT a ch ladenia, zdroje chladu, náhradný zdroj) je umiestnené na strechách obidvoch hmôt 
a bude opatrené hluko izo lačnou stenou. Parkovacie miesta pre potreby stavby sa nachádzajú v 
podzemnej garáži v stavbe č. O 1. Predpokladaný počet pracovníkov v administratívnej budove je 1 130 
osôb. 

SO 50 1 Bytový domN eža je bytovým domom. Bytový dom má dve podzemné podlažia (2. PP, 1. PP) 
a 47 nadzemných podlaží ( 1. NP až 47. NP), z toho posledné je technické ustupujúce. Medzi 1. PP a 1. 
NP je mezanín IM. PP. 
Na podzemných podlažiach bude prev ládať parkovanie s celkovým počtom 550 parkovacích miest 
a pivničné kobky. 
Na 1., 2., 3. a 4. nadzemnom podlaží budú vstupné priestory a prevádzky obč ianskej vybavenosti ako 
wellness a banketová miestnosť pre potreby prevádzky bytového a apartmánového domu. 
V nižšie umiestnených nadzemných podlažiach je navrhovaná apartmánová časť slúžiaca na 
prechodné ubytovanie. Apartmánová časť je navrhnutá podľa kategorizačnej vyhlášky MH SR č. 
277 /2008 Z. z. ako apartmánový dom kategórie * * *. Stravovacie nároky sú zabezpečené 
navrhovanými prevádzkami v nákupnom centre. Apa1tmány sa umiestňujú na 5. až 17. nadzemnom 
podlaží. 
Na 5. až 35. nadzemnom podlaží sa na severne orientovanej časti pôdorysov umiestňujú nebytové 
priestory - ateliéry, s hygienickým zázemí a kuchynkou. Ateliéry sú navrhované ako priestory pre 
malé administratívne prevádzky. 
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Na 18. až 46. nadzemnom podlaží sa umiest11ujú byty rôznej veľkostnej a štandardnej kategórie. 
Miestnosti technického vybavenia sú navrhnuté v podzemných a nadzemných podlažiach a tiež na 
technickom 47. nadzemnom podlaží. 

Struktúra bytov, ateliérov a apartmánov: 

5 a viac 
nebytový nebytový 

2 izbový byt 3 izbový byt 4 izbový byt 
izbový byt 

spolu bytov priestor - priestor -
ateliér apartmán 

108 54 27 21 210 62 117 

SO 601 Administratívna budova 2 sa umiestňuje na severovýchodnej strane polyfunkčného súboru, pri 
moste Apollo. Jedná sa o stavbu s 15 nadzemnými podlažiami(!. NP až 15. NP) a3 podzemnými 
podlažiami (3. PP, 2. PP, 1. PP). Medzi 1. PP a 1. NP a 5. NP a 6. NP sú mezaníny s označeniami 1 M. 
PP a 5M. NP. 
Hmota celého objektu je na posledných troch podlažiach ustupovaná smerom od Dunaja k Pribi novej, 
čím sa vytvárajú pochôdzne strešné terasy - oddychové zóny so sadovými úpravami zelenej strechy. 
Na podzemných podlažiach sa umiestňuje 276 parkovacích miest a technická vybavenosť. 

Na 1. NP bude relax centrum, na 2. NP až 5M. NP bude hromadná garáž so 453 parkovacími miestami 
a na 6. NP až 15. NP administratíva. Relax centrum bude mať samostatný vstup, sociálne zázemie a 
športové priestory pre fitness centrum. Podlažia sú riešené ako trojtrakty, kde v strednom trakte sa 
nachádza technicko-prevádzkové zázemie, hygienické zariadenia pre mužov a ženy, kuchynky, 
upratovacie miestnosti, serverovne SLB a elektrorozvodne. Technické vybavenie objektu je 
umiestnené aj na 6. nadzemnom podlaží. 

SO 210.1 Spevnené terasy 1 je plochou pred nástupom do nákupného centra a tvorí strechu 1. 
podzemného podlažia rozš írenej časti prenajímateľných obchodných priestorov pod úrovňou 

upraveného terénu. 

SO 210.2 Spevnené terasy 2 je plochou pred nástupom do administratívnej budovy č. 2 a oko lo relax 
centra. Plocha zároveň tvorí strechu 1. podzemného podlažia rozšírenej časti podzemných garáží pod 
úrovňou upraveného terénu. 

Podmienky výškového a polohového umiestnenia: 

5. Stavba sa umiestňuje podľa zákresu do katastrálnej mapy v mierke 1: 1 OOO a podľa dokumentácie pre 
umiestnenie stavby vypracovanej v 03/201 7 (ďalej len „DUR"), zodpovedný projektant Ing. arch. 
Radoslav Grečmal, autorizovaný arch itekt, reg. č. 0451 AA, pri rešpektovaní podmienok tohto 
rozhodnutia. 

6. Súbor stavieb sa umiestňuje na pozemkoch pare. č . 9184/2, 9184/3, 9185/2, 9185/3, 9193/9, 9193/10, 
9193/11 , 9 193/ 12, 9193/13, 9193/14, 9193/15, 9193/374, 9193/375, 9193/376, 9193/498, 9193/499, 
9182/ 1 O, 9182/13, 9182/32 a 9193/ 18 v k.ú. Nivy, pare. č. 2 1795/2 v k.ú. Staré Mesto, s dočasným 
záberom pozemku pare. č. 9134/6 v k.ú. Staré Mesto pre um iestnenie zariadenia staveniska, na 
Pribinovej ulici v Bratislave, v týchto na jmenších odstupových vzdialenostiach od pozemkov pare. č. 
9193/644 k. ú. Nivy O m 
9 193/373 k. ú. Nivy O m 
9193/501 k. ú. Nivy O m 
9193/500 k. ú. Nivy 5,30 m 
9193/205 k. ú. Nivy 11 ,83 m 
9193/32 k. ú. Nivy 12,98 m 
9193/ 18 k. ú. Nivy 10,32 m 
9193/ 11 6 k. ú. Nivy 10,39 m 
21836/ 12 k. ú. Staré Mesto 3, 77 m 
21795/2 k. ú. Staré Mesto 2, 73 m 
21795/7 k. ú. Staré Mesto 3, 77 m 
9182/12 k. ú. Nivy 4,23 m 
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7. Nad úroviíou 1. NP sa súbor stavieb umiestňuje v týchto najmenších odstupoch od susediacich stavieb 
na pozemkoch pare. č. 
9193/644 k. ú. Nivy 9,66 m 
9193/373 k. ú. Nivy O m 
9136/3 k. ú. Staré Mesto 36,36 m (SO 201) 
9136/3 k. ú. Staré Mesto 39,78 m (SO 401) 
9134/45 k. ú. Staré Mesto 79,91 m 
9134/6 k. ú. Staré Mesto 46,58 m. 

8. Výškové osadenie hlavných stavebných objektov k úrovni± 0,000 = 139,750 mn. m.: 

1. NP súboru= - 0,500 m = 139,250 m n. m. 

SO 20 l Hlavný objekt - Nákupné centrum 
atika strechy nad 3. NP (kiná orientované k Pribinovej) = + 28,275 m = 168,025 m n. m. 
najvyšší bod - komín=+ 36,500 m = 176,250 m n. m. 

SO 301 Hlavný objekt - Bytový dom/Nábrežie 
atika strechy nad 9. NP =+ 31,825 m = 171 ,575 mn. m. 
najvyšší bod - kapotáž technológie= + 34,475 m = 174,225 mn. m. 

SO 401 Hlavný objekt - Administratívna budova 1 
atika strechy nad 9. NP= + 38,950 m = 178,700 mn. m. 
najvyšší bod= + 43 ,600 m = 183,350 mn. m. 

SO 501 Hlavný objekt - Bytový domNeža 
atika strechy nad 4 7. NP=+ 160,000 = 299, 750 m n. m. 
najvyšší bod = + 168,000 m = 307, 750 m n. m. 

SO 60 1 Hlavný objekt - Administratívna budova 2 
atika strechy nad 15. NP= + 58,000 = 197,750 mn. m. 
najvyšší bod=+ 63,500 m = 203,250 m n. m. 

Koncepcia napojenia na siete technického vybavenia a pozemné komunikácie, zásobovanie 
elektrickou energiou a riešenie statickej dopravy: 

9. Predmetom územného rozhodnutia je pripojenie stavieb na distribučnú sieť elektrickej energie podľa 
objektovej skladby. Dopravné napojente na miestne komunikácie, zásobovanie vodou, 
odkanalizovanie jednotlivých objektov a spevnených plôch, horúcovodné prípojky, nevyhnutné 
prekládky inžinierskych sietí a vyvolané dopravné stavby nie sú predmetom územného rozhodnutia. 

1 O. Stavba č. O 1 - Podzemná garáž 
Zásobovanie vodou bude zabezpečené vodovodnou prípojkou. Príprava teplej pitnej vody bude 
zabezpečená elektrickými zásobníkovými ohrievačmi. 
Odkanalizovanie stavby bude riešené ako delené. Splašková kanalizácia bude napojená dvomi 
prípojkami zaústenými do verejnej kanalizácie v Pribinovej a do areálovej kanalizácie na nábrežnej 
strane. Okapové vody z parkovacích plôch budú zberané pomocou pojazdného automobilu, prečistené 
cez odlučovač ropných látok, a následne odvedené do dažďovej kanalizácie. 
Rozvod tepla a chladu nie je riešený. 
Zásobovanie elektrickou energiou - podzemná garáž bude zásobovaná z odberateľskej trafostanice 
nákupného centra (PS 201.5). Objekt nemá vlastnú trafostanicu. Náhradný zdroj bude umiestnený na 
1 . NP nákupného centra. 

Stavba č. 02 - Nákupné centrum 
Zásobovanie vodou bude zabezpečené vodovodnou prípojkou. 
Odkanalizovanie stavby bude riešené ako delené. Splašková kanalizácia bude napojená tromi 
prípojkami zaústenými do verejnej kanalizácie v Pribinovej a štyrmi prípojkami zaústenými do 
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areálovej kanalizácie na nábrežnej strane. Dažďové vody zo striech budú odvádzané cez areálovú 
vonkaj šiu dažďovú kanalizáciu do vsakovacích objektov. Znečistená voda z tukovej kanalizácie 
z gastroprevádzok bude preč i stená cez trojicu l apačov tukov v 1. PP nákupného centra a následne 
odvedená cez splaškovú kanalizáciu . 
Rozvod tepla a chladu - stavba bude zásobovaná teplom zo systému centrálneho rozvodu tepla 
z navrhovanej OST (PS 201.01) umiestnenej na 2. PP stavby č . O 1. Tepelný výkon OST bude 2 600 
kW. Príprava teplej pitnej vody bude decentrálna, zabezpečená elektrickými zásobníkovými 
ohrievačmi . Ako zdroj chladu sú navrhnuté kompaktné chladiace jednotky umiestnené v 2. PP stavby 
č. o 1. 
Zásobovanie elektrickou energiou - nákupné centrum bude zásobované vstavanou odberateľskou 
trafostanicou PS 20 1.5 s výkonom 3x 1 OOO k VA, napojenou na VN prípojku SO 250 pri moste Apollo. 
Trafostanica bude umiestnená v 2. PP podzemnej garáže. Náhradný zdroj bude umiestnený na 1. NP 
nákupného centra. 

Stavba č. 03 - Bytový dom / Nábrežie: 
Zásobovanie vodou bude zabezpečené vodovodnou prípojkou. Rozvod pitnej a požiarnej vody 
zabezpečia čerpac ie stanice. 
Odkanalizovan ie stavby bude riešené ako delené. Splašková kanalizácia bude napojená tromi 
prípojkami DN 200 zaústenými do areálovej kanalizácie na nábrežnej strane. Dažďové vody zo striech 
budú odvádzané cez areálovú vonkajšiu dažďovú kanalizáciu do vsakovacích objektov. 
Rozvod tepla a chladu - stavba bude zásobovaná teplom zo systému centrálneho rozvodu tepla 
z navrhovanej OST (PS 301.01) umiestnenej na 2. PP stavby č. 03. Tepelný výkon OST bude 500 
kW. Teplá pitná voda bude pripravovaná centrálne v OST. Ak zdroj chladu sú navrhnuté kompaktné 
chladiace jednotky umiestnené v 2. PP stavby č. O 1. 
Zásobovanie elektrickou energiou - bytový dom bude zásobovaný vstavanou distribučnou 

trafostanicou PS 301.5 s výkonom 2x 1 OOOkV A. Trafostan ica bude zásobovať aj stavbu č. 5. 
Trafostanica bude napojená na VN prípojku SO 350. Trafostanica bude umiestnená na 1. NP 
administratívnej budovy 2, s prístupom od mosta Apollo. Náhradný zdroj bude umiestnený na 1. NP 
administratívnej budovy 2. 

Stavba č. 04 - Administratívna budova 1: 
Zásobovanie vodou bude zabezpečené vodovodnou prípojkou. Rozvod pitnej a požiarnej vody 
zabezpečia čerpacie stanice. 
Odkanalizovanie stavby bude riešené ako delené. Splašková kanalizácia bude napojená dvomi 
prípojkami zaústenými do verejnej kanalizácie na Pribinovej. Dažďové vody zo striech budú 
odvádzané cez areálovú vonkajšiu dažďovú kanalizáciu do vsakovacích objektov. 
Rozvod tepla a chladu - stavba bude zásobovaná teplom zo systému centrálneho rozvodu tepla 
z navrhovanej OST (PS 401.01 OST) umiestnenej na 2. PP stavby č. 01. Tepelný výkon OST bude 
980 kW. Príprava teplej pitnej vody bude decentrálna, zabezpečená elektrickými zásobníkovými 
ohrievačm i . Ak zdroj chladu sú navrhnuté kompaktné chladiace jednotky umiestnené na streche 
admin istratívneho objektu. 
Zásobovanie e lektrickou energiou - administratívna budova bude zásobovaná vstavanou 
odberateľskou trafostanicou PS 40 1.5 s výkonom 2x 1 OOO kV A napojenou na VN prípojku SO 450 v 
Pribinovej. Trafostanica bude umiestnená v 2. PP podzemnej garáže. Náhradný zdroj bude umiestnený 
na 1. NP nákupného centra. 

Stavba č . 05 - Bytový dom / Veža: 
Zásobovanie vodou bude zabezpečené vodovodnou prípojkou. Rozvod pitnej a požiarnej vody 
zabezpečia čerpac ie stanice. 
Odkanalizovanie stavby bude riešené ako delené. Splašková kanalizácia bude napojená dvomi 
prípoj kami zaústenými do verejnej kanalizácie na Pribinovej a areálovej kanalizácie na nábrežnej 
strane. Dažďové vody zo striech budú odvádzané cez areálovú vonkajšiu dažďovú kanalizáciu do 
vsakovacích objektov. 
Rozvod tepla a chladu - stavba bude zásobovaná teplom zo systému centrálneho rozvodu tepla 
z navrhovanej OST (PS 501 .0 1 OST) umiestnenej na 1. PP stavby č. 05. Tepelný výkon OST bude 2 
400 kW. Teplá pitná voda bude pripravovaná centrálne v OST. Ak zdroj chladu sú navrhnuté 
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kompaktné ch ladiace jednotky v kombinácii so suchými ch lad ičmi , umiestnené budú v technickom 
priestore v podnoži objektu. 
Zásobovanie elektrickou energiou - bytový dom bude zásobovaný vstavanou distri bučnou 

trafostanicou PS 301.5 s výkonom 2xJOOOkVA, ktorá bude zásobovať aj stavbu č. 3. Trafostanica 
bude napojená na VN prípojku SO 350. Trafostanica bude umiestnená na 1. NP administratívnej 
budovy 2, s prístupom od mosta Apollo. Náhradný zdroj bude umiestnený na 1. NP admin istratívnej 
budovy 2. 

Stavba č. 06 - Administratívna budova 2: 
Zásobovanie vodou bude zabezpečené vodovodnou prípojkou. Rozvod pitnej a požiarnej vody 
zabezpeč ia čerpacie stanice. 
Odkanalizovanie stavby bude riešené ako delené. Splašková kanalizácia bude napojená jednou 
prípojkou zaústenou do verejnej kanalizácie na Pribinovej. Dažďové vody zo striech budú odvádzané 
cez areálovú vonkajšiu dažďovú kanalizáciu do vsakovacích objektov. Okapové vody z parkovacích 
plôch budú zberané pomocou pojazdného automobilu, prečistené cez odlučovač ropných látok, 
a nás ledne odvedené do dažďovej kanalizácie. 
Rozvod tepla a chladu - stavba bude zásobovaná teplom zo systému centrálneho rozvodu tepla 
z navrhovanej OST (PS 601.0 1 OST) umiestnenej na 2. PP stavby č. 06. Tepelný výkon OST bude 1 
200 kW. Príprava teplej pitnej vody bude decentrálna, zabezpečená elektrickými zásobníkovými 
ohrievačmi. Ak zdroj chladu sú navrhnuté kompaktné chladiace jednotky umiestnené v technickom 
priestore administratívneho objektu a vzd uchom chladené kondenzátory umiestnené na streche 
objektu. 
Zásobovanie elektrickou energiou - administratívna budova bude zásobovaná vstavanou 
odberateľskou trafostanicou PS 601.5 s výkonom 2x 1 OOO kV A, napojenou na VN prípojku SO 650. 
Trafostanica bude umiestnená na 1. NP administratívnej budovy 2, s prístupom od mosta Apollo. 
Náhradný zdroj bude umiestnený na 1. NP administratívnej budovy 2. 

11. Pripojenie stavieb č. OJ až 06 na pozemné komunikácie musí byť zhotovené do začatia užívania 
stavieb č. O 1 až 06 (§ 7 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.). 

12. Podmienkou užívania stavieb č. O 1 až 06 je uskutočnenie stavieb č. 00 a 07. 

13. Riešenie statickej dopravy: 
Statická doprava je riešená v počte 2245 odstavných a parkovacích miest (PM), ktoré budú umiestnené 
v stavbách č. O 1, 03, 05 a 06. Návrh sp Íňa požiadavky normy STN 73 611O/Z1, Z2, v zmysle ktorej je 
celkový požadovaný počet odstavných a parkovacích miest 2152. Z celkové poštu stojísk budú 4 % 
(90 PM) vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

R. š . t ť k . d 1e en1e s a 1c e.1 opravy: 

Stavba Potreba PM 
Návrh PM 

Podzemná garáž Nadzemná garáž 
O 1 Podzemná garáž o 780 o 
02 Nákupné centrum 787 o o 
03 Bytový dom / Nábrežie 155 186 o 
04 Administratívna budova 1 255 o o 
05 Bytový dom/ Veža 550 550 o 
06 Administratívna budova 2 405 276 453 

Spolu PM 2152 
1792 453 

2245 
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Plošné ukazovatele: 

14. Veľkosť funkčnej plochy 
Celková zastavaná plocha nadzemnej časti 

Celková pod lažná plocha nadzemnej časti 

Celková pod lažná plocha podzemnej časti 

Pomer funkcie OV a bývan ia: 
IPP: 
IZP: 
KZ: 
Celková plocha započítateľnej zelene 
Skutočná plocha zelene 
z toho zeleň na rastlom teréne 
z toho zeleň nad podzemným i konštr. s hr. substrátu nad 2 m 
z toho zeler1 nad podzemnými konštr. s hr. substrátu nad 1 m 
z toho zele11 nad podzemnými konštr. s hr. substrátu nad 0,5 m 
Celková podlažná plocha podzemnej časti SO l O 1 
Celková podlažná plocha nadzemnej časti SO 201 
Celková podlažná plocha podzemnej časti SO 201 
Celková podlažná plocha nadzemná - bytová časť SO 301 
Celková podlažná plocha nadzemná - nebytová časť SO 301 
Celková podlažná plocha podzemná SO 30 1 
Celková podlažná plocha nadzemná SO 401 
Celková podlažná plocha podzemná SO 401 
Celková podlažná plocha nadzemná bytový dom SO 501 
Celková podlažná plocha podzemná bytový dom SO 501 
Celková podlažná plocha nadzemná apartmánový dom SO 50 1 
Celková pod lažná plocha nadzemná relax centrum SO 501 
Celková pod lažná plocha nadzemná SO 601 
Celková podlažná plocha podzemná SO 601 

39 032 m2 

20 279 m2 

155 505 m2 

98 132 m2 

70%: 30% (109 434 m2
: 46 071 m2

) 

3,99 
0,52 
0,1 0 
3 926 m2 

5 018 m2 

2 624 m2 

642,6 m2 (skutočná plocha 714 m2) 

389 m2 (skutočná plocha 778 m2
) 

270,6 m2 (skutočná plocha 902 m2
) 

36 205 m2 

25 193 m2 

2 1 343 m2 

1434 1 m2 

354 m2 

8 664 m2 

20 251 m2 

O m2 

31 730 m2 

21 288 m2 

16 430 m2 

320 m2 

46 886 m2 

IO 632 m2 

15. V každom ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavbu č. O 1 až 06 preukazovať dodržanie 
plošných ukazovateľov pre celý po lyfunkčný súbor, a to aj v prípade vydávania samostatných 
stavebných povolení, prípadne ich zmien. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov štátnej správy a obce: 

Hlavné mesto SR Bratislava. záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. MAGS OUJC 40020117-
70872 zo dňa 28.03.2018: 

Z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: 
• Podmienkou kolaudácie stavieb č. O 1 - 06 je splnenie požadovaného koeficientu zelene v rámci 

r iešenej funkčnej plochy - vytvorenie všetkých započítateľných plôch zelene, deklarovaných v 
predloženej dokumentácii, vrátane zelene na rastlom teréne o výmere 2 624 m2

• Tieto sú súčasťou 
zápočtu požadovaného podielu zelene v rámci celej funkčnej plochy pre splnen ie koeficientu zelene 
predkladaných stavieb č. O 1 - 06. Časť tejto plochy je navrhnutá na pozemkoch, ktoré nie sú vo 
vlastníctve investora, riešené sú samostatnou stavbou č. 08 Verejné priestory. 

• Na ploche námestia zvýš iť podiel zelených plôch na úkor spevnených. V ďal ších stupňoch projektovej 
prípravy je potrebné dodržať, v projektovej dokumentácii deklarovanú, výmeru zelene s 
prislúchajúcimi hrúbkami pôdneho substrátu tak, aby z celkovej započítateľnej plochy zelene tvorila 
ze leň na rastlom teréne a zeleň na úrovni terénu nad podzemnými konštrukciami s hrúbkou substrátu 
nad 2,0 m min . 70 %. Pre ze leň vytvoriť také podmienky, ktoré j ej umožnia rast a želateľný rozvoj aj v 
budúcnosti . 

• Stavba č. 05 Bytový dom veža bude skolaudovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie; 
apa1tmány a ateliéry sú posudzované ako nebytové priestory bez ohľadu na ich vnútorné dispozičné 
usporiadanie. 
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• Počas výstavby je potrebné rešpektovať všetky požiadavky obsiahnuté v Rozhodnutí o schválení 
záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia vydanom Ministerstvom životného 
prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov dňa 12.06.2017 pod por. č. R-AR 3093/2017. 

• Pri tvorbe verejného priestoru je potrebné zabezpečiť optimálnu mikroklímu mestského priestoru. 
Dôraz klásť na urbanistický detail a prvky drobnej architektúry (použiť kvalitné materiály mestského 
mobiliáru). 

Z hľadiska riešenia dopravného vybavenia: 
• s umiestnením stavby „Polyfunkčný súbor Eurovea 2" je možné súhlasiť len pri dodržaní všetkých 

východiskových predpokladov, navrhnutých opatrení a záverov v zmysle koncepcie dopravného 
riešenia prevereného v „Dopravno-inžinierskej štúdii EUROVEA II. a TRIANGEL II." (PUDOS
PLUS, spol. s r.o., 09/2016). Ide o súbor Stavieb č. 10-15 podmieňujúcej dopravnej infraštruktúry s 
názvom „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova, Dopravná infraštruktúra" : 

Stavba 1 O - Križovatka Dostojevského rad - Landererova 
Stavba 11 - Križovatka Landererova - Čulenova - SND 
Stavba 12 - PredÍženie Pribinovej - Prístavná - Súkenícka 
Stavba 13 - Križovatka Mlynské nivy - Košická - Prievozská - Svätoplukova 
Stavba 14 - Križovatka Mlynské nivy - Karadžičova 

Stavba 15 - Križovatka Landererova - Košická - Prístavná 
• návrh dopravného riešenia automobilovej dopravy v zóne pod ľa návrhu v dopravno-inžinierskej štúd ii 

spočíva v zmene organizácie dopravy v križovatkách Landererova - Košická - Prístavná, 
Dostojevského rad - Landererova, Karadžičova - Mlynské nivy a Mlynské nivy - Koš ická -
Prievozská; v revitalizácií komunikačného prepojenia Prístavná - Pribinova a jeho zapojení do 
križovatky Prístavná - Súkenícka; v zabezpečení priepustnosti dnes uzatvorenej spojovacej paralelnej 
komunikácie s Landererovou medzi Čulenovou a Olejkárskou a jej zaradení do siete mestských 
komunikácií; v zabezpečení úpravy organizácie dopravy na Ču lenovej j užne od Landererovej, vo 
vytvorení samostatného pravého odbočovacieho pruhu z Čulenovej do Landererovej a v ďalších 
opatreniach. 

• Východiskovými predpokladmi uvažovanými v dopravno-inžinierskej Štúdii bola existencia diaľnice 
D4 v úseku Jarovce - Rača, rýchlostnej cesty R 7 v úseku Dunajská Lužná - Prievoz, podmieňujúce 
dopravné stavby a opatrenia posudzovaných investícií v blízkom území v časovom predstihu pred 
zámerom Eurovea 2. 

• Vjazdy/výjazdy do/z parkovacích garáží a dopravné pripojenie na nadradenú dopravnú sieť sú 
súčasťou podmieňujúcej Stavby č. 07 Úprava Pribinovej a Čulenovej ulice. 

• Nároky statickej dopravy jednotlivých Stavieb č. 02 - 06 budú zabezpečené v parkovacích garážach 
polyfunkčného súboru Eurovea 2 v dostatočnom počte pre prís lušný objekt stavby a s verejnou 
prístupnosťou parkovacích stojísk v požadovanom objeme. 
Z h ľadiska ochrany životného prostredia: 

• Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1993 o 
starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

Z hľadiska budúcich majetka - právnych vzťahov: 
• V prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a správy 

Hlavného mesta SR, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako 
samostatný obj ekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa. 

Z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia mavné mesto SR 
Bratislava odporúča: 

• Z dôvodu zaberania v súčasnosti zelených plôch riešiť aj zelené fasády; v kontakte terénu s budovou 
navrhnúť v maximálnej možnej miere prírodné plochy, ktoré zlepšujú energetickú bilanciu budov. V 
ďalšom stupni dokumentácie predložiť na stavebný úrad projekt sadových úprav, ktorý bude 
zohľadňovať uvedené požiadavky. 

• Zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním alebo retenciou s ohľadom na 
inž iniersko-geologické pomery v území. 

• Ploché strechy na objektoch v ďalšom stupni dokumentácie rieš iť ako vegetačné strechy, extenzívne (s 
min. hrúbkou substrátu 5-25 cm). 
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Odporúčania z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia do ďalšieho stupňa projektovej 
prípravy: 

• Zo strany Pribinovej ulice odporúčame vytvoriť výraznej ší priestor podlubia - najmä pri Stavbách č. 
02, resp. 04 pozdÍž celej fasády, v prípade možnosti tu vytvoriť stromovú aleju. 

• V rámci najvyšš ích podlaží Stavby č. 05 odporúčame umiestniť prevádzku umožňujúcu verejne 
prístupnú vyhliadku na mesto. 

Urbanisticko-architektonické pripomienky a odporúčania z hľadiska tvorby mestského prostredia - na 
základe posúdenia predloženého zámeru hlavnou architektkou: 

• Zóna Pribinova ako zdieľaný verejný priestor 
- Urbanistický blok zóna Pribinova má po ukončení potenciál stať sa živou mestskou štvrťou, 

verejné priestory - uličné ťahy a námestia, ako aj predpolia dôležitých budov musia byť dopravne 
utíšené. Priestory pre peších (najmä vnútrobloky, napr. Panoráma City III) atraktivizujú mestské 
prostredie. Aj Pribinova ul ica by mala byť riešená ako zdieľaný ukľudnený bulvár. Priestor 
komunikácie riešiť ako bezbariérový - žiadne bariéry vo forme obrubníkov, delenie rôznym 
druhom dlažby, plochami zelene, stromoradím a pod. 

- Vytvárať max. ukľudnené zóny alebo priestory bez kontaktu s dopravnými komunikáciami . 
- Stromové j amy s dostatočným objemom pre stromový substrát a zachytávanie dažďovej vody 

plánovať spolu so stanovením trás technickej infraštruktúry, túto viesť v spoločných koridoroch 
pod rozoberate ľnou dlažbou, pričom prioritou je ich umiestnenie pod cestnými komunikáciami, 
prípadne na rozhraní spevnených a nespevnených plôch a pod. Technickú infraštruktúru 
umiestňovať s ohľadom na budúci detail verejných priestorov - výsadba stromov, ponechanie 
prírodných plôch pre vsakovanie zrážkovej vody, tvorba suchých poldrov ako súčasti plôch zelene 
(zelená infraštruktúra). 

- Dbať na umiestrfovanie meracích skríi1 a rozvodní a osadzovanie inžinierskych sietí aj z hľadiska 
ochranných pásiem a estetiky verejného priestoru. 

• U ličný parter a architektúra 
- Živý uličný parter je najväčšou charakteristikou mestského prostred ia a verejné priestory ako ulica 

a námestie vytvárajú významný komunikačný a interaktívny priestor v meste a zároveň mesto ako 
také reprezentujú . 

- Prednosťou pa1teru by mala jeho udržateľná variabilita využívania priestorov v kontexte s 
verejným, resp. nezastavaným priestorom (vstupy, obchody a prevádzky, vybavenosť domu -
miestnosti pre bicykle a pod„ prestupy do vnútroblokov, pasáže a pod ako aj dočasné využitia pre 
kreatívny priemysel a umeleckú scénu mesta, sociálne fu nkcie - neprenajaté priestory v pa1teri 
nemusia byť prázdne a nevyužité„.) 

- Pozitívnym prvkom je zapustenie parteru smerom do vnútra di spozície, otvorené stÍporadie, 
niekedy až viacpodlažné „podlubie". Na budove zo strany Pribinovej ulice odporúčame vytvoriť 

priestor podlubia ako čiastočného zapustenia parteru, vybudovanie viacerých vstupov do 
prevádzok, ako aj prechodu na nábrežnú promenádu. Ku kvalite parteru prispieva jeho 
transparentnosť, väzba na ulicu a vnútroblok, prepojenia aj v širších súv islostiach. 

- V osi Pribinovej ulice paralelnej s budovou SND z východnej strany - riešenie priameho vstupu do 
obchodnej pasáže Eurovea 2, ktorú zatraktívni, priame prepojenie ku skladu č. 7 privedie do 
nákupnej pasáže aj návštevníkov, ktorých cie ľom bolo „len" nábrežie. Navyše riešenie pasáže 
vytvorí požadovanú cezúru medzi pôvodným objektom kina a novostavbou Eurovea 2 (v zmysle 
Stanoviska HMSR k IZ Eurovea 2 - dobudovanie 2. Etapy polyfunkčného komplexu zo dňa 

4. 10.201 6). 
- Bulvár Pribinova musí byť atraktívny po obidvoch stranách - najatraktívnejšie ulice v meste sú tie, 

ktoré maj ú veľa jasných viditeľných vstupov do prevádzok po obidvoch stranách - rôznorodosť a 
pestrosť v riešení parteru prináša bohatosť zážitkových vnemov a atraktivizuj e priestor 
u 1 ice/námestia. 

- Prvky verejného priestoru ako mobiliár, umelecké diela, prístrešky, múriky využívať ako výrazné 
prvky orientácie a identifikácie sa s mestským, resp. obytným prostredím, využívať kombinácie ich 
fu nkcií. 

- Architektonický výraz verejných priestorov hľadať v prepojení na tzv. „Genius loci" - stopy v 
území, jeho atmosféru, resp. nadväznosť na atmosféru a kvalitu okoli tého mestského prostredia. 
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Touto stopou môže byt' napr. pôvodné koľajisko, prvky pôvodnej priemyselnej architektúry a pod. 
architektonický odkaz na tieto hodnoty sa môže stať významným atraktorom rozvoja územia. 

- Charakter architektonického riešenia budov je jedným z najdôležitejších momentov kvali ty 
verejného priestoru a významným prvkom identifikácie sa s mestským prostredím. Jed inečnosť 

lokality si vyžaduje jedinečné riešenia. Výšková budova, ktorá má prioritne slúžiť ako obytná veža, 
bude najvyššou budovou v meste. Vytvára kompozičný akcent na nábreží a dop Íňa mestskú 
panorámu, z tohoto dôvodu je potrebné klásť dôraz na jej architektonické riešenie ako ikonickej 
stavby. Verejné priestory na úrovni pa1teru a vyhliadky sú benefitom výškových stavieb v uzlových 
lokalitách. Funkčné využitie územia predpisuje občiansku vybavenosť mestského a nadmestského 
významu (office, hotel, špo1t, fitness, v iacúčelové priestory, tanč iareň a pod.) a táto by aj do veľkej 
miery mohla byť, na rozdiel od monofunkčných nákupných centier, atraktorom v území Eurovea. 

- Priestor pod mostom Apollo využiť ako prekrytý verejný priestor pre Športové a kultúrne aktivity 
(koncerty a pod.) - vyžaduje si bezbariérové prepojenie s nábrežím a spolu s aktívnym parterom 
budovy má potenciál vytvoriť špecifický športovo-kultúrne orientovaný mestský priestor. 

• Zelená infraštruktúra a tvorba udržateľných zelených pôrodných plôch - opatrenia na zmierňovan ie 

dopadu zmeny klímy 
- Minimalizovať podiel spevnených plôch v území. 
- Najväčší podiel zelene majú tvoriť tzv. prírodné plochy, zrážková voda musí ostávať v území. 
- Aktívne zachytávanie zrážkovej vody v území a hospodárenie s ňou . 

- Udržateľné spôsoby realizácie zelených plôch vzhľadom na aktívne zachytávanie dažďovej vody v 
území - čo najkompaktnejšie plochy prírodnej ze lene s tvorbou tzv. suchých poldrov, ktoré v čase 
dažďov vytvárajú vodné plochy a ktoré v čase sucha postupne odovzdávajú vlahu okoliu. 

- Na tvorbu udržateľného režimu dažďových vôd využívať možnosť modelovania terénu výkopovou 
zeminou, túto neodvážať na skládky. 

- Realizovať čo najviac zelených plôch v kontakte so samotnými budovami - optimalizácia 
energetického režimu budov, v lete nedochádza k prehrievaniu, v zime k prechladeniu - okrem 
predpolí budov, vstupov, prístupov k občianskej vybavenosti a pod. - tu rieš iť spevnené povrchy 
dlažbou prepúšťajúcou vodu, pri výškových stavbách ze leň pri eäte stavby eliminuje nepriaznivé 
prúdenie vzduchu popri fasáde, čomu napomáha aj viacvrstvové Clenenie fasády a zeleň na fasáde, 
terasách, lodžiách a balkónoch. 

- Z dôvodu zadržiavania zrážkovej vody a tvorby priaznivej mikroklímy mestského prostredia 
uprednost1'í.ovať tvorbu zelených striech a fasád. 

- Stromy v rámci spevnených plôch sadiť do podzemných košov, ktoré stabilizujú koreňový systém a 
chránia dlažbu pred prerastením a nadvihovaním. 

- Využívanie prvkov solitérnej zelene ako orientačných prvkov v území. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave KDI. 
stanovisko č. KRPZ-BA-KD/3-35-08712017 zo dňa 23.05.2017: 

• Parametre vnútorných komunikácií a parkovacích miest podzemnej a nadzemnej garáže 
polyfunkčného súboru musia vyhovovať rozmerom vozidiel skupiny 1 - podskupiny 02 v zmys le STN 
73 6058, č l. 17 a 18. S navrhovaným počtom statickej dopravy pre navrhovaný polyfunkčný súbor 
súhlasíme. 

• V dopravnom riešení stavby musia byt' vytvorené podmienky pre príjazd a odstavenie vozidiel 
zásobovania a dopravnej obsluhy objektov po lyfunkčného súboru v rámci vlastných dopravných 
plôch, t.j. nie na úkor verejných komunikácií. 

• V ďalšom stupni konania stavby žiadame predložiť na posúdenie návrh trvalej organizácie dopravy 
podzemnej a nadzemnej garáže po lyfunkčného súboru (projekt trvalého dopravného značen ia) a 
dočasnej organizácie dopravy počas výstavby (projekty dočasného dopravného značen i a). 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh. odbor 
dráhový slavebný úrad. záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme 
dráhy a časli v obvode dráhy, č. 2461712017/SŽDD/77879 zo dňa 13.11.2017: 

• Stavba bude realizovaná v OPD a OD podľa projektu vypracovaného Ing. arch. Radoslavom 
Grečmalom (reg. č. 045 lAA) GFI a.s. Bratis lava v 08/2017, overeného MOV SR, ktorý je 
neoddel iteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD a 
OD, musí byť vopred prejednaná s prevádzkovateľom dráhy a odsúhlasená MOV SR. 
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• Rešpektovať a dodržiavať podmienky dané v stanoviskách: 
Slovenská plavba a prístavy a.s. Bratislava pod č. 650-1 87/20 17 dňa 17. 08.2017 
Verejné prístavy a.s. pod č. 17-10/ 15 12 difa 30.10.20 17 
LOKORAIL a.s. pod č. 24/LR/201 7 dňa 27.06.20 17. 

• Stavebník je pov inný pred začatím prác v obvode dráhy požiadať SPaP a.s. Bratislava o vytýčenie 
vedení a zariadení v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu a prejednať 

technologický postup prác v OD pod ich dozorom. 
• Udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť dráhy 

a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa. 
• Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia v obvode dráhy, vlastník vedenia je povinný o tom bezodkladne 

upovedomiť SPaP a.s. Bratislava. 
• Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a OD uprav iť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by 

mohli ohroziť prevádzku dráhy a jej súčastí a rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a 
zariadenia v správe nachádzajúce sa v danom území. 

• Tento súhlas sa nevzťahuje na objekty č. 08 Verejné priestory a č. 12 PredÍženie Pribinovej-Prístavná, 
Súkenícka, tieto vyžadujú súh las MOV SR, pred vydaním stavebného povolenia vo veci príslušným 
stavebným úradom. 

• Tento súhlas (záväzné stanovisko) má platnosť dva roky odo dňa jeho vydan ia. 
• V zmysle § 140b. ods.! stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní 

podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MOV SR aj pre následné konania správneho 
orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene 
priestorového usporiadania súčastí železničnej dráhy. 

Slovenská plavba a prístavy a.s .. V)!jadrenie č. 650-18712017 zo dňa 17.08.2017: 
• Súhlasí za dodržania podmienok uvedených v stanovisku č. 650-171/2017 zo dňa 3 1.5.2017 
• Upozorňujeme na časť vodovodu - objekt S0722 na parcelách 9193/32 a 9193/79 vedeného od bodu 

napojen ia v šachte KKI do stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2" ktorá križuje vnútroareálovú 
železn ičnú vlečku - výťažnú koľaj , kde požadujeme rešpektovať naše stavby a inžinierske siete 
a zachovať ich plne funkčné. 

Slovenská plavba a prístavy a.s .. vvjadrenie č. 650-17112017 zo dňa 31.5.2017 a 
LOKORAlL. a.s .. stanovisko č. 24/LR/2017 zo dňa 27.06.2017 (stanoviská majú totožné znenie): 

• Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže (parcely č. 9193/376 a 9193/498), stavba č . 07 Úprava 
Pribi novej a Čulenovej ul. (parcela č. 9193/205 , 9193/3 76, 9 193/498), ako aj v projektoch uvádzaná 
stavba č. 08 Verejné priestory a stavba č. 12 PredÍženie Pribinovej - Prístavná, Súkenícka, ktorých 
projekt nemáme k dispozícii , sú v priamom kontakte s výťažnou koľajou vnútroareálovej železn ičnej 

vlečky v areáli prístavu Bratislava, ktorá je vo vlastníctve SPaP a ktorá je najdôležitejšou pre 
prekladnú činnosť jednotlivých prekladných polôh v prístave Bratislava. 
Ž iadame: 
- po dobu výstavby pri styku so zariadeniami dráhy zachovať opatrnosť primeranej povahe 

prevádzky dráhy a zaistiť bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky podľa železn ičných 

predpisov 
- stavba v OPD podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dráhach"), preto 
stavbu vykonávať oprávnenou organizáciou s odborne spôsobilými osobami podľa ust. Zákona o 
dráhach, za dodržania príslušných platných predpisov a technických noriem (TNŽ, STN, EN) 

- stavebník je povinný udržovať stavbu v ochrannom pásme dráhy (ďalej len „OPD") a obvode 
dráhy (ďalej len „OD") tak, aby neohrozoval, neobmedzoval ani nenarušil bezpečnosť dráhy a 
dopravu na dráhe 

- realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu 
bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby dráhy, jej odvodnenia, stability, k zmene 
výškovej a smerovej polohy koľaje a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení dráhy 

- v prípade vzniku škôd s dôs ledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú 
všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi 

- stavebné postupy, zariadenia a prevádzka staveniska predmetnej stavby nesmú ohrozovať 
bezpečnosť železn ičnej dopravy (ďalej len „BŽD"). V prípadoch, kedy by mohlo dôj sť k ohrozeniu 
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BŽD je nutné požiadať správcu že lezničnej dráhy o prijatie dopravných opatrení, resp. o vylúčen ie 
koľaje z prevádzky. Zárove11 konštrukčné časti stavby, technologické zariadenia, zariadenia 
staveniska, pomocných konštrukcii nesmú zasahovať do priechodného prierezu koľaje 

- osvetlenie stavby nesmie osltfovať vlakový personál a súčasne nesmú byť zriaďované svetelné 
zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby nim navrhovaná stavba odoláva la vplyvom železničnej 

prevádzky počas celej doby jej prevádzky. Vlastn ík/vlastníci objektov stavby si nebudú uplatňovať 
žiadne nároky na úpravy z titulu prípadných negatívnych účinkov od že lezničnej prevádzky. 

• Stavba č. 06 Administratívna budova 2 a stavba č. 08 Verejné priestory rovnako ovplyvňujú 
prevádzku železničnej vlečky. Sprístupnenie a pohyb pre verejnosť nie je možný v obvode dráhy a v 
ochrannom pásme dráhy na základe ustanovení §3-6 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani z bezpečnostného hľadiska 

prevádzkovej činnosti našej spo ločnosti v priemyselnej zóne určenej pre prevádzku vodnej dopravy, 
čo je riešené aj v územnom pláne hl. mesta SR Bratislava. 

• Navrhujeme riešiť oddelenie železničnej vlečky oplotením, zakrytím a sprístupnenie verejných 
priestorov nadzemnými lávkami z dôvodu ochrany osôb ako aj nášho majetku i tovarov 
prepravujúcich sa vlakovými súpravami. 

Verejné pristavv. a.s.. vyjadrenie „ odpoveď na žiadosť o stanovisko k udeleniu súhlasu na 
vvkonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy" č. 17-1011512 dňa 30.10.2017 - bez pripomienok 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie. vyjadrenie orgánu ochrany prirodv 
a krajiny č. OU-BA-OSZP3-2018/35463/POS zo dňa 09.05.2018: 

• Stavba sa navrhuje umiestniť na pozemkoch umiestnených v zastavanom území obce, pre ktoré platí 1. 
stupe11 ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona. 

• Činnosť nie je zákonom v území zakázanou. 
• Podľa RÚSES Bratislavy sa predmetná stavba navrhuje umiestniť v dotyku s Provincionálnym 

biokoridorom DUNAJ , ktorého funkčnosť však nebude realizáciou stavby negatívne ovplyvnená. 
• Navrhovanou činnosťou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany. 
• Pri realizácii predmetnej stavby dôjde k výrubu drevín, pre ktorý bol vydaný súhlas na výrub 20 ks 

drevín osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona, Mestskou časťou 
Bratislava - Ružinov 

• V prípade realizácie stavby v blízkosti drevín, ktoré ostávajú zachované, je nutné rešpektovať ich 
ochranu podľa § 4 7 ods. 1 zákona opatreniami podľa STN 83 70 l O Ochrana prírody - ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Podľa bodu 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni 
celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, 
nástrojov a pomôcok dbať aj na ochranu okolitých porastov. 

• Podľa výsledku zisťovac ieho konania Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 22.08.201 7, je 
možné predmetnú činnosť realizovať až po ukončení sanácie environmentálnej záťaže. 

Okresný úrad Bratislava. odbor starostlivosti o životné prostredie. súhlas na umiestnenie zdrojov 
znečisťovania ovzdušia č. OU-BA-OSZP3-2018/038476/KOJIII zo dňa 04.04.2018 (6 dieselagregátov 
spaľujúcich naftu): 

• Predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia musí spÍt1ať podmienky zabezpečenia rozptylu emisií 
znečisťujúc ich látok podľa vyhlášky č. 4 10/2012 Z. z. 

• V stupni stavebného projektu je potrebné pred ložiť výkresy - rezy a pohľady odvodu spalín v súlade s 
bodom č. 1. 

• K povoleniu stredných zdrojov zneč isťovania ovzdušia je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas 
podľa§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/20 10 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej 
správy, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP2-2018/032876-GGL zo dňa 12.03.2018: 

• Predpokladaná stavba „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul. , Bratislava" je z hľadiska 
ochrany vodných pomerov možná. 

• Pripojenie Polyfunkčného súboru EUROVEA 2 na verejný vodovod a verejnú splaškovú kanalizáciu a 
odvedenie dažďových vôd je riešené v rámci stavby S 07 Úprava Pribinovej a Čulenovej ulice. 
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Okresný úrad Bratislava. odbor starostlivosti o životné prostredie. v·J!iadrenie k odpadovému 
hospodárstvu č. OU-BA-OSZP3-20l8/026030/DUMzo diia 29.06.2018: 
Držiteľ odpadov je povinný: 

• zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpeč iť ich pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim únikom, 

• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 
- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti ; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 

prípravu na opätovné použitie inému, 
- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na 

opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 
- zhodnotením vrámci svojej činnosti , ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; 

odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recyklác iu alebo iné zhodnotenie, 
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 

nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, na Evidenčnom 

liste odpadu v súlade s 5 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a 
oh lasovacej povinnosti, 

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na 
tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg 
nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku 
odpadu a nakladaní s ním podať za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka 
a uchovávať ohlásené údaje. 

- Pôvodca odpadov je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona o odpadoch a ešte pred 
začatím prác je povinný zabezpečiť všetky potrebné súhlasy, vyjadrenia a ohlásenia, vzťahujúce sa 
k jeho činnosti. 

• Pôvodca nebezpečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada tunajší úrad o vydanie súhlasu 
na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch. 

• Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko tunajšieho úradu pod ľa § 99 ods. 1 
písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie stanoviska je potrebné doložiť doklad, 
preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej 
osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch 
musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za 
relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov. 

• Pred začatím stavebných prác držiteľ odpadov predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s 
odpadom 17 05 03 - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky a 17 05 04 - Zemina a 
kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03. 

• Celý proces sanácie environmentálnej záťaže je potrebné zabezpečiť odborným geologickým 
dohľadom. V prípade ak v rámci geologického dohľadu pri výkopoch vznikne akékoľvek podozrenie, 
že výkopová zemina a kamenivo môžu byť kontaminované nebezpečnými látkami, je potrebné s 
takouto výkopovou zeminou a kamenivom nakladať ako s nebezpečným odpadom. Pri časti takejto 
výkopovej zeminy a kameniva, pri ktorej sa laboratórnymi skúškami preukáže, že sa nejedná o 
nebezpečný odpad je možné následne nakladať s týmto odpadom ako s ostatným odpadom. Uvedenú 
skutočnosť je potrebné príslušnému orgánu odpadového hospodárstva pri kolaudačnom konaní 
preukázať. 

• Z predloženej záverečnej správy s analýzou rizika „Polyfunkčný komplex EUROVEA II. Bratislava" 
(ENVIGEO, a.s„ január 2017) vyplýva, že do hÍbky 2m je znečistených asi 75% výkopových zemín a 
kameniva. Celkové množstvo znečistenej zeminy a kameniva, určenej na osobitné nakladanie v rámci 
tohto hÍbkového pásma výkopu je na základe tejto informácie vypočítané na objem 55 500 m3 . 
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je potrebné nakladať so všetkou výkopovou zeminou a kamenivom 
pochádzajúcou z tohto hÍbkového pásma výkopu ako s nebezpečným odpadom. Pri časti takejto 
výkopovej zeminy a kameniva, pri ktorej sa laboratórnymi skúškami preukáže, že sa nejedná o 
nebezpečný odpad je možné následne nakladať s týmto odpadom ako s ostatným odpadom. Uvedenú 
skutočnosť je potrebné príslušnému orgánu odpadového hospodárstva pri kolaudačnom konaní 
preukázať . 
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• Z predloženej záverečnej správy s analýzou rizika „Polyfunkčný komplex EUROVEA II. Bratislava" 
(ENVIGEO, a.s., január 20 17) vyplýva, že v pásme nasýtenia je zneč istených as i 30% výkopových 
zemín a kameniva. Celkové množstvo znečistenej zeminy a kameniva, určenej na osobitné nakladanie 
v rámci tohto hÍbkového pásma výkopu je na základe tejto informácie vypočítané na objem 125 985 
m3 . Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je potrebné nakladať so všetkou výkopovou zeminou a 
kamenivom pochádzajúcou z tohto hÍbkového pásma výkopu z oblasti, kde bolo prieskumom zistené 
znečistenie ako s nebezpečným odpadom. Pri časti takejto výkopovej zeminy a kameniva, pri ktorej sa 
laboratórnymi skúškami preukáže, že sa nej edná o nebezpečný odpad je možné následne nakladať s 
týmto odpadom ako s ostatným odpadom. Uvedenú skutočnosť je potrebné príslušnému orgánu 
odpadového hospodárstva pri ko laudačnom konaní preukázať. 

Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia. záväzné stanovisko č. OU-BA-OKRl-2017050432 
zo diía 17. 04. 2o17: 

• V rámci spracovania projektovej dokumentácie stavby pre vydanie stavebného povolenia Okresný úrad 
Bratislava požaduje dopracovať návrh riešenia požiadaviek civilnej ochrany na ukrytie v sú lade s 
ustanoveniami vyhlášky č.532/2006 Z.z. Projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného 
povolenia časť Civi lná ochrana s dopracovaným riešením ochrannej stavby požadujeme 
predložiť na odsúhlasenie. 

Dopravný úrad. rozhodnutie o povolení výnimky z ochranného pásma Letiska MR. Štefánika 
Bratislava. č. 212712018/ROP-022-V/8561-lz zo dňa 13.03.2018. právoplatné 05.04.2018. stanovisko č. 
212712018/ROP-028-P/27959 zo dňa 06.07.2018 

1. Stavebník je povinný pri umiestnení a realizácii stavby plniť nasledovné podmienky: 
1) Najvyšší bod stavby, vrátane všetkých zariadení umiestnených na strechách hlavných objektov 

/komíny, vzduchotechnika, priehradová konštrukcia, reklamné zariadenia, antény, prekážkové svetelné 
návestidlá (ďalej len „návestidlo") a pod./, ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy 
umiestnených v riešenom území, nesmie prekročiť nadmorskú výšku 307,75 m n.m.Bpv, t. j. výšku 
168,00 mod úrovne ±0,00 (najvyšší bod stavby- SO 50 1 Hlavný objekt - Bytový dom / Veža vrátane 
zariadení). Ochrana pred bleskom môže prekroč iť stanovenú nadmorskú výšku len v prípade, že jej 
rozmery sú maximálne - priemer tyče do 0,03 ma výška tyče do 3,0 m. 

2) Najvyšší bod stavebných mechanizmov (vrátane mobilného žeriava (ďalej len „MŽ") použitého na 
montáž a demontáž vežového žeriava (ďalej len „VŽ"), prípadne iné činnosti napr. pri 
vzduchotechnike a pod.) použitých pri realizácii stavby svojou najvyššou časťou (veža, tiahlo, 
maximálny zdvih), nesmie prekročiť nadmorskú výšku 320,00 m n.m.Bpv, t. j. výšku 180,25 m od 
úrovne ±0,00. 

3) Minimálne 30 dní pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na príslušný stavebný úrad 
predložiť Dopravnému úradu k odsúhlaseniu: 
a) projektovú dokumentáciu s preukázaním splnenia vyššie uvedených podmienok s presným 

výškovým riešením SO 501 Hlavný objekt - Bytový dom / Veža, vrátane všetkých zariadení 
umiestnených na jeho streche (komíny, vzduchotechnika, priehradová konštrukcia, reklamné 
zariadenia, antény, návestidlá a pod., ochrana pred bleskom vrátane popisu jeho parametrov); 

b) projekt organizácie výstavby s uvedením presných typov stavebných mechanizmov použitých 
pri realizácii spolu s ich výškami (veža, tiahlo, maximálny zdvih), polomerom ramena VŽ, 
harmonogram navyšovania VŽ s výškami a dobou ich použitia, a taktiež spôsobu montáže a 
demontáže VŽ, /v prípade použitia MŽ aj jeho výšky/; 

c) projekt leteckého prekážkového značenia (ďalej len „LPZ") stavby a stavebných mechanizmov 
použitých pri jej realizácii s presným riešením podmienok č. 1-8 ods. II. a spôsob za istenia 
nepretržitej prevádzky označenia svetelným LPZ v prípade výpadku elektrickej energie, resp. 
nefunkčnosti návestidla. LPZ stavby môže byť v ďalšom stupni upravené/doplnené na základe 
riešenia zariadení umiestnených na streche bytového domu/ veže, preto umiestnenie návestidiel 
odporúčame vopred konzultovať. 

Podklady predložiť v papierovej, ale aj v elektronickej podobe uložené na elektronickom médiu napr. 
CD, DVD a pod. vo formáte *.pdf vrátane rezu a situácie vrátane zákresu VŽ, príp. MŽ s ich 
polomermi ramien georeferencovanej v S-JTSK vo formáte *.dgn / *.dwg. 

4) Stavebné mechanizmy s nadmorskou výškou nad 253,90 m n.m.Bpv, t. j. výšku 11 4,50 mod úrovne 
±0,00 (výška existujúcej susediacej výškovej zástavby), budú umiestnené na stavenisku maximálne 3 
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roky od prekročenia tejto výšky a s tým, že navýšenie VŽ a príp. použitie MŽ nad úrovei1 nadmorskej 
výšky - 309,60 m n.m.Bpv, t. j. výšky 169,85 m od úrovne ±0,00, je možné len na minimálne 
nevyhnutnú dobu. 

5) Písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred začatie stavby, s termínom umiestnenia 
VŽ a taktiež príp. použitia MŽ na stavenisku, harmonogram navyšovania VŽ s výškami, polohou a 
dobou ich použitia (túto informáciu oznámiť elektronicky aj na adresu ochranne.pasma@nsat.sk a v 
kópii na adresu Marek.Izarik@nsat.sk). 

6) Minimálne 14 pracovných dní vopred potvrdiť Dopravnému úradu termín navýšenia VŽ, príp. použitia 
MŽ nad úrovei1 nadm9rskej výšky- 309,60 m n.m.Bpv, t. j. výšky 169,85 mod úrovne ±0,00, ako aj 
dobu ich použitia VZ, príp. MZ (túto informáciu oznámiť elektronicky aj na adresy uvedené v 
podmienke č. 5 ods. !.). 

7) VŽ nie je možné navýšiť, príp . použiť MŽ skôr, ako bude účinná správa NOT AM o dočasnej leteckej 
prekážke alebo ich používať po uplynutí doby platnosti tejto správy. Informáciu o dočasnej leteckej 
prekážke vydá Dopravný úrad po vzájomnej dohode s dotknutým prevádzkovateľmi. Účinnosť a 
platnosť správy je možné si vyžiadať na Medzinárodnej kancelárii NOT AM Leteckej informačnej 
služby (č.t. 02/4857 2620, 02/4857 2621 ). 

8) Ihneď po dosiahnutí výšky 100,0 m nad terénom VŽ, príp. MŽ predložiť Dopravnému úradu 
písomne správu (zaslať elektronicky aj na adresy uvedené v podmienke č. 5 ods. 1.), ktorá bude 
obsahovať fotodokumentáciu zachytávajúcu VŽ, príp. MŽ spolu so záberom na realizovanú 
stavbu, resp. stavenisko a dokladujúcu splnenie podmienok č. 2, 3, 4, 5, 7-8 ods. II. 
a nasledujúce údaje jednotlivých VŽ, príp. MŽ, spracované a overené autorizovaným 
geodetom: 
a) rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (geometrický stred VŽ, príp. MŽ); 
b) zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy (geometrický 

stred VŽ, príp. MŽ); 
c) pätu, maximálnu výšku VŽ, príp. MŽ a polomer jeho ramena. 
Geodetické práce požadujeme vykonať podľa „Postupu Dopravného úradu pre vykonávanie 
geodetických prác v civilnom letectve, číslo 11 /20 16", ktorý je zverejnený na internetovej stránke 
Dopravného úradu (viď link http:// letectvo.nsat.sk/letiska-a-stavby/geodeticke-prace-2/) a použiť 

formulár údajov/metaúdajov: Formular_OBST. 
Údaje podľa bodu c) žiadame ihneď doručiť po každom navýšení jednotlivých VŽ. Údaje podľa 
bodov a) až c) žiadame ihneď doručiť aj v prípade použitia MŽ, spolu s fotodokumentáciou 
dokladujúcou splnenie podmienok ods. II. (zas lať elektronicky aj na adresy uvedené v podmienke č. 5 
ods. 1.). 

9) Písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred termín demontáže VŽ, príp. MŽ 
presahujúcich nadmorskú výšku 253 ,90 m n.m.Bpv zo staveniska (zas lať e lektronicky aj na adresy 
uvedené v podmienke č. 5 ods. 1.). 

1 O) Predložiť Dopravnému úradu najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia stavby písomnú správu, 
ktorá bude obsahovať: 
a) dokumentáciu skutočného vyhotovenia LPZ stavby potvrdenú oprávnenou osobou, dokladujúcu 

splnenie podmienok č . 1, 3, 4, 5 a 7 ods . II. ; 
b) fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na celú stavbu, strechu bytového domu / veže vrátane 

návestidiel, ochrany pred bleskom a širšie okolie tak, aby bolo možné pracovníkmi Dopravného 
úradu prekontrolovať splnenie podmienok (fotografie postačia elektronicky); 

c) geodetický elaborát spracovaný a overený autorizovaným geodetom, ktorý mus í obsahovať 
nas ledujúce údaje stavby (SO 50 l Hlavný objekt - Bytový dom / Veža), dokladujúce splnenie 
podmienky č. 1 ods. I. : 
i) rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (rohy a stred opísanej kružnice pôdorysu bytového 
domu / veže s j ej polomerom); 
ii) zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy (rohy 
a stred opísanej kružnice pôdorysu bytového domu / veže s jej polomerom); 
iii) skutočne zamerané nadmorské výšky (Bpv) päty, atiky, najvyššej bodu bytového domu / 
veže (vrátane všetkých zariadení umiestnených na jeho streche), spodnej hrany návestidiel a 
najvyššieho bodu ochrany pred bleskom vrátane popisu jeho parametrov. Geodetické práce 
požadujeme vykonať podľa „Postupu Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických 
prác v civilnom letectve, čís lo : 11/2016", ktorý je zverejnený na internetovej stránke Dopravné 
úradu (viď link - http://letectvo.nsat.sk/let iska-a-stavby/geodeticke-prace-2/) a použiť formu lár 
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údajov/metaúdajov: Formular_OBST. 
Podklady predložiť v papierovej, ale aj v elektronickej podobe uložené na elektronickom médiu napr. 
CD, DVD a pod. vo formáte *.pdf vrátane rezu a situácie georeferencovanej v S-JTSK vo formáte 
*.dgn I *.dwg. 

1 1) Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia stavby a stavebných mechanizmov 
musia byt' s Dopravným úradom vopred prerokované. 

12) V prípade zmeny stavebníka, resp. zmeny názvu stavby, je nový stavebník, resp. stavebník povinný 
túto skutočnosť písomne oznámiť v lehote 7 dní Dopravnému úradu odo di1a, kedy k zmene došlo. 

II. Podľa ustanovenia § 29 ods. 4 leteckého zákona je stavebník povinný u miestniť a udržiavať LPZ na 
stavbe a stavebných mechanizmoch použitých pri jej realizácii v zmysle ustanovení nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne 
postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, 
konkrétne Easy Access Ru les for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014, vypublikované v 
januári 2018 (ďalej len „EASA ADR Ru les for Aerodromes"), Hlava Q (Vizuálne prostriedky na 
značenie prekážok) a plniť nas ledovné podmienky: 

1) Zrealizovať označenie stavby na SO 501 Hlavný objekt - Bytový dom / Veža ( 46 NP) 
svetelným LPZ, a to nasledovne: 
a) v úrovni najvyššieho bodu bytového domu / veže vrátane všetkých zariadení budú umiestnené 

tri duálne návestidlá strednej svietivosti typu B (červené, zábleskové) a typu A (biele, 
zábleskové) a to, tak aby vystihovali celkový obrys / charakter objektu a objekt bo l 
rozpoznateľný z každého azimutu; prípadne môže byt' umiestnené len jedno duálne návestidlo, a 
to približne v mieste geometrického stredu bytového domu / veže, ale len za predpokladu, že 
všetky zariadenia budú pod úrovňou spodnej hrany daného návestidla a následne v úrovni 
najvyšších okrajových rohoch bytového domu / veže budú umiestnené návestidlá malej 
svietivosti typu B (červené, stále) a to, tak aby vystihovali celkový obrys /charakter objektu a 
objekt bol rozpoznateľný z každého azimutu; 

b) v úrovni výšky cca 123,00 mod úrovne ±0,00 bytového domu / veže na jej okrajových rohoch 
budú umiestnené tri návestidlá malej svietivosti typu B (červené, stále) a to, tak aby vystihovali 
celkový obrys objektu a zostal zachovaný ct::lkový charakter označovaného objektu. 

2) Zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy ešte pred dosiahnutím výšky 100,00 m nad terénom, 
boli označené svetelným LPZ, a to nasledovne: 
a) VŽ označené ako VŽ7 a VŽ8 (najvyššie VŽ) tak, aby na ich veži a na konci dlhšej časti ich 

ramena bolo umiestnené jedno duálne návestidlo strednej svietivosti typu B (červené, 

zábleskové) a typu A (biele, zábleskové) a taktiež na zv islej časti oboch VŽ v úrovni cca 275,00 
m n.m.Bpv boli umiestnené duálne návestidla; 

b) MŽ v úrovni najvyššieho bodu jeho ramena umiestniť j edno duálne návestidlo strednej 
svietivosti; 

c) návestidlá je nutné umiestniť tak, aby vystihovali celkový obrys / charakter prekážok a prekážky 
boli rozpoznateľné z každého azimutu a zostal zachovaný celkový charakter označovaných 
prekážok. 

3) Zabezpeč iť zapínanie návestidiel stanovených v podmienke č. 1 a 2 ods. II. tak, aby boli: 
a) návestidlá strednej svietivosti typu B (červené, zábleskové) a návestidlá malej svietivosti typu B 

(červené, stále) zapnuté ihneď, ako hodnota osvetlenia klesne pod 50 cd/m2 a vypnuté, ak 
osvetlenie dosiahne hodnotu 50 cd/m2; 

b) a návestidlá strednej sv ietivosti typu A (biele, zábleskové) zapnuté ihneď ako hodnota 
osvetlenia dosiahne 50 cd/m2 a vypnuté pri poklese pod 50 cd/m2. 
Prívod elektrickej energ ie k návestidlám musí byť riešený tak, aby v prípade poruchy 
primárneho zdroja e lektrickej energie doš lo k automatickému prepnutiu na náhradný zdroj v 
časovom intervale max. 15 sekúnd. Kapacita náhradného zdroja mus í postačovať minimálne na 
16 hodín prevádzky. 

4) Použiť návestidlá spÍňajúce požiadavky EASA ADR Rules for Aerodromes, Hlava Q. 
5) Zaistiť, aby frekvencia zábleskov návestidiel strednej svietivosti bola medzi nimi synchronizovaná a 

odporúčame vrátane so zábleskami okolitej výškovej zástavby, ktorá je označená návestidlami 
rovnakej svietivosti. 

6) Zabezpečiť označenie stavby LPZ podľa vyššie uvedených podmienok ešte pred odstránením 
stavebných mechanizmov s LPZ zo staveniska, resp. ešte pred znížením výšky najvyššieho bodu 
stavebných mechanizmov pod úrovei"1 naj vyššieho bodu stavby. 
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7) Zaistiť bezpečný prístup k návestidlám pre prípad výmeny zdrojov svetla a čistenia farebných filtrov 
návestidiel. 

8) Zaistiť, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka, údržba, prípadne okamžitá obnova označen ia 

svetelným LPZ stavebných mechanizmov. 
III. Pre užívanie stavby sa určujú nasledovné podmienky: 
1) Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť výškové riešenie stavby a umiestňovať na strechu SO 501 

Hlavný objekt - Bytový dom / Veža ďalšie zariadenia (vzduchotechnika, priehradové konštrukcie, 
reklamné zariadenia, antény a pod.) nad úroveň maximálnej povolenej nadmorskej výšky pre danú 
stavbu. 

2) Vlastník stavby je povinný zabezpečovať nepretržitú prevádzku, údržbu a obnovu LPZ stavby tak, aby 
bola zaistená plynulá prevádzkyschopnosť označenia svete lným LPZ. V prípade nefunkčnosti alebo 
výpadku označenia prekážky svetelným LPZ je vlastník povinný okamžite túto skutočnosť oh lásiť na 
Dopravnom úrade s predpokladaným term ínom odstránen ia závady. 

3) Návestidlá použité na označenie svetelným LPZ stavby musia byt' zapnuté v súlade s podmienkami č . 
3a5ods. ll „ 

4) Všetky dodatočne umiestňované zariadenia (antény, konštrukcie, technológie a pod.) na strechu 
bytového domu / veže je možné bez predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu, ale len v súlade s 
podmienkou č. 1 a s tým, že dokládka zariadení bude zrealizovaná bez prerušenia prevádzky 
označenia stavby svetelným LPZ a umiestnením zariadení nesmie dôjsť k tieneniu návestidiel. 

5) Dopravnému úradu oznám iť údaje o správcovi SO 501 Hlavný objekt - Bytový dom/ Veža do 7 dní 
od termínu, kedy bude správca určený. Následne vlastník, resp. nový správca je povinný každú zmenu 
správcu oznámiť Dopravnému úradu do 7 dní odo di1a, kedy došlo zmene, resp. k vzniku 
správcovského práva. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovisko č. 

HŽP/942212017 zo dňa 09.08.2017: 
• Do ďalšieho stupňa PD zapracovať odporúčania z výsledkov hlukovej štúdie (spracovateľ: A & Z 

ACOUSTICS s .r.o„ Repašského 2, 841 02 Bratislava z 03/2017) a predložiť na posúdenie : 
a) účinný spôsob vetran ia navrhnutých obytných priestorov na hlukom :t.aľa:Lenýl.:h ľasádal.:h bez 
nutnosti otvárania okien, v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z. v znen í 
neskorších predpisov (25m3/os/hod.), 
b) parametre zvukovej izolácie obvodových plášťov navrhovaných budov, 
c) vzduchovú nepriezvučnosť deliacich stavebných konštrukcií vnútorných priečok 
(vodorovných a zvislých ) objektov podľa požiadaviek STN 73 0532 Hodnotenie 
zvukovoizo lačných vlastností budov a stavebných konštrukcií, 
d) vlastné zdroje hluku zabezpečiť tak, aby nebo li zdr~jom pre vlastné a dotknuté chránené 
prostred ie. 

• Preveriť potrebu ochrany navrhovaného obytného prostredia proti prenikaniu radónu z podložia podľa 
vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z„ ktorou sa ustanovujú podobnosti o požiadavkách na obmedzenie 
ožiarenia z prírodného žiarenia. Uvedené preukázať pri kolaudácii. 

• Trvalé pracovné miesta situovať výlučne do zón s dostatočným denným resp. združeným osvetlením. 
• Pre zamestnancov stravovacích prevádzok a predajni potravín zabezpečiť vyč lenené zariadenia na 

osobnú hygienu pre personál (WC s umývadlom, šatne). 
• Stravovacie prevádzky riešiť v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o 

hygiene potravín a Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 
spoločného stravovania. 

• Predajne potravín riešiť v sú lade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o 
hygiene potravín, ako aj s Výnosom Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva 
SR 28167/2007-0L z 12.04.2006, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu . 

• Ku kolaudačnému konaniu predložiť: 
a) výsledok laboratórneho rozboru vzorky pitn~j vody zo spotrebiska, ktorý preukáže j~j súlad s 
požiadavkami NV SR č. 354/2006 Z. z„ ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú 
spotrebu a kontrolu kvality vody určen~j na ľudskú spotrebu, v znení N V SR č. 496/201 O Z.z. 
b) výsledky objektívneho merania hluku , ktoré preukážu, že hluk z vnútorných a vonk~jších zdrojov 
(doprava, TZB) nebude negatívne vplývať na vlastné a dotknuté chránené obytné prostredie a 
prostredie s dlhodobým pobytom ľudí, podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z„ ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a v ibrácií v životnom prostredí. 
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c) protokol z merania zvuko izo lačných vlastností deliacich konštrukcií medzi bytmi a bytovými a 
nebytovými priestormi podľa STN 73 0532 Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a 
stavebných konštrukcií. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. vyjadrenie č. 56/UR/2017/Ko zo dňa 30.05.2017 - bez 
pripomienok 

Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č. 12412017 zo dňa 03.05.2017 - bez pripomienok 

SPP-Distribúcia, a.s .. vyjadrenie č. TDIKS/019312017/P zo dňa 16.05.2017: 
• Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v 

zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 
• stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými 

zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 
73 6005 a STN 73 3050, 

• stavebník je povinný zabezpeč iť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčen ie 

všetkých existujúcich podzemných vedení, 
• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný 

požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej 
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s„ Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 
825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle 
SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 1 OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

• TECHNICKÉ PODMIENKY: 
• zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 161,6 m3/hod. z 

hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu DN 200, PN 300 k.Pa, 
vedeného v m. č. Ružinov s bodom napojenia pred parcelou číslo 9193/376 v katastrálnom území Nivy, 

• stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania 
postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sídle SPP-D (www.spp
distribucia.sk ), 

• stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania podľa 

podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia stanovených na 
základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie, 

• stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné 
vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k 
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

• stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené 
rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z„ 

• v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, 
požadujeme, aby stavebník: 
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem, 
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal 

minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osaden ia navrhovanej stavby vo vzťahu k 

existujúcim plynárenským zariadeniam, 
- zabezpeči l vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 
- zabezpeči l vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou, 
• stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie 

SPP-D, 
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Západoslovenská distribučná. a.s .. vJ!.iadrenie zo dňa 17.05.2017: 
• Odber el. energie pre polyfunkčný objekt „Polyfunkčný komplex Eurovea 2, Pribinova ul., k.ú. Bratislava 

-Staré Mesto" s inštalovaným výkonom 11 650 kW, (max. požadovaný príkon 1 266 kW) pre 
distribučnú časť a s inštalovaným výkonom 11 588 kW,(max. požadovaný príkon 6 403 kW) pre 
administratívnu časť bude pripojený nasledovne: 
Distribučná trafostanica bude osadená dvojicou transformátorov o výkone l OOO kV A, s rozvádzačom 
KKIT a napojená na VN linku č. 1159. Distribučná trafostanica sa vyzbrojí presunom dvoch 
transformátorov T2 a T3 z Eurovei 1 /po vzájomnom prepojení prípojníc NN rozvádzača medzi 
zostávajúcimi TI a T4/, v sústredení v parteri technického zázemia, pri moste/zo strany mostu Apollo, 
deliace miesto na poistkových spodkoch v TS, nemeraný rozvod NN po zabezpečených trasách v rámci 
objektu. Podotýkame, že pôvodný bilančný nápočet distribučnej časti odberu z 12/2016 vykazoval 
potrebu cca 900 kW súčasného výkonu a prevzaté riešenie zdrojovej časti distribučnej TS korešpondovalo 
so zálohovateľnosťou strojov, pri výpadku jedného z nich. V navrhovanom stave je tak len čiastočne. 

• Odberateľské trafostanice budú napojené na VN linku č. 1159 okrem odberateľskej Ts Mail, ktorá bude 
vyzbrojená dvojicou Y- rozvádzačov, do ktorej bude zaústená VN linka č. 1159 a VN linka č. 1170 

• Pripojenie všetkých slučiek odberných miest vrátane distrib. TS bude Cu rozvodom, v časti odberateľskej 
TS Mail na dvoch káblových prepojoch prívodných slučiek na spínače pred meraním musí byť prepoj 
identický, Cu. Na vnútorný priestor pre distrib. TS vrátane manipulačnej plochy /ak bude odôvodnené/ 
bude zriadené VB a to s konkrétne určeným stavebníkom bytového vežiaka resp. tej časti od Dunaja. 

• V ďalšom stupni žiadame vypracovať projektovú dokumentáciu spôsobu napojenia na distribučnú sústavu 
v majetku Západoslovenskej distribučnej , a.s. Spôsob zapojenia distribučných rozvodov žiadame 
konzultovať so SEZ Bratislava. Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do 
distribučnej sústavy alebo Zmluva o spolupráci bude vypracovaná resp. uzatvorená pred vyjadrením 
k projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 

• Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou 
opatrnosťou - ručným spôsobom. 

• V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN vedenia a budú sa v 11om pohybovať 
osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami, je nutné vykonať poučenie 
(oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. 

• Meranie odberu el. energie požadujeme umiestniť v elektromerovom rozvádzači RE tak, aby bolo 
kedykoľvek prístupné za účelom kontroly, výmeny, odpočtu„. na trvalo verejne prístupnom mieste pre 
pracovníkov energetiky. Umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, 
vrátane ich montáže a zapojenia, musí byt' v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a 
montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdis.sk. 

• Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu vo 
vlastníctve ZSD. Žiadame rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení v zmysle 
ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. 

• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s. (si lové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa§ 43 zákona 25 1/2012 Z. z. o energetike 
a jeho noviel. Zakresl'ovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy 
energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia 
oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3. 

Bratislavská teplárenská. a.s.. vyjadrenie č. 01331/Ba/201713410-2 zo dňa 23.05.2017 a č. 
1573/Ba/201813410-2 zo dňa 28.06.2018 - bez pripomienok 

Bratislavská vodárenská spoločnost'. a.s., vyjadrenie č. 18606a/4020/2017/Hz zo dňa 26.06.2017: 
1. Z hľadiska s ituovania navrhovanej stavby 

• Všetky existujúce zariadenia BYS v dotyku s navrhovanou stavbou žiadame rešpektovať vrátane ich 
pásma ochrany v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách 
- vodovod do DN 500 mm vrátane -1 ,5 m od vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve 

strany 
- kanalizácia do DN 500 mm vrátane - 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve 

strany 
- vodovod nad DN 500 mm -2,5 m od vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve strany 
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- kanalizácia nad DN 500 111111 - 2,5 mod vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve strany 
• Navrhovaná stavba musí rešpektovať územnoplánovaciu dokumentáciu- Aktualizácia územného 

generelu odkanalizovania hlavného mesta SR Bratislava , r. 2009 a v nej navrhovanú preložku 
jestvujúceho kanalizačného zberača „A", v zmysle vyjadrenia BYS ku koncepcii umiestnenia stavby č. 
vyj . 48865/4020/2016/Hz zo dňa 05 .12.2016 s prílohou výkresov č. 1 Situácia M 1 :500 a č. 2 Priečny 
rez, kde je zakres lenie územnej rezervy min. šírky 9,050 m pre výhľadovú prekládku kanalizačného 
zberača „A" DN 2800. 

• Vytýčenie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne je možné 
objednať cez podateľňu BYS na základe objednávky na práce (tlačivo na webovej stránke 
www.bvsas.sk a lebo v kontaktných centrách). 

• Súčasťou objednávky mus í byť situácia z GIS-u BYS, ktorú je možné získať na ktoromkoľvek 
kontaktnom centre BYS. 

• V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej 
kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
sk ládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. Uvedené sa vzťahuje aj na navrhovanú trafostan icu. 

• Všetky existujúce prípojky vody (vrátane umiestnenie fakturačného vodomeru) a kanalizácie pripojené 
na verejné vodohospodárske zariadenia BYS je potrebné presne identifikovať. Tie prípojky ktoré v 
súvislosti s navrhovanou stavbou sú určené na asanovanie, ž iadame zrušiť za odbornej asistencie 
zástupcov divízie distribúcie vody a divízie odvádzania odpadových vôd našej spoločnosti v mieste 
pripojenia na zariadenia BYS. Realizáciu zrušenia prípojok, odbornú asistenciu uvedenej divízie a 
zmenu v odbernom mieste treba rieš iť cestou odboru služieb zákazníkov BYS. 

II. Z hľadiska zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania objektov (stavba O 1 - 06 ), 
riešených v predloženej DUR sa vyjadríme v stanovisku k DUR „Polyfunkčný súbor 
Eurovea 2, Pribinova ul. stavba č. 7 Úprava Pribinovej a Čulenovej ul.", v rámci ktorej je 
zásobovanie vodou a odkanalizovanie predmetných objektov riešené. 

III. V rámci spracovan ia ďalš ieho stupňa projektovej dokumentácie žiadame detai ly technického 
riešenia prerokovať s divíz iou distribúcie vody a divíziou odvádzania odpadových vôd BYS 
a záver prerokovania v písomnej forme priložiť k žiadosti o vyjadrenie k DSP (bez tejto 
prílohy následné spracovanie vyjadrenia k DSP nebude možné). 

Železnice Slovenskej republiky. Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy. stanovisko č. 
220641201710420-7 zo dňa 25.07.2017: 

• Navrhovateľ si v rámci ďalšej projektovej prípravy stavby preverí prítomnosť podzemných 
káblových vedení ŽSR v území u správcovskej zložky ZSR, Oblastného riaditeľstva Tmava, 
Bratislavská 2/ A, 9 17 02 Tmava. 

• Stavebník bude rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽS R v danom území. 
• Realizáciou stavby, jej prevádzkou a už ívaním 

a/nesmie dôj sť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy poškodením 
objektov, vedení a zariadení ŽSR, 
bi nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR. 

• Vlastník stavby si nebude voči ŽSR uplati'lovať žiadne nároky na úpravy z titulu prípadných 
negatívnych účinkov od plánovanej železničnej prevádzky. 

• Stavebník zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných 
navrhovanou činnosťou. 

• Dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame odkonzultovať so ŽSR GR Odborom investorským, 
Klemensova 8, 813 61 Bratis lava 1, zodpovedným za prípravu stavieb ŽSR. 

• V prípade zásahu stavby na pozemky v správe ŽSR majetkovo právne vzťahy je potrebné riešiť 
prostredníctvom ŽSR, Strediska hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Bratislava, Šancová 
5/C, 81 1 04 Bratislava. 

• Stavba v rozsahu jej prípadného zásahu do jestvujúcich objektov stavby dráhy v území podlieha 
dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513 /2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov. 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, VJ!fadrenie č. ASM- 30 - 115512017 zo dňa 18.05.2017 -
bez pripomienok 
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OTNS. a.s. (správca siete SWAN. a.s.), vyjadrenŤe č. 258112018 zo dňa 24. 04.2018: 
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatren ia tým, že zabezpečí: 

• pri rea lizácii sanácie územia príde k súbehu s optickými káblami SW AN, a.s. V súvislosti s 
vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú 
úpravu vedení techn ického vybavenia, ako aj STN 33 3300 

• realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení 
/ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných 
mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 zákona č. 351 /2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri 
výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximá lnu opatrnosť, 

káble zabezpeč iť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu . 
• odporúčame j estvujúce káble vytýčiť, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky 

spo ločnosti na adresu: OTNS, a.s„ Vajnorská 13 7, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri objednávke 
je nutné uv iesť čís lo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. 

• nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti 
mechan ickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a 
stavebnej sute . 

• Vytýčené, zemnými prácami odkryté te lekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby 
povinný riadne za istiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času uložením do 
drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť 

• oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú 
odchýlku ± 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. 

• stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie a 
zákrytových dosiek. 

• bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spo ločnosti SWAN, a s., helpdesk kontakt 
0908706819, +421235000999. 

Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti: 
1. Navrhovateľ j e povinný rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia, zariaden ia 

inžinierskych s ietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou 
vybavenosťou a pred realizáciou prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí. 

2. V stavebnom konaní aktua lizovať časovo obmedzené potvrdenia všetkých prevádzkovateľov 

inžinierskych sietí, ktorých vedenia a zariadenia sa v dotknutom území nachádzali resp. 
nenachádzali v čase územného konania. 

Vyhradenie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti, podľa ktorých 
môže stavebný úrad určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia: 
1. Ďal š í stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie: 

Ministerstvo vnútra SR, Kraj ské riad iteľstvo po licajného zboru v Bratislave, KDI 
Krajské ri aditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratis lave 
Dopravný úrad, divízia c ivilného letectva 
Okresný úrad Bratis lava - odbor krízového riadenia 
Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP - O HO (ak sa zmení odpadové hospodárstvo) 
Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP - 00 (dieselagregáty) 
Hlavné mesto SR Bratis lava - súhlas na stavbu zdrojov znečisťovania (statická doprava) 
Hlavné mesto SR Bratislava - správca komunikácie 
Hlavné mesto SR Bratislava - povolenie na dočasné zriadenie staveniskových vjazdov, ak budú 
zriadené 
Dopravný podnik Bratis lava, a.s. 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Slovenský zväz telesne postihnutých 
ŽSR GR, Odbor investorský 
Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a.s. 
Bratislavská tep lárenská, a.s. 
SPP-distribúcia, a.s. 
Západoslovenská distribučná, a. s. 
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Oprávnená právnická osoba pre overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariaden í 
2. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia musí podľa§ 140c ods. 2 stavebného zákona obsahovať 

písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom 
v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

3. V projekte organizácie dopravy resp. projekte organizácie výstavby sa zaoberať obchádzkovou 
trasou pre cyklistov a zachovať prístup k objektom Slovenského národného divadla. 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania: 
FORESPO REALITY 9. a.s„ súhlas s umiestnením zariadenia staveniska na pozemku pare. č. 913416 
v k. ú. Staré Mesto zo dňa 11. 05.2018: 

Tento súhlas udeľujeme výlučne za podmienky majetkovoprávneho vysporiadania umiest11ovanou 
stavbou dotknutých pozemkov zmluvnou formou najneskôr pre vydaním stavebného povolenia na 
akýkoľvek stavebný objekt stavby Polyfunkčný súbor EUROVEA 2. 
EUROVEA. a.s .. súhlas s umiestnením stavby na pozemku pare. č. 9182110 v k. ú. Nivy zo dňa 
20.06.2017: 

Tento súhlas udeľujeme výlučne za podmienky majetkovoprávneho vysporiadania umiestňovanou 

stavbou dotknutých pozemkov zmluvnou formou najneskôr pre vydaním stavebného povolenia na 
akýkoľvek stavebný objekt stavby Po lyfunkčný súbor EUROVEA 2. 

Tento súhlas udeľujeme ďalej za podmienky, že umiestnenie stavby Polyfunkčný súbor 
EUROVEA 2 nebude mať negatívny dopad na prístup k technickej infraštruktúre, verej ným 
komunikáciám a akýmkoľvek stavebným objektom, ktoré sú súčasťou stavby EUROVEA 
International Trade Centre Bratislava a za podmienky, že budú zabezpečené náhradné únikové cesty 
zo stavby EU ROVEA International Trade Centre Bratislave a dodržané všetky všeobecne záväzné 
predpisy z oblasti BOZP a OPP. 
Hlavné mesto SR Bratislava. stanovisko vlastníka pozemkov a komunikácii (pare. reg. „ C" č. 2179512 
k. ú. Staré Mesto) č. MAGS OSK 4551912017-312579-2 zo dňa 12.06.2017: 

Ako vlastník pozemku, miestnej komunikácie súhlasíme s navrhovanou realizáciou inžinierskych 
sietí podľa predloženej situácie s podmienkou, že pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí 
stavebník stavby s Bratislavou v zmysle § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Zmluvu o budúcej 
zm luve o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude oprávňovať stavebníka uskutočniť 
navrhovanú realizáciu inžinierskych sietí na cudzom pozemku. 

Navrhovateľ je povinný: 
1. Splniť, resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a organizácií, 

vznesené pri územnom konaní a zakotvené v tomto rozhodnutí. 
2. Pred začiatkom stavebných prác si obstarať od príslušného stavebného úradu stavebné povolenie. 

Stavebným úradom príslušným na vydanie stavebného povolenia pre objekty SO 130 Odlučovač 
ropných látok, SO 230 Lapače tuku a SO 630 Odlučovať ropných látok je Okresný úrad 
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy. 

3. Povoľujúcemu správnemu orgánu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projekt stavby za 
účelom kontroly splnenia podmienok územného rozhodnutia. Súčasťou projektu musí byť 
samostatná stať s rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 

4. Záväzné stanovisko podľa§ 140b stavebného zákona pre overenie dodržania podmienok určených 
v územnom rozhodnutí vydá Mestská časť Bratislava-Staré Mesto na základe samostatnej ž iadosti. 

Rozhodnutie o námietkach: 
V konaní boli uplatnené námietky Mestskou časťou Bratislava-Ruž inov, Mgr. Petrom Hercegom, 

Slovenským národným divadlom a občianskym združením „Parkovanie a zeleň Staré Mesto". 
Stavebný úrad námietky zosumarizoval do 25 bodov. Združenie domových samospráv doručilo 
vyjadrenie, ktoré stavebný úrad akceptuje. 

Po preskúmaní námietok stavebný úrad časti námietok vyhovel, časti čiastočne vyhovel a časť 
zamietol. Stavebný úrad vyhovuje námietke v bode 21. uplatnenej Mestskou časťou Bratislava
Ružinov. Stavebný úrad č iastočne vyhovuje námietke v bode 9. uplatnenej Mgr. Petrom Hercegom. 
Stavebný úrad čiastočne vyhovuje námietke v bode 14. uplatnenej Slovenským národným divad lom. 
Ostatné námietky sa zamietajú . Podrobné odôvodnenie rozhodnutia o námietkach je uvedené 
v odôvodnení územného rozhodnutia. 
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Platnosť územného rozhodnutia: 
1. Toto rozhodnutie podľa §40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné 
povolenie. 

2. PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na 
základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty. 

3. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov 
územného konania (§ 40 ods. 4 stavebného zákona). 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, vydalo dňa 22.08.2017 rozhodnutie č. 5245/2017-1.7/dj-R, podľa ktorého sa navrhovaná 
činnosť uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Polyfunkčný súbor Eurovea 2" nebude 
posudzovať podľa zákona o ElA. Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní nadobudlo právoplatnosť 
dňa 28.02.2018 po rozhodnutí odvolacieho orgánu č. 174/2018-1.7. 1 (45/2017 - rozk!.), ktorým boli 
zamietnuté rozklady voči rozhodnutiu. 

Odôvodnenie 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky listom č. OU-BA-OVBP2-
20 17 /7336/FIC zo dňa 04.01.2017 podľa ustanovenia § 119 ods. 1 stavebného zákona určil, že 
stavebným úradom príslušným na uskutočnenie konania a vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„Po lyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava", z dôvodu, že predmetná stavba zasahuje 
do územného obvodu Mestskej časti Bratislava-Ružinov a územného obvodu Mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, je Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 

Dňa 12.05.201 8 podala spol. MADING s.r.o., Drieňová l/H, Bratislava, ktorá zastupovala 
navrhovateľa PROPERTY Danube, s.r.o., Pribinova 1 O, 811 09 Bratislava, IČO: 36 282 821, návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení súboru stavieb „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, 
Pribinova ul. , Bratislava, stavba <'.; , O 1-06" (ďalej len „stavba") na pozemkoch pare. č. 9 184/2, 9184/3, 
9185/2, 9185/3, 9193/9, 9193/10, 9193111, 9193/12, 9193/13, 9193/14, 9193/15, 9193/374, 9193/375, 
9193/376, 9193/498, 9193/499, 9182/1 0, 9 182/13, 9182/32 a 9 193/18 v k. ú. Nivy, pare. č. 21795/2 
v k. ú. Staré Mesto, s dočasným záberom pozemku pare. č. 9134/6 v k. ú. Staré Mesto (ďalej len 
„dotknuté pozemky") na Pribinovej ulici v Bratislave. 

Z dôvodu konštrukčno-technickej náročnosti jednotlivých projektovaných stavieb, pre potreby 
projektovania a následne získavania nevyhnutných povolení organizačne bol po lyfunkčný súbor 
Eurovea 2 rozdelený na logické konštrukčno-prevádzkové celky tzv. stavby. Celý investičný zámer 
bol preto rozdelený na 15 stavieb, pričom predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli 
stavby č . O 1 až 06. Sanáciu environmentálnej záťaže rieši stavba č. 00, dopravné napojenie a napojenie 
na technickú infraštruktúru rieši stavba č. 07, vyvolané dopravné stavby rieši stavba č. 1 O až 15 
a verejné priestory rieši stavba č. 08. 

Podľa § 34 stavebného zákona: 
(1) Účastníkom územného konania je navrhovatel'. obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na 
územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu. 
(2) V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom 
pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktatých vlastnícke alebo iné práva k 
pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť 
rozhodnutím priamo dotknuté. 
(3) Účastníkmi územného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov. 

Podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona: Stavebný úrad oznámi začatie územného konania 
dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s 
miestným zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť 
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie 
územného konania do 7 dní odo dňa, keďje žiadosť o územné rozhodnutie úplná. 

Podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona: Od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v 
prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno 
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posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upusti od ústneho pojednávania, urči lehotu, 
do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky 
neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní. 

Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona: Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej 
lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý 
z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho 
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predÍži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený 
o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predÍženej lehote svoje stanovisko k 
navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nim sledovaných záujmov súhlasí. 

Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona: Začatie územného konania o umiestnení liniovej stavby 
alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov 
konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa 
týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. 
Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci 

konania alebo ich pobyt nie sú známi. 
Podľa § 37 ods . 1 stavebného zákona: Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné 

plány obcí a zón. 
Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona: Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 

predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území 
a j eho dôsledkovľ preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi 
rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a 
všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, 
prípadne 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. 

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona: Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská 
dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov a ich námietky. Stavebný 
úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou 
dokumentáciou. 

Podľa § 39 ods. l stavebného zákona: V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na 
navrhovaný účel a urči podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s 
cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia j ednotlivých stavieb a iných 
opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a 
urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o 
umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie 
podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť 
ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia. 

Podľa § 39a ods . l stavebného zákona: Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný 
pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa 
požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa 
vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia. 

Podľa § 39a ods. 2 stavebného zákona: V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia 

požiadavky 
a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie, 
b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým 
životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc 
pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné 
komunikácie, na podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane 
požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch, 
c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti, 
d) vyplývajúce zo stanovisk dotknutých orgánov. 
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Priebeh konania: 
Dňa 15.06.2018 stavebný úrad listom č. 7383/24590/20 18/STA/Mys oznámi l známym 

účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo začatie územného konania, 
pričom nariadil miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním na deň 17.07.2018. 

Dňa 29.06.20 18 sa do územného konania prihlásili spol. Twin City lnfrastructure s.r.o., 
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava a spol. Smart City Bridge s.r.o., Karadžičova 12, 82 1 08 Bratislava. 
Listom č. 7383/29923/2018/STA/Mys zo di1a 04.07.2018 im stavebný úrad priznal postavenie 
účastníkov konania, oznámi l im začiatok územného konania a súčasne určil lehotu na uplatnenie 
námietok. V lehote na uplatnenie námietok námietky neboli uplatnené (do 18.07.2018). 

D1'ía 17.07.2018 sa uskutočnilo miestne zisťovanie a ústne pojednávanie, z ktorého priebehu bola 
spísaná zápisnica. 

Do miestneho zisťovania uplatnili námietky resp. vyjadrenie títo účastníci konania: Združenie 
domových samospráv (elektronickou poštou dňa 12.07.20 18), Mestská časť Bratislava-Ružinov (do 
podateľne dňa 17.07.2018), Mgr. Peter Herceg (na ústnom pojednávaní dňa 17.07.2018, písomnosť zo 
d1'ía 17.07.2018) a Slovenské národné divadlo (na ústnom pojednávaní dňa 17.07.20 18, pí somnosť zo 
d1'ía 16.07.2018) . 

Po miestnom zisťovaní, dňa 19.07.2018, spol. Overon, a.s., Dvoľákovo nábrežie IO, 811 02 
Bratislava, IČO: 50 957 279, stavebnému úradu oznámi la zánik obchodných spoločností PROPERTY 
Danube, s.r.o. a Landererova, s.r.o. zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Overon, a.s., ktorá sa týmto 
zlúčením stala navrhovateľom územného konania. 

Z nižšie citovaných námietok Mestskej časti Bratislavy-Ružinov a Mgr. Petra Hercega bolo 
zrejmé, že časť námietok smerovala proti obsahu záväzného stanoviska k investičnej činnosti č. 

MAGS OUIC 40020/ 17-70872 zo dňa 28.03.2018 vydaného Hlavným mestom SR Bratislavou, 
Primaciálne nám. 1, Bratislava. Pod ľa § 140b ods. 5 stavebného zákona, ak námietky účastníkov 
konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od 
dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si 
vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom 
dotknutého orgánu. Stavebný úrad preto požiadal listom č. 7383/32098/2018/STA/Mys zo dňa 
20.07.2018 Hlavn6 mesto SR Bratislavu o stanovisko k námietkam. Následne rozhodnutím č. 
7383/32 103/2018/STA/Mys/L-66 zo dňa 20.07.2018 územné konanie preruši l do doby doručenia 
stanoviska dotknutého orgánu k námietkam účastníkov konania. 

Keďže v priebehu konania stavebný úrad zistil, že spol. Twin City a.s., Karadžičova 12, 82 1 09 
Bratislava, ktorej postavenie účastníka konania vyp lývalo zo zákona č. 24/2006 Z. z., bola ku dňu 
24.04.2018 zrušená, stavebný úrad osobitne listom č. 73 83/32202/2018/ST A/Mys zo dňa 23 .07.20 18 
oznám il začatie územného konania jej právnemu nástupcovi podľa výpisu z obchodného registra spol. 
Twin City Holding N.V., Claude Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo. 

Dňa 27.09.2018 bolo stavebnému úradu doručené podanie obč ianskeho združenia „Parkovanie a 
zeleň Staré Mesto", IČO: 51 814 587, zastupované predsedom JUDr. Maitinom Janáčom, ktorým sa 
prihlásilo za účastníka konania. Listom č. 7383/41973/20 18/STA/Mys zo dňa 12.10.2018 mu stavebný 
úrad priznal toto postavenie, oznámil začiatok územného konania a súčasne určil lehotu na uplatnenie 
námietok. Námietky mohli byť uplatnené do 29.10.2018. Združenie iné námietky ako v liste došlom 
dňa 27.09.2018 neuplatnilo. 

Dňa 26.1 1.20 18 bolo stavebnému úradu doručené stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy č. 
MAGS OUIC 50330/18-386671 zo dňa 16.11.2018, ktorým potvrdzuje namietané záväzné stanovisko 
č. MAGS OUIC 40020/J 7-70872 zo dňa 28.03.2018. Z dôvodu, že Hlavné mesto SR Bratislava nemá 
nadriadený orgán, j eho potvrdzujúce stanovisko je konečné a teda pominul dôvod na prerušenie 
konania podľa§ 140b stavebného zákona. 

Odôvodnenie rozhodnutia o námietkach 
Stavebný úrad sa zaoberal všetkými námietkami a vyhodnotil ich nasledovne: 
Mgr. Peter Herceg, pripomienky uplatnené na miestnom zisťovaní. písomnosť zo dňa 17.07.2018 (bez 
citácii ust. stavebného zákona): 
1. Žiadam prerušenie konania vzhľadom na podanú všeobecnú správnu žalobu na Krajskom súde 
Bratislava zo dňa 5. 4. 2018 proti žalovanému - Ministerstvu životného prostredia SR vo veci 
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a rozkladového konania pre oznámenie o zmene 
navrhovanej činnosti: „ Polyfunkčný súbor Eurovea 2 ". Žiadam prerušiť konanie o umiestnení stavby 
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a nepoh·ačovať v konaní až do vydania rozhodnutia súdu o odkladnom účinku alebo o rozhodnutí vo 
veci. (Prílohou je kópia podania - správnej žaloby na Krajský súd Bratislava) 
Stavebný úrad: Stavebný úrad sa zaoberal touto požiadavkou a vyhodnotil ju tak, že sa nejedná o tzv. 
predbežnú otázku podľa § 40 správneho poriadku. Vyhláška č. 453/2000 Z. z. vymedzuje povinné 
prílohy návrhu na vydanie územného rozhodnutia. V zmysle § 3 ods. 3 písm. d) tejto vyhlášky je 
prílohou návrhu záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo či nnosti na životné prostred ie 
alebo rozhodnutie zo zisťovac ieho konania, ak bolo vydané. Navrhovate ľ splnil podmienku vyhlášky 
a stavebnému úradu predložil právoplatné rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní. Pre 
úplnosť uvádzame, že namietajúci pred ložil kópiu správnej žaloby voč i rozhodnutiu ministra MŽP SR, 
bez rozhodnutia správneho súdu o priznaní odkladného účinku . 

2. Žiadam stavebný úrad Bratislava - Staré Mesto o dôsledné posúdenie súladu s územným plánom 
hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení zmien a doplnkov 01-03, 05, a to nielen odvolaním 
sa na Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy resp. požiadavke o jeho potvrdenie alebo 
zamietnutie, ale aj vyhodnotenie samotným povoľujúcim orgánom - Stavebným úradom Bratislava -
Staré Mesto na základe ustanovení §37 zákona. Žiadam o zamietnutie zámeru v podobe, ako je 
predložený podľa ustanovenia ods. 4 § 37 Stavebného zákona. (citácia ods. § 37 ods. 4) 

Žiadam o preukázateľné kalkulácie a výpočty zo strany povoľujúceho orgánu, aby bol jasne 
preukázaný súlad so záväznými regulatívmi územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007, 
ktorý musí posúdiť stavebný úrad, nielen Záväzné stanovisko hl. mesta SR Bratislavy: (citácia § 37 
ods. 1, 2 stavebného zákona). Konštatujem neúmerný kontrast a rast hmoty voči 1. etape - Eurovea 1. 

Zdôvodnenie: Súlad s územným plánom jedným zo základných kritérií pre toto konanie. Územný 
plán Hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení zmien a doplnkov č. 01, 02, 03, 05 (ďalej len 
" Územný plán ") stanovuje nasledovné „ Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vnútorné 
mesto - mestské časti Ružinov, Nové Mesto, Karlova Ves, Petržalka": IPP max.: 3,6, IZP max.: 0,28, 
(resp. 0,52 na územiach s environmentálnou záťažou), K.Z min.: 0,25 (resp. O, 1 na sanovaných 
plochách s chemickým zamorením podložia). 

Vyššie uvedené je potvrdené aj v Liste Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OSRMT 43712117-
295668 OSRMT 490117, k EIA č. 13-04 zo dňa 22. 05.2017, ktorý je súčasťou administratívneho spisu 
v zisťovacom konaní EIA ako aj v ZST hlav. mes/a. 

Podľa údajov uvedených v dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorá je rovnako súčasťou 
adminislratívneho spisu (ďalej len „DÚR"}, je výmera funkčnej plochy stanovená stanoviskom k 
investičnému zámeru MAGS OUJC 50846116-329003 Magistrátom Hlavného mesla SR Bratislavy 
39.032 m2 (ďalej len „Funkčná plocha"). 

Pre dané územie platí koeficient IPP max. 3,6, čo pri danej Funkčnej ploche predslavuje 140.515 
m2. V DÚR sa uvádza, že celkové podlažné plochy novej výstavby budú zaberať 155.505 m2 (zvýšenie 
o 14.990 m2 oproti stanovenému maximu), čo predstavuje koeficienl IPP 3.98 (tj. zvýšenie o 0,38). 
Vzhľadom na stanovené funkčné využitie plochy č. 201 môže podiel funkcie bývania dosahovať max. 
30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. V súlade s DÚR má byť 
celkový podiel bývania na úrovni 46. 702 m2, avšak 30 % z celkových podlažných plôch nadzemnej 
časti zástavby funkčnej plochy, ktorá môže byť pri stanovenom IPP 3,6 max. 140.515 m2, predstavuje 
42.154,5 m2 (zvýšenie o 4.547, 5 m2). 

V Stanovisku Hlavného mesta SR, ktoré stvorí súčasť administratívneho spisu, sa uvádza, že pri 
lokalizovaní výškových stavieb v rámci zóny C je potrebné rešpektovať aj výškovú hladinu j estvujúcej 
charakteristickej zástavby ulic medzi uzlovými priestormi a zachovať princíp gradácie výšky zástavby 
do uzlových bodov v rozvojových zónach. 

V zóne C majú byť umiestnené - stavba č. 05 (Bytový dom/ Veža), klorá má mať podľa DÚR 46 
nadzemných podlaží a stavba č. 06 (Administratívna budova 2), ktorá má mať 15 podlaží. 

V susedstve k uvedeným stavbám sa nachádza Stavba Panorama City l, klorá má podľa 
dostupných informácií 35 poschodí a stavba Tower 115 má 28 poschodí. Stavba č. 05 (Bytový 
dom/ Veža), ktorý má mať podľa DÚR 46 nadzemných podlaží nereSpekluje výškovú hladinu jestvujúcu 
charakteristickú zástavby ulíc, nakoľko podľa návrhu má mať až o 18 poschodí viac ako Tower 115 a 
o 11 poschodí viac ako Panorama Citv l, čo možno rovnako považovať za rozpor s Územným plánom. 

Uvedené skutočnosti predstavujú rozpor s Územným plánom, na ktorý musí povoľovací orgán 
prihliadal'. nakoľko takýto postup by znamenal neúmerné zahustenie daného územia a mal by výrazný 
nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ako aj zdravie ľudí v danom území a jeho okoli. 
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Zmena navrhovanej činnosti v zisťovacom konaní EIA predpokladá 132.180 m2 podlahovej plochy 
nadzemných podlaží pozemných stavieb, teda menej o 16.055 m2 oproti pôvodnému riešeniu. Z DÚR,, 
že celkové podlažné plochy nadzemnej časti zástavby majú byť vo výmere 155.505 m2, čo predstavuje 
oproti pôvodne navrhovanej činnosti zvýšenie o 23.325 m2. Vzhľadom k tomu, že zmenou navrhovanej 
činnosti sa navrhuje podstatné navýšenie podlažnosti takmer všetkých stavieb, ktmých súčasťou bude 
aj 46 poschodová budova, nie je možné, aby došlo k zníženiu výmery podlahovej plochy nadzemných 
podlaží pozemných stavieb tak, ako uvádza v Napadnutom rozhodnutí Žalovaný, pričom poukazujeme 
aj na skutočnost: že dotknuté územie sa oproti pôvodnému návrhu nezmenilo. 
3. Regulatívy územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení aktuálnych Zmien a 
doplnkov (ZaD02) predpisujú pre koeficient M overenie zvýfrných indexov urbanistickou štúdiou, 
ktorá tu však nebola predložená. 
4. Nadmerné zaťaženie územia 
Aktuálny územný plán stanovuje funkčné využitie 201, kde funkcia bývania je len doplnková. Avšak v 
predloženom zámere je to funkcia do veľkej miery prevládajúca, dva podstatné stavebné objekty 
Stavba č.03 a Stavba č.05 (Bytový dom -veža) prinášajú úplne inú funkciu. Regulatívy územného plánu 
hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení aktuálnych Zmien a doplnkov nepovoľujú takýto rozsah. 
Preložený zámer túto regulácie tiež účelovo obchádza deklarovaním veľkej časti obytných priestorov v 
oboch stavbách ako Apartmány resp. Ateliéry, čim sa ich snaží deklarovať ako občiansku vybavenost: 
čo je zjavne účelové. 
5. Stavba č. 05 (Bytový dom - veža) - značne prekračuje výškovú reguláciu definovanú v práve 
prerokovávanej Urbanistickej štúdii výškového zónovania Bratislavy, čim túto štúdiu robí 
nepoužiteľnou (tá uvažuje s podstatne nižšou maximálnou hranicou výšky). Táto výška vnáša 
neúmerné zaťaženie a kontrast voči okolitým výškovým stavbám a zjavne jej cieľom nie je 
architektonická vyzretosť riešenia, ale maximalizácia „ výťažnosti " plochy pre účely bývania. 
Stavebný úrad: Námietky v bodoch 2. až 5. sa zamietajú, posudzovaný súbor stavieb je v súlade so 
záväznými regulatívmi územného plánu mesta, s odôvodnením uvedeným v časti Posúdenie návrhu vo 
vzťahu k územnoplánovacej dokumentádi. 

6. Cyklotrusy - chýba budovanie napojenia na existujúce cyklotrasy, tie sú prerušené resp. 
neexistujúce (popri Eurovea 1. etapa na Pribinovej ulici a popred SND. Nie sú plánované prístupové 
body a tra.5y pre cyklistov priamo na nábrežie, hoci v pôvodnom posudzovanom zámere sa uvažovalo 
priamo s cyklotrasou po nábreží medzi Dunajom a Euroveou. 
7. Podmieniť realizáciu zámeru vybudovaním cyklistickej infraštruktúry popri celej Pribinovej ulice s 
napojením na Starý most a na opačnej strane s napojením na Košickú ulicu po oboch stranách tejto 
ulice. 
8. Cyklotrasu realizovať formou prímesi zeleného farbiva do živičnej zmesi - tzv. zelený a!ifalt, nie 
zelený povrchový náter. 
Stavebný úrad: Námietky týkajúce sa napojenia dotknutého územia na cyklistické trasy, resp. 
technických detailov cyklotrasy (bod. 6. až 8.) sa zamietajú ako neopodstatnené z dôvodu, že v rámci 
umiestňovaných stavieb č. O 1 až 06 sa cyklotrasy neriešili. Z predloženej sprievodnej správy je zrejmé 
len koncepčné riešenie cyklotrás, a síce v rámci stavby č. 07 bude riešená prekládka existujúcej 
cyklotrasy na Pribinovej a v rámci stavby č. 08 bude riešené umiestenie tzv. „B ike Point-u" . 
Odporúčame Vám uplatniť tento okruh námietok v rámci územného resp. stavebného konania týchto 
stavieb. 

9. POD aby rátal s obchádzkovou trasou pre cyklistov - namiesto súčasnej cyklotrasy. 
Stavebný úrad: Projekt organizácie dopravy nie je povinným podkladom pre vydan ie územného 
rozhodnutia. Ale nakoľko stavebný úrad určuje územným rozhodnutím aj požiadavky na obsah 
projektovej dokumentácie pre ďalší stupeň , v časti výroku vyhradenie podrobnejších podkladov určil 
stavebníkovi povinnosť zaoberať sa obchádzkovou trasou pre cyklistov, námietke bolo teda čiastočne 
vyhovené. 

1 O. Dopravno - inžinierska štúdia a navrhnuté riešenia sú nevhodné, vychádzajú z nesprávnych 
predpokladov, neberú do úvahy ďalšie povoľované i realizované zámery v zóne. Žiadam vyhodnotiť 
dopravné kapacity KUMULATÍVNE pre všetky známe investičné zámery v okolí Landererovej ulice, 
Košickej ulice a v zóne Chalupkova. 
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Stavebný úrad: Námietka smerujúca proti obsahu Dopravno-inžinierskej štúdie EUROVEA II . 
A TRIANGEL II. je neodôvodnená a neurčitá. Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov 

konania, že sú povinní navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy,. ktoré sú im známe, v zmysle § 
34 ods. 3 správneho poriadku. To znamená, namietajúci mal predložiť vlastný posudok resp. predložiť 
iný dôkaz svoj ich tvrdení. Z tohto dôvodu stavebný úrad námietke nevie vyhov ieť. Námietkou sa 
zaoberalo aj hlavné mesto v potvrdzujúcom stanovisku, z ktorého citujeme: „ Pre stavbu „ Polyfunkčný 
súbor EUROVEA 2" bolo spracované dopravno-kapacitné posúdenie s názvom „ Dopravno
inžinierska štúdii EUROVEA II. a TRIANGEL II. '' (spracovateľ PUDOS-PLUS, spol. s r.o., 0912016). 
Ide o kumulatívne dopravno-kapacitné posúdenie pre polyfunkčný súbor a niekoľko ďalších relatívne 
blízko lokalizovaných zámerov v tzv. zóne Chalupkova. V štúdii boli zadefinované dopravné opatrenia, 
ktorých realizácia je podmienkou pre funkčnosť priľahlej dopravnej siete po zvýšení dynamickej 
dopravy od zámeru Eurovea 2. Stavba č. 07 „ Úprava Pribinovej a Čulenovej ulice" a súbor opatrení 
a technických riešení na dopravnej komunikačnej sieti v rámci súboru dopravných Stavieb č. 1 O - č. 15 
s názvom „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova, Dopravná infraštruktúra", patria medzi 
podmieňujúce dopravné stavby zámeru. " 

11. Namietam účelovosť konania a rozhodnutia Okres. úradu Bratislava o príslušnom povoľujúcom 
orgáne - Žiadam o povoľovanie orgánom, v ktorého katastri sa viac než 99% investičného zámeru 
nachádza. Nevidím dôvod pre určenie iného povoľujúceho orgánu ako Mestskú časť Bratislava -
Ružinov. 
Stavebný úrad: Námietka sa zamieta, stavebný úrad určenú príslušnosť na konanie nemôže odmietnuť. 

12. Žiadam dôsledné dodržanie procesných postupov podľa „správneho poriadku" - teda 
oboznámenie účastníkov konania so všetkými podkladmi rozhodnutia. 
Stavebný úrad: Z obsahu spisu je zrejmé, že po miestnom zisťovan í stavebný úrad v spise uskutočnil 
len procesné úkony súvisiace s postupom podľa § 140b ods. 5 stavebného zákona a s oznámením 
začatia konania prihlásenému účastníkovi „Parkovanie a zeleň Staré Mesto". Uvedené úkony nemali 
povahu nových dôkazov v spise, ktoré by si vyžadovali postup podľa§ 33 ods. 2 správneho poriadku. 

13. Žiadam aby účastníkmi konania vo všetkých súvisiacich konaniach (aj konaniach cest. správ. 
orgánov) boli všetci účastníci konania EIA. 
Stavebný úrad: Námietka sa zamieta. Každý správny orgán je v rámci vlastného konania zodpovedný 
za určenie okruhu účastníkov konania. DopÍňame, že v súlade s § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. 
odôvodnenie rozhodnutia obsahuje informáciu o účastníkoch podľa zákona č. 24/2006 Z. z., z ktorej 
môžu stavebné úrady vychádzať pri vydávaní stavebných povolení. 

Slovenské národné divadlo. námietky uplatnené na miestnom zisťovaní. stanovisko č. 143/0TP/2018 
zo dňa 16.07.2018: 
14. Slovenské národné divadlo je správcom majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky, a to 
najmä, avšak nielen nehnuteľnosti zapísaných na liste vlastníctva č. 2649 a 8494, pozemky registra 
„C" katastra nehnuteľností, parcelné číslo 915511, 9155119, 9155121a9155122 v katastrálnom území 
Staré Mesto. 

Súhlas správcu majetku štátu ako aj majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, t.). napr. nájomná 
zmluva, zmluva o vecnom bremene, prípadne predaj majetku štátu, atd'. sú podmienené splnením 
zákonných podmienok v zmysle zák. č. 27811993 Z. z. o správe majetku štátu. Bez splnenia podmienok 
a náležitostí v zmysle zákona o správe majetku štátu nie je oprávnené Slovenské národné divadlo v 
predmetnej veci udeliť súhlas, respektíve rozhodnúť o udelení súhlasu, prípadne je súhlas podmienený 
rozhodnutím/stanoviskom zriaďovateľa Slovenského národného divadla Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky, respektíve Ministerstva financií Slovenskej republiky, v závislosti od jednotlivých 
zmlúv v prípade majetkovoprávneho vysporiadania v súvislosti s dotknutými parcelami, respektíve 
nehnuteľnosťami. 

Súhlas zriaďovateľa, respektíve Ministerstva Financií Slovenskej republiky s jednotlivými úkonmi, 
procesmi sa vyžaduje v zmysle§ Bc zákona č. 27811993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
právnych predpisov (ďalej len „zákon ''). 

Na základe Žiadosti o vydanie súhlasu s umiestnením časti stavby a majetkovoprávne 
vysporiadanie časti pozemkov k Poly.funkčnému súboru Eurovea 2, stavba č. 07 - Úprava Pribinovej a 
Čulenovej ulice, žiadal investor, respektíve navrhovateľ o vydanie súhlasu s umiestnením časti stavby 
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SO 701 Vl-vjazd, SO 711 Úprava komunikácie Pribinova ul. pri SND, SO 716 - Sadové úpravy 
SND, SO 731 Areálová splašková kanalizácia, SO 762 Úprava verejného osvetlenia na Pribinovej 
ulici, na pozemkoch v správe SND, a to konkrétne: na parcele č. 9155121 zapísanej na LV č. 2649, na 
parcele číslo 9155122 - LV č. 2649, na parcele číslo 915511 - LV č. 8494, na parcele č. 9155119 - LV 
č. 2649. 

Investor/Navrhovateľ rovnako žiadal okrem udelenia súhlasu na účely vydania územného 
rozhodnutia, aj o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. 

Stavba v zmysle predloženej dokumentácie, ako aj žiadosti rieši úpravu miestnych komunikácií II. 
triedy Pribinova ul. a Čulenova ulica v súvislosti s pripravovanou výstavbou Polyfunkčného súboru 
stavieb EUROVEA 2. 

V rámci stavby sa umiestňujú stavebné objekty vjazdov a výjazdov z podzemných hromadných 
garáží stavby č. 01-06, včítane ich prístreškov, ako aj inžinierskych sietí a pod. Súčasťou navrhovanej 
stavby je aj úprava Pribinovej a Čulenovej ulice, včítane vjazdu do Polyfunkčného súboru 
PANORAMA CITY!. a II. etapa, úprava účelovej komunikácie vybudovanej v rámci novostavby SND, 
včítane vjazdu pre dovoz a odvoz kulís. 

Hlavnou skutočnosťou týkajúcou sa Slovenského národného divadla ako správcu majetku štátu, a 
teda v súvislosti s predmetnými parcelami je v zmysle návrhu je majetkovoprávne usporiadanie 
parcely - Možnosti predaja pozemku (diel 11,13 v GP98/2017) investorovi/navrhovateľovi, respektíve 
iný postup v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním parcely/parciel. 

V súvislosti so stavbou č. OJ - 06 je potrebné podotknú!~ že v rozsahu, v akom súvisia s udelením 
súhlasu SND, najmä v prípade stavby č. 07, je potrebné splniť pre súhlas Slovenského národného 
divadla ako správcu majetku štátu, ako aj pre súhlas Ministerstva kultúry SR, respektíve Ministerstva 
financií SR, najmä nasledovné podmienky 

v prípade, že je potrebné v súvislosti so stavbami zriadiť vecné bremeno na majetku vo vlastníctve 
štátu a v správe Slovenského národného divadla, je potrebné postupovať a splniť zákonné 
podmienky v zmysle § J 3a zákona o správe majelku štátu, a teda len v súvislosti s inžinierskymi 
sieťami stanovenými zákonom, konkrétne§ 43a ods. 3 písm . ./), g), h) a i) zákona č. 5011976 Zb. v 
znení neskorších predpisov, respektíve z dôvodu zabezpečenia nevyhnutného prístupu vlastníka k 
jeho nehnuteľnosti v rozsahu§ J 3a ods. 3 zákona o správe majetku štátu. 
v prípade, že na základe majetkovoprávneho vysporiadania jednotlivých parciel bude potrebné 
uzatvoriť nájomnú zmluvu, je potrebné dodržať postup v zmysle § 13 zákona o správe majetku 
štátu, a teda najmä maximálne na dobu 5 rokov, ako bude potrebné dodržať aj postup v súvislosti 
s prebytočnosťou majetku štátu a ponukou nehnuteľnosti v rámci registra, ako aj ďalších 
súvisiacich postupov 
v prípade, ak v súvislosti s predmetnými stavbami bude potrebné zabezpečiť predaj 
parcely/parciel v správe Slovenského národného divadla, je potrebné rovnako naplniť v závislosti 
od konkrétnych skutočností všetky podmienky stanovené zákonom o správe majetku štátu, a to 
najmä § 8a osobitné ponukové konanie, respektíve § 8aa - elektronickú aukciu, ako aj iné 
podmienky stanovené zákonom. 

V prípade, že v súvislosti s realizáciou postupov bude potrebná reorganizácia dopravy, v prípade 
dotknutých parciel je rovnako potrebné zachovať prístup SND ako správcovi jednotlivých 
nehnuteľností, a to najmä v súvislosti s navážaním kulís do Novej budovy Slovenského národného 
divadla. 

V predmetnej veci si Slovenské národné divadlo vyžiadalo stanoviská k súhlasom a k jednotlivým 
postupom a možnostiam od dotknutých osôb v súvislosti so stavbami. 
Stavebný úrad: Slovenské národné divadlo vo svojom stanovisku uvádza podmienky pre 
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu č. 07. Pre stavby č. O l až 06 sa súhlas 
namietajúceho s umiestnením nevyžadoval. V závere stanoviska namietajúci poukázal na potrebu 
zachovania prístupu SND ako správcovi kjednotlivým nehnuteľnost iam. Jedná sa o námietku, ktorá 
má byť uplatnená v stavebnom konaní, ale nakoľko stavebný úrad určuje územným rozhodnutím aj 
požiadavky na obsah projektovej dokumentácie pre ďalší stupeň, v časti výroku vyhradenie 
podrobnejších podkladov urč il stavebníkovi povinnosť pri riešený a návrhu POD resp. POV zachovať 
prístup k objektom Slovenského ná rodného divadla, námietke bolo teda čiastočne vyhovené. 
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Mestská časť Bratislava-Ružinov. námietky účastníka konania zn. CS 137041201813/ZST zo diia 
16.07.2018. doručené dňa 17.07.2018: 
15. Z podania je zrejmé, že stavba „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, 
stavba č. O 1-06" je súčasťou druhej etapy výstavby stavby „ Zóna Pribinova - nábrežie" v zóne 
Pribinova-Juh v Bratislave, neskôr pomenovanej ako „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul„ 
Bratislava". Na vykonanie územného a stavebného konania celej stavby v zóne Pribinova-Juh v 
Bratislave bol t. č. Krajským stavebným úradom v Bratislave listom č. 20041292-JNE zo dňa 17. 02. 
2004 určený stavebný úrad Mestskej časti Bratislava- Ružinov. Že sa jedná o stavbu „ Zóna Pribinova 
- nábrežie" v zóne Pribinova-Juh V Bratislave, ktorej druhá etapa výstavby bola neskôr pomenovaná 
ako „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul„ Bratislava" potvrdzuje aj portál 
http://www.enviroportal.sk/skleia!detail/polvfunkcnv-subor-eurovea-2. Okresný úrad Bratislava, 
odbor výstavby a bytovej politiky, aj napriek tomu, že už raz na celú stavbu v zóne Pribinova-Juh v 
Bratislave určil stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Ružinov, listom č. OU-BA-OVBP2-
2017/7336/FIC zo dňa 04. OJ. 2017 určil na tú istú stavbu/časť stavby len pod iným názvom iný 
stavebný úrad, stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Uvedené Mestská časť 

Bratislava-Ružinov považuje za chybu spôsobenú pozmenením názvu stavby zo strany navrhovateľa. 
Druhá etapa výstavby pôvodne pomenovanej stavby „ Zóna Pribinova - nábrežie" v zóne Pribinova
Juh v Bratislave bude prepojená a prevádzkovo spojená s jej prvou etapou v úrovni navrhovanej 
podzemnej garáži a Stavby č. 02 - Nákupné centrum. Uvedené vyplýva z textovej aj grafickej časti 
dokumentácie pre územné rozhodnutie, najmä zo zvislých rezov. Z uvedeného vyplýva, že sa jedná o 
zmenu dokončenej stavby spočívajúca v prístavbe, ktorou sa prvá etapa stavby pôdorysne rozširuje a 
prevádzkovo spája. Aj z tohto dôvodu je jednoznačné, že výlučne Mestská časť Bratislava-Ružinov je 
stavebným úradom určeným na vykonanie konania a vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia na druhú etapu výstavby/prístavby v zóne Pribinova-Juh v Bratislave. Mestská časť 
Bratislava-Ružinov ako určený stavebný úrad listom č. 20041292-JNE zo dňa 17.02.2004 vydal 
niekoľko desiatok rozhodnutí na prvú etapu stavby v zóne Pribinova-Juh v Bratislave. Vzhľadom k 
tomu, že stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Ružinov už pred niekoľkými rokmi začal konať vo 
veci stavby, je stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto povinný začaté konanie zastaviť v 
zmysle § 30 ods. (1) písm. j) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov. 
Stavebný úrad : Námietka tý kajúca sa prís lušnosti sa zam ieta z dôvodu, že Okresný úrad Bratislava, 
odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný správny orgán podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona, 
listom zo dr'ía 04.01.2017 urč il , že stavebným úradom príslušným na uskutočnenie konania a vydanie 
územného rozhodnutia na stavbu „Polyfunkčný sú bor EUROYEA 2, Pribinova ul„ Bratis lava" je 
Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto. Stavba č. O 1 až 06 patria do súboru stavieb s označením 
„Polyfunkčný súbor EUROYEA 2, Pribinova ul„ Bratislava" a preto je prís lušným stavebným úradom 
na uskutočnen ie územného konania Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Namietajúci ďa lej poukázal 
na ust. § 30 ods. 1 písm. f) správneho poriadku, podľa ktorého správny orgán konanie zastaví ak zistí, 
že vo vec i už začal konať iný príslušný správny orgán, ak sa správne orgány nedohodli inak. Stavebný 
úrad nemôže vyhov ieť ani tej to námietke, nakoľko v prejednávanej veci dopos iaľ nekonal iný správny 
orgán a preto nie j e možné zastaviť toto konanie podľa uvedeného ustanovenia. 

16. Navrhovateľ v podaní uvádza, že hlavný účel budovy, na ktorý pripadá najväčšia časť využiteľnej 
podlahovej plochy je pre administratívu. Navrhovateľ však nezohľadnil účel celej stavby, nakoľko 
predmetnom podania je prístavba k existujúcej stavbe. 
Stavebný úrad: Z predloženej DUR je zrejmé, že 70% celkových nadzemných pod lažných plôch bude 
mať funkciu občianskej vybavenosti (administratíva, krátkodobé ubytovanie, služby), z toho prevláda 
administratívny účel. Stavby č. 1 až 6 sa povo ľujú ako novostavby s napojením na vlastnú technickú 
a dopravnú infraštruktúru. Námietka sa zamieta. 

17. Z grafickej časti dokumentácie pre územné rozhodnutie je zrejmé, že obvodové konštrukcie pod 
úrovňou terénu bude tvoriť monolitická železobetónová podzemná stena, ktorá bude zároveň pažiacou 
a tesniacou stenou stavebnej jamy. V území, v ktorom navrhovateľ navrhuje umiestniť súbor stavieb je 
vydané územné rozhodnutie, ktoré t. č. nie je právoplatné, na stavbu s číselným označením 00 -
sanácia environmentálnej záťaže, predmetom ktorej je o. i. aj umiestnenie podzemnej tesniacej a 
pažiacej steny. Z uvedeného vyplýva, že na tom istom mieste (viď uvedené pozemky) prebiehajú 
súčasne dve územné konania o umiestnení stavby a základné požiadavky kladené na súbor stavieb, 
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najmä čo sa týka mechanickej odolnosti a stability stavby, riešia dve samostatné územné rozhodnutia. 
Mestská časť Bratislava-Ružinov má za to, že takáto situácia nemôže nastať. 
Stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa alebo z vlastného podnetu nahradiť územné rozhodnutie, 
ktoré je právoplatné novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje územnoplánovacia dokumentácia 
alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území. Stavebný úrad je povinný v 
územnom konaní posúdiť návrh z hľadiska potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov 
a s predchádzajúcimi rozhodnutiami o území. Stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto mal konanie o 
umiestnení súboru stavieb prerušiť do doby právoplatného ukončenia územného konania stavby s 
číselným označením 00 - sanácia environmentálnej záťaže a následne návrh na vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení súboru stavieb vyhodnotiť ako návrh na vydanie zmeny územného 
rozhodnutia. V opačnom prípade budú na to isté vymedzené územie (viď uvedené pozemky) vydané dve 
územné rozhodnutia o umiestnení dvoch stavieb. Povinnosťou stavebného úradu v územnom konaní je 
o. i. preskúmať návrh s predchádzajúcimi rozhodnutiami o území. Ak stavebný úrad po posúdení 
návrhu zisti, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v súlade so všeobecnými technickými 
požiadavkami na výstavbu a s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, návrh zamietne. 
Stavebný úrad: Územné rozhodnutie stavby č . 00 pod názvom „Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej 
záťaže" nadobudlo právop latnosť dňa 30.08.20 18. V sú lade s § 37 ods. 4 stavebného zákona, stavebný 
úrad posúdil sú lad stavby s územným rozhodnutím stavby č. 00. V rámci tohto územného rozhodnutia 
sa umiestnili podzemné tesniace a pažiace steny po obvode dotknutého územia, dočasné podzemné 
tesniace steny vedené naprieč dotknutým územím v smere sever-juh, vo východnej časti sa upravi la 
trasa dočasnej protipovodňovej hrádze tak, aby viedla mimo dotknutého územia. Ďalej sa umiestnila 
prekládka trafostanice mimo riešeného územia a umiestnil i sa dočasné staveniskové NN rozvody. Oba 
projekty pre DUR vypracoval zodpovedný projektant Ing. arch. Radoslav Grečmal. Pri porovnaní 
zákresov stavieb je zrejmé, že stavba č. 01-06 nie je v kolízii ani s podzemnými dočasnými stenami 
vedenými naprieč dotknutým územím, nakoľko tieto budú po ukončen í terénnych prác a sanác ii 
odstránené. Vzhľadom na to možno konštatovať, že umiestňované objekty v rámci stavby O 1 až 06 nie 
sú v kolízií so stavbou 00. Vydanie viacerých územných rozhodnutí na jednom území nevylučuje 
žiaden predpis (ani namietajúci nepoukázal na konkrétne ustanovenie) aje bežné napríklad pri 
líniových stavbád1 um iestniť pod komunikáciu siete viacerých správcov samostatnými územným i 
rozhodnutiami a je na stavebnom úrade v súčinnosti so zodpovedným projektantom a správcami sietí 
posúd iť ich vzájomné um iestnenie, krytie, zabezpečenie ochranných pásiem a pod. 

18. Vyššie uvedené rieši aj Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho 
zmien a doplnkov, kde intenzívnu zástavbu občianskej vybavenosti v území s environmentálnou 
záťažou možno umiestniť až po sanovaní plôch s chemickým zamorením podložia. Táto podmienka nie 
je splnená a preto Mestská časť Bratislava-Ružinov ako účastník konania smeruje námietky proti 
obsahu záväzného stanoviska č. MAGS OUIC 40020117-70872 zo dňa 28. 03. 2018. Dotknutý orgán 
vo svojom záväznom stanovisku ďalej zle vyhodnotil vysoký podiel bývania, ktorý nezodpovedá 
regulácii pre priestorové usporiadanie, ktorá pre funkciu s kódom 201, občianska vybavenosť 

celomestského a nadmestského významu s maximálnym indexom zastavaných plôch 0,52 stanovuje 
intenzívnu zástavbu občianskej vybavenosti. Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre 
vnútorné mesto - mestská časť Ružinov, pre kód funkcie 201 s regulačným kódom M umožňujú pre 
zástavbu v územiach s environmentálnou záťažou zvýšiť index zastavaných plôch, výnimočne index 
podlažných plôch. Pre priestorové usporiadanie „ intenzívna zástavba OV na územiach s 
environmentálnou záťažou (na sanovaných plochách s chemickým zamorením podložia) * *" je 
ukazovateľ zvýšený na maximálny index zastavaných plôch 0,52. Index podlažných plôch maximálne 
na 0,36. Na území Ružinova, vnútorného mesta je možné index podlažných plôch výnimočne zvýšiť „ v 
prípade ak opodstatnenosť zvýšenia ukazovateľov intenzity zhodnotenia územia bude preverená na 
zonálnej úrovni. " Súbor stavieb uplatiiuje index podlažných plôch 3, 99. Opodstatnenosť zvýšenia 
indexu podlažných plôch nebola preverená na zonálnej úrovni. Návrh nerešpektuje hodnoty, ktoré 
formujú obraz Bratislavy, a to, charakteristické prvky historickej panorámy mesta - historická 
dominanta Bratislavský hrad a tok Dunaja, výrazný prírodný fenomén, formujúci urbanizáciu územia 
Bratislavy. Návrh ďalej nerešpektuje zásady a regulatívy pre lokalizáciu výškových stavieb v rozvoji 
mestskej infraštruktúry. 
Stavebný úrad: Posudzovaný súbor stavieb je v súlade so záväznými regulatívmi územného plánu 
obce, s odôvodnením uvedeným v časti Posúdenie návrhu vo vzťahu k územnoplánovacej 
dokumentácii. 
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19. Projektová dokumentácia súboru stavieb sa zameriava na nesenie čisto statickej dopravy. 
Dopravné napojenie t. zn. prístupnosť súboru stavieb z ciest, miestnej komunikácie alebo z účelovej 
komunikácie a návrh napojenia súboru stavieb na dopravné vybavenie územia má byť súčasťou iného 
územného rozhodnutia. Mestská časť Bratislava-Ružinov namieta rozčlenenie jednej stavby na viac 
konaní. Z textovej a grafickej časti dokumentácie pre územné rozhodnutie musí byť dostatočne zrejmá 
prístupnosť súboru stavieb z ciest, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie, t. zn. dopravné 
napojenie a návrh napojenia súboru stavieb na dopravné vybavenie územia v súlade ustanovením § 47 
písm. b) stavebného zákona v nadväznosti na§ 3 ods. (4) písm. e) vyhlášky č. 45312000 Z. z„ ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenie stavebného zákona. Vyššie uvedené tvorí podklad pre posúdenie 
návrhu s potrebami požadovaných opatrení v území a jeho dôsledkov a s predpisom, ktorý ustanovuje 
dopravné podmienky v súlade s ustanovením § 37 ods. (2) stavebného zákona. V takto podanom 
návrhu nie je preukázané, akým spôsobom je umiestňovaný súbor stavieb napojený na zariadenie 
verejného dopravného vybavenia územia, či súbor stavieb má zabezpečené kapacitne vyhovujúce 
pripojenie na pozemné komunikácie, pripadne na účelové komunikácie a ako pripojenie súboru 
stavieb na pozemnú komunikáciu spÍňa požiadavky na prístup k stavbe, dopravnú obsluhu, prístup 
vozidiel na zásobovanie a priestor na státie vozidiel pri nakladaní a vykladaní. Súbor stavieb nie je 
napojený na pozemné komunikácie. 
Stavebný úrad: Namietajúci poukázal na nesplnenie všeobecnej technickej požiadavky na navrhovanie 
stavieb podľa § 47 písm. b) stavebného zákona, a teda požiadavku, aby stavba bola prístupná z cesty, 
miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie. Ďalej namietal, že DUR neobsahuje údaje podľa 
§ 3 ods. 4 vyh lášky č. 453/2000 Z. z„ a teda údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a 
vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie 
odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia 
technického vybavenia územia. K tejto námietke uvádzame, že zodpovedný projektant z dôvodu 
konštrukčno-technickej náročnosti jednotlivých projektovaných stavieb, pre potreby projektovania a 
nás ledne získavania nevyhnutných povolení organizačne rozčlenil polyfunkčný súbor Eurovea 2 na 15 
stavieb, pričom predmetom tohto územného rozhodnutia sú stavby č. O 1 až 06. Dopravné napojenie 
a napojenie na technickú infraštruktúru rieši stavba č. 07, vyvolané dopravné stavby rieši stavba č. 10 
až 15. Napojenie stavieb č. O 1 až 06 na elektrickú energiu je riešené v DUR stavieb č. O 1 až 06. 
Požiadavka na prístup stavby z cesty či komunikácie je v DUR splnená odkazom na stavbu č. 07 
(napr. v časti dopravné riešenie v súhrnnej správe, v časti B 1 O v súhrnnej technickej správe a lebo vo 
výkrese komplexná situácia zóny Pribinova). Údaje podľa § 3 ods. 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. 
projektant podrobne opísal v súhrnnej technickej správe. Stavba č. 07 bude umiestnená samostatným 
územným rozhodnutím a preto nebolo účelné určiť podmienky jej umiestnenia v tomto rozhodnutí. 
Stavebný úrad preto v podmienkach umiestnenia stavieb č. O 1 až 06 uviedol len zjednodušené 
koncepčné napojenie stavby na technickú infraštruktúru a dopravné napojenie (s výnimkou napojenia 
na el. energie). 

20. Územným rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok na zastavanie, umiestňuje 
sa stavba na ňom a určujú sa podmienky na umiestnenie stavby. Stavbou je stavebná konštrukcia 
postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá j e pevne spojená so zemou alebo ktorej 
osadenie vyžaduje úpravu podkladu, pričom pod pevným spojením so zemou sa rozumie spojenie 
pevným základom, upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú 
stavbu, ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, pripojenie na siete alebo 
zariadenia technického vybavenia územia a umiestnenie pod zemou. „Stavebné objekty" sadových a 
parkových úprav nemôžu byľ predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby a to z dôvodu, že 
tieto „stavebné objekty " nespÍňajú zákonnú definíciu stavby, t. zn. kumulatívne nespÍňajú podmienky 
pre stavebnú konštrukciu. Navyše územným rozhodnutím o umiestnení stavby sa na pozemku 
umiestl1uje iba stavba. Súčasťou stavebného povolenia stavby je návrh úprav okolia stavby (exteriéru) 
a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby. Vzhľadom k vyššie uvedenému, Mestská časť 
Bratislava-Ružinov žiada, aby predmetné „stavebné objekty" neboli súčasťou návrhu. 
Stavebný úrad: Námietke sa nevyhovuje, sadové a parkové úpravy ako stavebné objekty SO 280 a SO 
480 zostanú súčasťou objektovej skladby pre možnosť kontroly splnenia podmienok územného 
rozhodnutia (koeficient zelene). 

21. Vzhľadom k vyššie uvedenému, Mestská časť Bratislava-Ružinov ako účastník konania žiada 
Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto o odstránenie uvedených nedostatkov v konaní. Podľa§ 140 ods. 
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(5) stavebného zákona, ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, 
stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. 
Stavebný úrad: Námietke bolo vyhovené, stavebný úrad dodržal postup podľa§ 140 ods. 5 stavebného 
zákona. 

" Parkovanie a zeleň Staré Mesto " občianske združenie, pripomienky k územnému konaniu zo dňa 
27.09.2018: 
22. Požadujeme, aby Navrhovateľ dôsledne zapracoval a zosúladil pripomienky dotknutých subjektov 
reflektujúc požiadavku zvýšenia podielu zelene, najmä trávnatej plochy. Vnímajúc urbanizáciu dnešnej 
doby je potreba zachovávať plochu zelene v mestách nevyhnutná, zväčšením plochy zelene a jej 
schopnosťou absorbovať vodu je možné predísť prípadnému preťaženiu kanalizácie a následnému 
diskom/orlu obyvateľov danej lokality. Nemožno nespomenút; že väčšia výmera zelene prispieva 
taktiež k zdravšiemu a kvalitnejšiemu životnému prostrediu, čo ako hlavný cieľ presadzujeme v rámci 
nášho združenia. Preto žiadame, aby dokumentácia Navrhovateľom zohľadňovala v plnom rozsahu 
túto požiadavku / požiadavky. V súvislosti so zeleňou si dovoľujeme upozorniť aj na skutočnost; že v 
dotknutej lokalite sa aktuálne nachádzajú dreviny, ktoré pravdepodobne budú čiastočne aj na časti 
pozemkov, ktoré budú v rámci realizácie Projektu zastavané. Ak bude výrub drevín potrebný, 
požadujeme realizáciu náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny a to pri dodržaní zásady minimálneho 
zásahu do existujúcich drevín (tj. zamedziť ich výrubu nad nevyhnutnú mieru). 
23. K zdravému životnému prostrediu nepochybne prispieva aj využívanie alternatívnych druhov 
dopravy ako napríklad doprava prostredníctvom bicyklov. V kontexte využívania bicyklov ako 
alternatívnych foriem dopravy je preto nutné z hľadiska bezpečnosti myslieť na vybudovanie cyklotrás, 
a to najmä v mestách. Preto ak predložená dokumentácia neobsahuje plán vybudovania 
cyk/ochodníka, navrhujeme a požadujeme úpravu dokumentácie o projekt vybudovania cyklochodníka. 
Pre efektívne zavádzanie tejto alternatívnej (a životnému prostrediu prospešnej) formy dopravy je 
nutné spomenút; že obdobne, ako býva súčasťou projektovej dokumentácie výpočet parkovacích miest 
pre automobily, považujeme za dôležité, aby v projektovej dokumentácii bol spracovaný plán 
vybudovania stanice pre odkladanie bicyklov, resp. „parkovisko pre bicykle", a to v rozsahu 
primeranom počtu obyvateľov v danej lokalite. 
24. Taktiež, vzhľadom na ďa/ši z hlavných cieľov nášho OZ, a to dohľad nad dodržiavaním 
kapacitných požiadaviek pre vybudovanie parkovacích miest v súvislosti s rozvojom oblasti dotknutej 
výstavbou, požadujeme, aby navrhovaný počet parkovacích stáli zodpovedal minimálne počtu 
potrebných parkovacích miest určených v zmysle Slovenskej technickej normy (STN) č. 73 6110 v 
znení jej neskorších zmien a doplnení. 
25. Zároveň, v prípade, ak projektová dokumentácia nepočíta výlučne len s výstavbou bytových 
jednotiek, ale pripadne aj ubytovacích zariadení, či iných polyfunkčných objektov, žiadame, aby táto 
skutočnosť bola zohľadnená aj v navrhovanom počte a druhu parkovacích miest, nakoľko 

charakteristikou prechodných ubytovacích zariadení (ako napr. hotelov) je práve častá zmena 
ubytovaných osôb, ktorí do týchto zariadení neprichádzajú prioritne len autami, ale často aj 
autobusom, mikrobusom či taxíkom etc. Z tohto dôvodu, v prípade, ak sa v projektovej dokumentácii 
nenachádza., požadujeme začlenenie parkovacích miest určených pre tieto druhy dopravných 
prostriedkov do projektovej dokumentácie, nakoľko „ klasické " parkovacie miesta určené pre 
motorové vozidlá (autá) nebudú postačujúce. V prípade, ak by projektová dokumentácia počítala aj s 
výstavbou polyfunkčných objektov príp. obchodných prevádzok či kancelárskych priestorov, žiadame, 
aby boli navyše vybudované parkovacie miesta pre pracovníkov týchto prevádzok, zákazníkov (alebo 
návštevy), a to v závislosti od plochy výmery týchto zariadení s navýšením o 20%. 
Stavebný úrad: Polyfunkčný súbor stavieb Eurovea 2 dosahuje koeficient zelene O, 1 O a spÍňa 
regu latívy územného plánovania. Navýšenie koeficientu zelene je možné, ale pre navrhovateľa 
dobrovoľné. Predmetom prejedávaného návrhu nebol výrub drevín ani umiestnenie cyklotrás. 
Súčasťou stavieb č. O 1 až 06 je vybudovanie tzv. „bike parking-u". Návrh statickej dopravy spÍňal 
požiadavky normy STN 73 6110/Zl, Z2 s rezervou, konkrétny návrh je uvedený v podmienkach 
umiestnenia. Navýšenie parkovacích miest o 20% nad rámec STN je neodôvodnené. 

Združenie domových samospráv. vvjadrenie zo dňa 12.07.2018: 
Na základe podnetu J&TRE sa uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom sme boli oboznámení s 
projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie ajej časti nám boli dané na ďalšie posúdenie. Po 
preštudovaní DÚR sme dospeli k nasledovným záverom: 
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a) Projekt je pre stupeň územného rozhodnutia postačt!júci pre rozhodnutie o umiestnení stavby. 
b) Projekt sa v textovej časti zaoberá všetkými environmentálnymi záujmami, ktoré sme vyslovili 

v procese EIA s tým, že sa nimi bude podrobne zaoberať projektant v dokumentácii pre stavebné 
povolenie podrobnejších a konkrétnym technickým riešením. V prílohe prikladáme vyjadrenie Ing. 
Jána Plesníka, ktoré sa investor zaviazal dopracovať v DSP so špeciálnym ohľadom vplyvov stavby na 
vody. 

Súhlasíme s umiestnením stavby podľa predloženého návrhu; stavebný úrad naše požiadavky 
akceptuje a uloží žiadateľovi ich podrobné riešenie v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie 
a navrhujeme použiť formuláciu uvedenú v bode b. 
Stavebný úrad: Z vyjadrenia združenia je zrejmé, že investor súhlasí s požiadavkami združenia. 
Stavebný úrad vyjadrenie akceptuje. 

Posúdenie sú ladu stavby podľa ust. § 37 ods. 2 stavebného zákona: 
Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavby č. 01 až 06 na podklade 

záväzných stanovísk dotknutých orgánov, odborných posudkov a na základe vlastného posúdenia. 
Návrh umiestnenia spÍňa l všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb podľa § 47 

stavebného zákona, splnenie je zrejmé z predloženej DUR ako aj z podmienok um iestnenia č. 09 až 
13. Za splnenie podmienky § 47 písm. e) je zodpovedný projektant(§ 46 ods. 2 stavebného zákona). 

Návrh tiež spÍifal územnotechnické požiadavky podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z., obzvlášť§ 3, 4, 
5, 6, 7. Za účelom posúdenia vplyvu plánovanej výstavy na denné osvetlenie a preslnenie okolitých 
priestorov vypracoval svetelnotechnický posudok Ing. Mi lan Janák, CSc., 03/2017. Pri jeho 
vypracovaní bola zohľadnená aj plánovaná výstavba na Pribinovej . Jeho záverom je, že umiestnenie 
stavieb č. O 1 až 06 vyhovuje požiadavkám STN 73 4301 na preslnenie okolitých bytov a tiež 
požiadavkám STN 73 0580-1 Zmena 2 na ekvivalentný uhol vonkajšieho tienenia okolitých obytných 
miestností a miestností s dlhodobým pobytom ľudí. Ďalšie svete lnotechnické posudky boli 
vypracované v termíne 07/2017 a posúdil i denné osvetlenie vlastných priestorov. Rozptylová štúdia 
vypracovaná doc. RNDr. Ferdinandom Hesekom, CSc., v termíne 03/2017, odporúča vydanie 
územného rozhodnutia z hľadiska ochrany ovzdušia. 

Posúdenie návrhu vo vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii: 
V danej lokalite platí územný plán hl. m. SR Bratislavy, vyhlásený VZN č. 4/2007, v znení zmien a 

doplnkov (ďa lej len „UPN"), ktorého obstarávateľom bolo hlavné mesto SR Bratislava. 
UPN o. i. reguluje intenzitu výstavby, funkčné využitie a urbanistické požiadavky. Stavebný úrad 

v súlade s ust. 37 ods. 2 stavebného zákona posúdil súlad návrhu s UPN, konkrétne posúdenie je 
uvedené nižšie. Splnenie urbanistických požiadaviek (napr. regulácia urbanistickej kompozície a 
obrazu mesta prípadne regulatívy pre lokalizáciu výškových stavieb) nebolo možné jednoznačne, napr. 
matematicky overiť, stavebný úrad preto pri vyhodnocovaní súladu návrhu s UPN prihliadal na obsah 
záväzného stanoviska obstarávateľa UPN, ktorý posudzoval návrh pri vydávaní záväzného stanoviska 
k investičnej činnosti. Hlavné mesto vydalo záväzné stanovisko k investičnej činnosti podľa § 4 ods. 3 
písm. d) aj) zákona o obecnom zriadení. Výs ledkom posúdenia podľa§ 37 ods. 2 stavebného zákona, 
je, že návrh je v sú lade s UPN. 

Stavebný úrad pre značný rozsah necituje všetky regulatívny v zmys le UPN, a le uvádza naviac 
pripomienkované namietajúcimi. Predložená DUR obsahuje vyhodnotenie súladu s UPN. 
A. Regulácia urbanistickej kompozície a obrazu mesta: 

UPN definuje riešené územie kompaktného mesta v č lenení na zónu A (územie kompaktného 
mesta s výškovým limitom 2 1 m), zónu B (obalové pásmo pre ochranu výškovej hladiny zóny A) 
a zónu C (ostatné územie kompaktného mesta). 

V zóne A platí regulácia rešpektovať výšku jestvujúcej zástavby 2 J m (6-7 nadzemných podlaží), ak 
výška štruktúry bloku presahuje v niektorej jeho časti limit 21 m, je v rámci dostavby alebo prestavby 
bloku možné riešiť zástavbu v intenciách jestvujúcej prevládajúcej výšky objektov tak, aby bola 
zachovaná charakteristická historická zástavba ulice, resp. mestského bloku a boli zachované 
proporcie jestvujúcej urbanistickej štruktúry, a tak aby nebola zmenou výškovej konfigurácie narušená 
urbanistická kompozícia, mierka alebo silueta v dotknutom území mesta. V častiach a priestoroch 
bloku, v ktorom sa nachádza NKP bude pri dotváraní bloku prioritne rešpektovaná. V zóne A sa 
umiestnil z nábrežnej strany bytový dom nábrežie (sekcia A až D), ktorý nadväzuje na výšku 
existujúcej zástavby Eurovea s výškou rímsy v úrovni 21,835 m resp . pri ustupujúcich podlažiach 
v úrovni 28,765 m. Z Pribinovej sa umiestnilo nákupné centrum a časť adm ini stratívnej budovy 1, 
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ktorých atiky nadväzujú na výšku existujúcej zástavby Eurovea (atika v úrovni 27,530 m) resp. 38,395 
m pri nástupnom akcente existujúcej zástavby Eurovea. NKP Sklad 7 sa nachádza mimo riešenej 
funkčnej plochy. 

Návrh stavieb v zóne B zachováva charakter zástavby v zóne A, v zóne sa umiestni la vyšš ia časť 
bytového dom nábrežie (sekcia E) a vyšš ie krídlo administratívnej budovy 1. 

V zóne C sa umiestnila výšková stavba bytový dom veža a administratívna budova 2. 
B. Regulatívy pre lokalizáciu výškových stavieb - stavba č. 05: 

UPN podmieňuje lokalizáciu výškových stavieb predložením expe11íznych posudkov, v ktorých 
treba posúdiť napr. hmotovo-priestorové pôsobenie v rámci celomestského a lokálneho obrazu, 
situovanie z hľadiska prínosov pre zvýšenie spoločenskej atraktivity kompoz ičného uzla. Podmienka 
bola splnená, v zmysle stanoviska k investičnej činnosti boli vyhotovené tri exper1ízne posudky (autori 
Ing. arch. Pavol Suchánek, Ing. arch. Peter Jančo, Ing. arch. Juraj Šujan). Návrh umiestnenia výškovej 
stavby spÍr1al regulatívy urbanistickej kompozície pre zónu C, pri umiestení výškovej stavby boli 
zohľadnené existujúce výškové stavby v lokal ite Pribinova (Tower 115, Panorama City). Umiestnenie 
výškového objektu v polohe pri moste Apollo a v rámci blokovej štruktúry medzi bulvárom Pribinova 
a nábrežnou promenádou je v súlade s dlhodobým zámerom vyplývajúcim z ÚPD - Z Martanov ičova 
(Pribinova), v zmysle ktorej bola založená urbanistická organizácia územia. 
C. Regulácia funkčného využitia plôch: 

Podľa regulačného výkresu premietnutého do výkresu s ozn. zákres do územného plánu sú 
dotknuté pozemky zväčša súčasťou funkčnej plochy s kódom 201 - územie občianskej vybavenosti 
celomestského a nadmestského významu. Časť pozemku pare. č. 9193/376 k. ú. Nivy má funkciu III O 
- územie mestskej zelene a časť pozemkov pri Pribinovej s pare. č . 9193/9, 9 193/1 2, 9193/l 5, 9182/13 
v k. ú. Nivy je definovaných ako plochy námestí a ostatných komunikačných plôch. Na týchto častiach 
pozemkov sa podzemná ani nadzemná časť stavieb č. 01 až 06 neumiestňuje . Zariadenia 
administratívy, správy a riadenia, zariadenia obchodu a služieb, ubytovacie zariadenia cestovného 
ruchu patria medzi prevládajúce spôsoby využitia funkčných plôch s kódom funkcie 201. Medzi 
prípustné spôsoby využitia funkčnej plochy v obmedzenom rozsahu patria zariadenia špo11u, 
telovýchovy a voľného času. Bývanie je prípustné v rozmedzí do 30% z celkových nadzemných 
podlažných plôch. Stavba č. O 1 až 06 spÍňa funkčnú reguláciu, pomer občianskej vybavenosti v SO 
201, 301, 401, 501a601 k bývaniu v SO 30 1 a501je109 434 m2 ku 46 071 m2

; tzn. pomer 70 ku 30 
resp. 70,52 % ku 29,69 % pri zaokrúhlení na dve desatinné miesta. 
D. Regulácia intenzity využitia územia: 

Pre záujmové územie definované ako rozvojové s regulačným kódom M, kód funkcie 201, 
vnútorné mesto, pre intenzívnu zástavbu OV na územiach s environmentálnou záťažou, platí IPP max 
3,6, IZP max. 0,52 a KZ min. O, 1. Na území vnútorného mesta s env ironmentálnou záťažou je možné 
zvýšiť IZP, výnimočne IPP (v prípade, ak opodstatnenosť zvýšenia ukazovateľov intenzity 
zhodnotenia územia je preverená na zonálnej úrovni v lokalitách s označením **). 

Zóna Pribinova je síce v UPN zaradená medzi lokality s označením ** v rozvojom území pre 
centrum mesta - Mestská časť Staré Mesto (str. 29, VZN ZaD 02), ale je zrej mé, že sa nachádza v 
katastri Starého Mesta a Nív. MŽP SR vo veci sanácie dotknutej lokality vydalo rozhodnutie o 
schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia č. 25794/2017 zo dňa 12.06.2017. 
V rámci rozč lenenia súboru stavieb Eurovea 2 je sanácia riešená v rámci stavby č . 00, na ktorú bolo 
vydané právoplatné územné rozhodnutie ev. č. 1447 č. 5969/29525/2018/STA/Mys zo dňa 

02.07.20 18. Z vyhodnotenia intenzity využitia územia vyplýva, že návrh dosahuje IPP 3,99 a IZP 
0,52. Navrhovateľ teda navýšil IPP a toto navýšenie odôvodnil nasledovne. Uviedol, že v minulosti 
bola v zóne schválená zóna Ma11anovičova, podľa ktorej bola realizovaná doteraj šia zástavba ktorá 
vytvorila základné urbanistické podmienky aj jej ďalšieho rozvoja. Na zónu Martanovičova odkazuje 
aj UPN, v ktorom sa uvádza, že pre územie zóny Pribinova bol potvrdený územný projekt zóny 
Mar1anov ičova (Pribinova, 1988-89) a že v súlade s ňou je pripravovaná realizácia výstavby blokov 
mestskej zástavby s funkciou občianskej vybavenosti a doplňujúceho bývania. V roku 2007 bola 
ukončená platnosť zóny a zóna Pribinova bola zaradená do rozvojového územia s kódom M. V 
stanovisku k námietkam zo dňa 16.11.2018 Hlavného mesto SR Bratislavy uviedlo, že územie zóny 
Pribinova nie je v platnom ÚPN zaradené medzi územia, v ktorom je potrebné obstarať a schváliť 
územný plán zóny, č iže nie je jednoznačne požadované zonálne preverenie územia. Dotknutý orgán 
ďal ej poukázal na ust. § 2 ods. 7 stavebného zákona, podľa ktorého je základným nástrojom územného 
plánovania aj územné rozhodnutie, a tento princíp preverenia intenzity využitia územia bol apl ikovaný 
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aj pri komplexe Panorama City. Stavebný úrad s poukázaním na ust. § 2 ods. 7 stavebného zákona 
akceptuje zvýšenie IPP a prikláňa sa k súh lasnému stanovisku obstarávateľa UPN. 

Sanácia dotknutého územia je podmienkou navýšenia intenzity využitia územia a preto je stavba č. 
00 podmieňujúcou stavbou pre stavby č. O 1 až 06. 

V konaní oznámili svoje stanoviská dotknuté orgány: 
• Bratis lavská teplárenská, a.s. (vyjadren ie č . 1573/Ba/2018/34 10-2 zo difa 28.06.2018, doručené do 

podateľne dňa 04.07.2018), 
• Dopravný úrad (vyjadrenie č. 2127/20 l 8/ROP-028-P/27959 zo dňa 06.07.2018, doručené 

elektronickou poštou di'ía 06.07.2018), 
• Ministerstvo životného prostredia SR (záväzné stanovisko č. 7386/20 18-1.7/dj-I zo dl1a 

09 .07.201 8, doručené dňa 12.07.2018), 
• Mestská časť Bratislava-Ružinov (stanovisko dotknutého orgánu č. CS 13318/20 l 8/2/U P5 zo d11a 

16.07.2018, doručené dňa 17.07.2018). 

V stanovisku Mestskej časti Bratislava-Ružinov č. CS 13318/2018/2/UPS zo dňa 16.07.2018 
oznámenom v rámci konania j e uvedené: 

Mestská časť Bratislava-Ružinov nesúhlas[ so Záväzným stanoviskom hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy k investičnej činnosti, investičný zámer: „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, 
Pribinova ul., Bratislava, Stavba OJ - 06", ktoré bolo vydané dňa 28.03.20J8 s č. MAGS OUIC 
4002012017-70872 a požaduje pre umiestnenie uvedenej stavby preukázať podľa regulácie stanovenej 
Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov OJ, 02, 03 a 05, 
Textová čast'. C. Záväzná časť (ďalej len „ ÚPN''): 
- opodstatnenosť zvýšenia ukazovateľa intenzity zhodnotenia územia, IPP (indexu podlažných plôch), 
ktorá mala byť preverená na zonálnej úrovni, 
- overenie lokalizácie výškovej stavby urbanistickou štúdiou so zameraním na ochranu urbanistických 
hodnôt, 
- zachovanie diaľkového priehľadu Čulenovou ulicou na vežu Kamzík a k nej viažúcu sa časť 
panorámy Malých Karpát exaktným preverením, detailne a tiež pomocou 3D modelov, 
- výšku navrhovaných budov v zóne A, ktorá rešpektuje výšku jestvujúcej zástavby 2 J m. 
Zdôvodnenie: 
- Z hľadiska intenzity využitia územia sú stavby č. OJ - 06 súčasťou územia, ktoré je definované ako 
rozvojové územie, kód regulácie M Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vnútorné 
mesto - mestská časť Ružinov, pre kód funkcie 20J s regulačným kódom M umožňujú pre zástavbu v 
územiach s environmentálnou záťažou zvýšiť IZP, výnimočne IPP. Pre priestorové usporiadanie 
„ intenzívna zástavba OV na územiach s environmentálnou záťažou (na sanovaných plochách s 
chemickým zamorením podložia) ** "je ukazovateľ zvýšený na max. IZP - 0,52. IPP max. j e 
stanovené na 3, 6. Na území Ružinova, vnútorného mesta je možné IP P výnimočne zvýšiť „ V prípade 
ak opodstatnenosť zvýšenia ukazovateľov intenzity zhodnotenia územia bude preverená na zonálnej 

, ·H urovm . 
Polyfunkčný súbor Eurovea 2 uplatňuje index podlažných plôch 3,99. Opodstatnenosť zvýšenia IPP 
nebola preverená na zonálnei úrovni v zmysle Textovej časti, C Záväzná časť ÚPN, Tab. 2. Regulatívy 
intenzity využitia rozvojových území pre vnútorné mesto. 
- Z hľadiska požiadaviek na urbanistickú kompozíciu a obraz mesta a lokalizácie výškových stavieb a 
regulácie ich lokalizácie je potrebné rešpektovať východiskové princípy stanovené ÚPN, s dôrazom: 

- na rešpektovanie hodnôt, ktoré formujú obraz Bratislavy: 
- charakteristické prvky historickej panorámy mesta - historická dominanta Bratislavský 
hrad, 
- tok Dunaja, výrazný prírodný fenomén.formujúci urbanizáciu územia Bratislavy, 

- na rešp ektovanie zásad a regulatívov pre lokalizáciu výškových stavieb v rozvoji mestskej 
infraštruktúry. 

Polyfunkčný súbor Eurovea 2 zasahuje do zóny A, B, a C územia kompaktného mesta z hľadiska 
regulácie urbanistickej kompozície. 
• Navrhované budovy v zóne A, ktoré nadväzujú na existujúcu Euroveu J sú vyššie ako 
existujúca čast V území zóny A nie je dodržaná regulácia: 
- rešpektovať výšku jestvujúcej zástavby 2J m (6-7 nadzemných podlaží), ak výška štruktú1y bloku 
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presahuje v niektorej jeho časti limit 21 m, je v rámci dostavby alebo prestavby bloku možné riešiť 
zástavbu v intenciách jestvujúcej prevládajúcej výšky objektov tak, aby bola zachovaná 
charakteristická historická zástavba ulice, resp. mestského bloku a boli zachované proporcie 
jestvujúcej urbanistickej štruktúry, a tak aby nebola zmenou výškovej konfigurácie narušená 
urbanistická kompozícia, mierka alebo silueta v dotknutom území mesta. 
Navrhovaný súbor výškovo prekračuje stanovené hranice pre stavby v zóne A. Je potrebné zosúladiť 
skutočnú výšku navrhovanej zástavby podľa regulácie UPN 
• Výškovú hladinu budov je potrebné chrániť aj v zóne B - osobitne pristupovať k stavebným 
vstupom do územia s dôrazom na ochranu výškovej hladiny PZ CMO a siluety historického mesta. 
• Stavba c. 05, Bytový dom / Veža s výškou cca 160 m je navrhovaná do zóny C. Lokalizovaná je 
mimo priestoru kompozičného uzla, ktoré nie je miestom pre umiestňovanie výškových stavieb. V danej 
lokalite nebolo umiestnenie výškovej stavby overované ÚPN V území zóny C stanovuje pri lokalizácií 
výškových budov rešpektovať regulatívy urbanistickej kompozície celomestských vzťahov, o. i.: 
- rešpektovať ich lokalizáciu prioritne do priestorov kompozičných uzlov, ktoré predurčujú význam 
signalizácie a orientácie v obraze mesta, 
- v rozvojových územiach situovať výškové objekty na podklade overenia kompozície zástavby; 
lokalizácia výškových stavieb musí byť overená urbanistickými štúdiami so zameraním na ochranu 
urbanistických hodnôt. 
Projektová dokumentácia nepreukazuje splnenie požiadaviek urbanistickej kompozície a obrazu mesta 
a lokalizácie výškových stavieb podľa ÚPN, preto nie je možné konštatovať správnosť navrhovaného 
riešenia umiestnenia stavby V danom území v rámci širšieho centra mesta v kontakte s dunajským 
nábrežím. 
Expertízne posudky sú výsledkom subjektívneho hodnotenia. Neposkytujú jednoznačné exaktné 
posúdenie správnosti navrhovanej lokalizácie výškovej stavby č. 05, Bytový dom / Veža. 
Regulatívy pre lokalizáciu výškových stavieb stanovujú expertízne posúdiť: 
- každú navrhovanú výškovú stavbu a jej predpokladané vizuálne hmotovo-priestorové pôsobenie v 
rámci celomestského obrazu mesta i v rámci obrazu dotknutého územia na základe zakreslenia do 
panoramatických fotografií z určených stanovíšť najvýznamnejších vyhliadkových bodov ako aj 
zobrazenia lokálnych kompoziG~ných vzťahov formou vizua!izácií, animácií a pod. 
Významný diaľkový priehľad z vyhliadkového bodu na moste Apollo na vežu Kamzík a k nej viažúcu sa 
časť panorámy Malých Karpát nie je overiteľne preukázaný. Expertízne posúdenie výškovej stavby 
prostredníctvom textu, nie je podklad pre posúdenie navrhovanej výškovej stavby pre zabezpečenie 
zachovania jedného z najvýznamnejších diaľkových priehľadov. Zo záväznej časti ÚPN vyplýva 
povinnosť „ rešpektovať pri lokalizácií výškových stavieb v územiach, ktoré nie sú regulované inak: 
- najvýznamnejšie diaľkové priehľady, ktoré poskytujú charakteristické identifikačné, významové a 
orientačné vnímanie mesta, priehľady na historické a významové dominanty mesta, či inak hodnotené 
stavby a prírodné identifikačné znaky, 
- najvýznamnejšie vyhliadkové body, z ktorých je potrebné výškovú stavbu posúdiť s ohľadom na 
ochranu typickej celomestskej siluety a charakteristického obrazu mesta. 
Vzhľadom k vyššie uvedenému, Mestská časť Bratislava-Ružinov ako dotknutý orgán podľa§ 140a 
ods. (1) písm. b) stavebného zákona vydáva podľa § 140b stavebného zákona n e s ú h 1 a s n é 
stanovisko k stavbe a zároveň týmto záväzným stanoviskom nenahrádza stanovisko pre konanie 
nasledujúce podľa stavebného zákona. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní 
podľa stavebného zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými 
stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. 

Citované stanovisko Mestskej časti Bratislava-Ružinov č. CS 13318/201 8/2/UPS zo dňa 

16.07.20 18 je nesúhlasné pre rozpor stavby s UPN. Dotknutý orgán súčasne upozorni l na potrebu 
zosúladenia záväzného stanoviska so záväzným stanoviskom Hl. m. SR Bratislavy pred vydaním 
rozhodnutia. Stavebný úrad vyhodnoti l toto stanovisko nasledovne. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov mala v konaní postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a ods. 1 
písm. b) stavebného zákona a mohla podľa ust. 140a ods. 4 stavebného zákona z pozície dotknutého 
orgánu uplatniť v konaniach obsah územnoplánovacej dokumentácie, najmä zásady a regulatívy 
záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a ďalšie záujmy, ak jej to vyplýva z osobitných 
predpisov. To znamená, že stavebný zákon umožňuje Mestskej časti Bratis lava-Ružinov uplatniť 
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obsah UPN, nie však záväzne posúdiť súlad návrhu s UPN. Takéto posúdenie je podľa § 37 ods. 2 
stavebného zákona v kompetencii výlučne stavebného úradu. 

Stavebný úrad sa pred vydaním rozhodnutia zaobera l aj povinnosťou zosúlad iť stanoviská Mestskej 
časti Bratislava-Ružinov a Hlavného mesta SR Bratislavy. Oba dotknuté orgány posúdi li súlad návrhu 
s UPN, s rôznym záverom. Nakoľko stavebný zákon neurčuje postup zosúladenia stanovísk, stavebný 
úrad prihliadol na obsah stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej č innost i , ako 
obstarávateľa UPN. Z tohto dôvodu stavebný úrad na obsah stanoviska Mestskej časti Bratislava
Ružinov neprihl iadol. 

Postup podľa § 136 stavebného zákona, ktorým sa rieši rozpor medzi stanoviskami štátnej správy 
nebolo možné aplikovať, nakoľko oba dotknuté orgány nie sú orgánmi štátnej správy, a le orgány 
samosprávy, ktoré nemajú nadriadené orgány. 

Stavebný úrad rozhodol aj na základe týchto súvisiacich podkladov: 
• určenie stavebného úradu príslušného na konanie č. OU-BA-OVBP2-2017/7336/FIC zo dňa 

04.01.2017, vydané Okresným úradom Bratislava, odbor výstavby a bytovej poli tiky 
• povolenie na odstránenie marketingového pavilónu č. SU/CS 7217/2017/6/LZ0-6 zo dňa 

27.04.2017, právoplatné 01.06.201 7, vydané Mestskou časť Bratislava-Ružinov 
• povolenie na odstránen ie samostatne stojacej priemyselnej haly (bývalé tlačiarenské stredisko) č. 

SU/CS 72 17/20 17/6/LZ0-6 zo dňa 27.04.20 17, právoplatné 01.06.2017, vydané Mestskou časť 
Bratislava-Staré Mesto 

• rozhodnutie MŽP SR č. 5245/20 l 7-1. 7 /dj-R zo dňa 22.08.2017, právoplatné 28.02.2018, vydané 
v zisťovacom konaní 

• rozhodnutie MŽP SR č. 174/2018-1.7. 1 (45/2017 - rozk!.) zo dňa 05.02.2018, právoplatné dňa 
28.02.2018, ktorým bol i zamietnuté rozklady voč i rozhodnutiu MŽP SR č. 5245/2017-1.7/dj-R zo 
dňa 22.08.20 17 

• územné rozhodnutie stavby 00, ev. č . 1447, č. 5969/29525/20 18/STA/Mys zo difa 02.07.2018. 

Územné rozhodnutie sa dotýka týchto pozemkov pare. č.: 
• 9 184/2, 9 184/3, 9 185/2, 9185/3, 9193/9, 9 193/10, 9193/ 11 , 9193/ 12, 9193/13, 9193/ 14, 9193/15, 

9 193/374, 9193/375, 9193/376, 9193/498, 9193/499, 9182/ 13, 9182/32 v k. ú. Nivy vo vlastníctve 
navrhovateľa 

• 9 182/10 v k. ú. Nivy vo vlastníctve spol. EUROVEA a. s. 
• 9134/6 v k. ú. Staré Mesto vo vlastníctve spol. FORESPO REALITY 9, a.s„ jedná sa o dočasný 

záber pozemku pre umiestnenie zariadenia staveniska 
• 2 1795/2 v k. ú. Staré Mesto (Pribinova) vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy 
• 9193/ 18 v k. ú. Nivy vo vlastníctve spol. METRO Bratis lava a.s. 
Navrhovateľ preukázal k pozemkom vo vlastníctve EUROVEA, a.s„ FORESPO REALITY 9, a.s„ a 
Hlavného mesta SR Bratislavy súhlasy, ktorých znenie stavebný úrad cituje vo výroku rozhodnutia 
v časti Podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania. K pozemku vo vlastníctve METRO 
Bratislava a.s. navrhovateľ preukázal zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí 
záväzku, ev. č. budúceho oprávneného: 180795-12 1724530-ZBZ_ VB (Západoslovenská distribučná, 
a.s .). 

Do okruhu účastníkov v zmysle § 34 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad zahrnul: 
• Overon, a.s. (pôvodne PROPERTY Danube, s.r.o.) (navrhovateľ) 
• Mestská časť Bratislava-Ružinov (obec a tiež účastník podľa zákona č. 24/2006 Z. z.) 
• Hlavné mesto SR Bratislava (obec) 
• Twin City Ho lding N.V. (pôvodne Twin City a.s.) (zákon č. 24/2006 Z. z.) 
• PhDr. Patrik Gu ldan (zákon č. 24/2006 Z. z.) 
• Peter Herceg (zákon č. 24/2006 Z. z.) 
• Cyklokoalícia (zákon č. 24/2006 Z. z.) 
• Ján Hruby (zákon č. 24/2006 Z. z.) 
• Verejné prístavy, a.s. (zákon č. 24/2006 Z. z.) 
• Združenie domových samospráv (zákon č. 24/2006 Z. z.) 
• Eduard Szabo (zákon č. 24/2006 Z. z.) 
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V zmysle § 34 ods. 2 stavebného zákona boli účastníkmi územného konania, vrátane 
prihlásených účastníkov konania 
• EUROVEA, a.s. 
• Panorama byty a.s. 
• FORESPO REALITY 9 a.s . 
• MENOLLI, s. r.o. 
• Pri binova 25, a.s. 
• Wendel, s.r.o. 
• vlastníci stavby so súp. č. 17130 k. ú. Nivy 
• Hlavné mesto SR Bratislava 
• METRO Bratislava, a.s. 
• Slovenské národné divadlo 
• Verejné prístavy, a.s. 
• Twin City lnfrastructure s.r.o. 
• Sma1t City Bridge s.r.o. 
• obč ianske združenie „Parkovanie a zeleň Staré Mesto" 

Okruh účastn íkov územného konan ia, ktorým toto postavenie vyplývalo zo zákona č. 24/2006 Z. z„ 
stavebný úrad urč il v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR. MŽP SR v stanov iskách č. 
7386/20 18-1.7/dj zo dňa 05.06.201 8 atiež č. 7383/20 18- 1.7/dj-l zo dňa 09.07.20 18 oznámil 
účastníkov konania zisťovac ieho konania zmeny navrhovanej činnosti . 

Spol. Landererova, s.r.o. mala postavenie účastníka konania do 11.07.2018 z titulu vlastníctva 
stavbou dotknutých pozemkov pare. č. 9 182/13, 9 182/32 v k. ú. Nivy. Nakoľko ku dňu 11.07.201 8 
táto spo ločnosť zanikla, spo l. Landererova, s. r.o. prestala mať postavenie účastníka konania. Právnym 
nástupcom spo ločnosti sa sta la spol. Overon, a.s„ teda navrhovateľ. 

K posúdeniu stavby podľa zákona č . 24/2006 Z. z . o posudzovaní vplyvov na živulnl:Í pruslTedie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov uvádzame, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky, odbor posudzovania vplyvov na ž ivotné prostredie, vydalo difa 22.08.201 7 rozhodnutie č. 
5245/20 17-1. 7 /dj-R, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť uvedená v oznámení o zmene navrhovanej 
činnosti „Po lyfunkčný súbor Eurovea 2" nebude posudzovať podľa zákona o EIA, za podmienok 
uvedených v rozhodnutí. Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní nadobudlo právoplatnosť dňa 

28.02.20 18 po rozhodnutí odvolacieho orgánu č. 174/201 8-1.7. l (45/20 17 - rozkl.), ktorým boli 
zamietnuté rozklady voč i rozhodnutiu . 

Stavebný úrad v súlade s ust.§ 35 ods. 2 stavebného zákona, listom č. 7383/22897/20 18/STA/Mys 
zo dňa 22.05.20 18 zverejnil na úradnej tabu li a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súčasne údaje o sprístupnení rozhodnutia. 

Stavebný úrad následne M inisterstvu ž ivotného prostredia SR doručova l oznámenie o začatí 
územného konania a súčasne listom č. 7383/24 179/201 8/ST A/Mys zo dňa 11.06.2018 mu adresoval 
žiadosť o vydanie záväzného stanoviska. 

Záväzné stanovisko č . 7386/20 18-1.7/dj-l zo d11a 09.07.20 18 bolo stavebnému úradu doručené 
12.07.20 18. Dotknutý orgán vo svojom stanovisku konštatoval, návrh na vydanie územného 
rozhod nutia stavby je z koncepčného hľad i ska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s 
vydaným záverečným stanoviskom č. 197 /04-1. 1 2/tč zo dňa 26.07 .2004 a s rozhodnutím vydaným v 
zisťovacom konaní MŽP SR č. 5245/20 17-1.7/dj-R zo dňa 22.08.201 7 a ich podmienkami. 

V uskutočnenom konan í stavebný úrad posúdil umiestnenie stavby, pričom rešpektoval 
obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy. 
Stavebný úrad z istil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verej né záujmy ani neprimerane 
obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je 
vo výroku rozhodnutia uvedené. 
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Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je mozne podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j . mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, so sídlom Tomášikova č . 46, 832 05 Bratislava 3. 
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona má právo podať odvolan ie aj ten, kto nebol účastníkom 
konania, ale len v rozsahu v akom sa namieta nesúlad rozhodnutia s obsahom rozhodnutia podľa 
osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa 
zverejnenia povolenia. 

Prílohy: 
Zákres do katastrálnej mapy v mierke 1: 1 OOO 

Správny poplatok vo výške 1100 €zaplatený prevodom. 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyh láškou (zverejní MiU Bratislava-Staré Mesto): 
• Overon, a.s„ Karloveská 34, 84 l 04 Bratislava 
• EUROVEA, a.s„ Pribinova 1 O, 811 09 Bratis lava 
• Panorama byty a.s„ Dvoi'ákovo nábrežie 1 O, 81 1 02 Bratis lava 
• FORESPO REALITY 9 a.s„ Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
• MENOLLI, s.r.o„ Dvoi'ákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
• Pribinova 25, a.s„ Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
• Wendel, s. r.o., Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
• vlastníci stavby so súp. č. 17130 na pozemkoch pare. č. 9193/371, 9193/382, 9193/628, 9193/629, 

9193/630, 9193/631 , 9193/632, 9193/633, 9193/634, 9193/640, 9193/641, 9193/642, 9193/643, 
9193/644 k. ú. Nivy 

• Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
• METRO Bratislava, a.s. , Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
• Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 O l Bratislava 
• Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21 , 827 05 Bratislava 
• Twin City Holding N.V „ Claude Debussylaan l O, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo 
• PhDr. Patrik Guldan, Dulovo nám. 7, 821 09 Bratislava 
• Peter Herceg, Šándorova 8, 82 1 03 Bratislava 
• Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 82 1 08 Bratislava 
• Ján Hruby, Pribinova 30, 82 1 09 Bratislava 
• Verejné prístavy, a.s„ Prístavná 1 O, 821 09 Bratislava 
• Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratis lava 
• Eduard Szabo, Hlavná 20, 931 O 1 Šamorín 
• Twin City Infrastructure s. r.o„ Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
• Smart City Bridge s. r. o„ Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
• Parkovanie a zeleň Staré Mesto, občianske združenie, Wilsonova 3, 811 07 Bratislava 
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Na vedomie dotknutým orgánom: 
1. Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 
2. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 

35 Bratislava 
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - OUIC 
4 . Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor 

dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 81 O 05 Bratislava 
5. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratis lava - odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
7. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - OHo 
8. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - OPaK 
9. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - ŠVS 
1 O.Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - 00 
11 . Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
12.Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81 1 04 Bratislava 
13.Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
14. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 

Bratislava 
15. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
16.Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 
17.Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
18.SPP-distribúcia, a. s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratis lava 
19.Západoslovenská distribučná, a. s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
20.Bratislavská teplárenská, a.s„ Bajkalská 21 /A, 829 05 Bratislava 
21.Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 8 13 61 

Bratislava 
22.Ministerstvo obrany SR - agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
23.SWAN, a.s„ Borská 6, 841 04 Bratislava 
24.Západoslovenská energetika, a.s„ Čulenova 6, 8 16 47 Bratislava 
25.Slovak Telekom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
26.VNET a.s„ Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
27.Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2, 917 02 Trnava 

Žiadosť o informatívne zverejnenie na úradnej tabuli a webovom síd le na dobu 15 dní odo dňa 
doručenia a potvrdené zaslať na adresu v záh laví: 
28.Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 2 1, 827 05 Bratislava 

Na vedomie: 
1. Overon, a.s„ Karloveská 34, 841 04 Bratislava - adresa na doručenie: MADING s.r.o„ Drieňová 

IH/ 16940, 821 01 Bratislava 
2. EUROVEA, a.s„ Pribinova 1 O, 811 09 Bratislava 
3. Panorama byty a.s„ Dvoi'ákovo nábrežie 1 O, 81 1 02 Bratislava 
4. FORESPO REALITY 9 a .s„ Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
5. MENOLLI, s.r.o„ Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
6. Pribinova 25, a.s„ Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
7. Wendel, s.r.o „ Dvoi'ákovo nábrežie J O, 811 02 Bratislava 
8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
9. METRO Bratislava, a.s„ Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
1 O. Slovenské národné divadlo, Pribi nova 17, 819 O 1 Bratislava 
11. Twin City lnfrastructure s.r.o„ Karadžičova 12, 82 1 08 Bratislava 
12.Smart City Bridge s. r. o„ Karadžičova 12, 821 08 Bratis lava 
13.Parkovanie a zeleň Staré Mesto, občianske združenie, Wilsonova 3, 811 07 Bratislava 
14.Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 
15.Twin C ity Holding N.V„ C laude Debussylaan 1 O, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo 
16.PhDr. Patrik Guldan, Dulovo nám. 7, 821 09 Bratislava 
17. Peter Herceg, Šándorova 8, 821 03 Bratis lava 
18. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava 
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19.Ján Hruby, Pribinova 30, 821 09 Bratislava 
20.Verejné prístavy, a.s., Prístavná IO, 821 09 Bratislava 
21.Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
22. Eduard Szabo, Hlavná 20, 93 1 O 1 Šamorín 
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