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

Bratislava, 30.11.2018 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa § 
119 ods. 1 zákona č. 50/1976 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. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
v nadväznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 61 ods. 1, 
§65, §71 a §73 stavebného zákona v nadväznosti na § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") v stavebnom konaní 
spojenom s konaním o povolení terénnych úprav preskúmala podľa § 62 stavebného zákona žiadosť zo dňa 
28.09.2018, ktorej stavebníkom je spol. 

Eurovea 2, a.s. 
Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50 957 279 

a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 65, § 66 a § 71 stavebného zákona a podľa § 46 a 4 7 
správneho poriadku, v nadväznosti na § 1 O a § 14 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, stavebné povolenie spojené s povolením terénnych úprav na stavbu 

so 11 
so 12 
so 14.4 

„Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže" 

v rozsahu 

Prekládka existujúcej trafostanice č. 1487-000 
Staveniskový rozvod NN 
Sanácia horn inového prostredia 

na pozemkoch pare. č. 9184/2, 9184/3, 9185/2, 9185/3, 9193/9, 9193/10, 9193/ 11, 9193/ 12, 9193/ 13, 
9193/14, 9193/15, 9193/374, 9193/375, 9193/376, 9193/385, 9193/498, 9193/499, 9182/10, 9182/ 13, 
9182/32 v k.ú. Nivy, s dočasným záberom pozemku pare. č. 9155/23 v k. ú. Staré Mesto, na Pribinovej ulici 
v Bratislave (ďalej len „stavba"). Stavba bola umiestnená rozhodnutím ev. č. 1447, č. 

5969/29525/2018/STA/Mys zo dňa 02.07.2018, právoplatné dňa 30.08.2018. 

Opis stavby: 
SO 11 Prekládka existujúcej trafostanice č. 1487-000: 
Predložená dokumentácia rieši presunutie trafostanice TS 1487-000 na novú pozíciu. TS sa odpojí od VN 
linky č. 427 a od všetkých NN rozvodov a presunie sa na vopred pripravené lôžko. Súčasťou stavebného 
objektu nie je preložka prípojky VN trafostanice TS 1487-000 (SO 11.1 ). 
SO 12 Staveniskový rozvod NN: 
Predložená dokumentácia rieš i staveni skové rozvody NN. Z preloženej trafostanice č. 1487-000 sa napoja 
poistkové, rozpoj ovacie a istiace skrine PRIS, ktoré budú osadené na miestach staveniska podľa potreby 
a polohy elektrických spotreb ičov. 



SO 14.4 Sanácia horninového prostredia: 
Predložená dokumentácia rieši sanác iu horninového prostredia v mieste stavby. Riadenie prác a vymedzenie 
zneči stenej a neznečistenej výkopovej zeminy bude v kompetencii environmentálneho dozoru. Sanované 
územie bude rozdelené na tri sektory podľa množstva a druhu zneč i stenia. 

Pre uskutočňovanie stavby a terénnych úprav sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto 

rozhodnutia. Zodpovedný projektant projektovej dokumentácie z 06/2017 je Ing. arch. Radoslav 
Grečmal, autorizovaný architekt, reg. č. 0451 AA. Prípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov od začatia stavebných prác. V prípade, že stavebník nie je 
schopný stavbu dokončiť, má o predÍženie termínu doby výstavby požiadať pred uplynutím. So 
stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

3. Stavebník je povinný v zmysle§ 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 
Stavebník zároveň predloží dôkaz o začatí stavby. 

4. Stavba bude uskutočifovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní po ukončení 
výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady o odbornej spôsobi losti 
zhotoviteľa stavby. 

5. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko označiť stavbu a označenie ponechať 
do skolaudovania stavby. Označenie stavby bude obsahovať údaje: 
a) názov stavby, 
b) názov dodávateľa, 
c) meno stavebníka a stavebného dozoru, 
d) termín začatia a ukončenia stavby, 
e) dátum a čís lo stavebného povolenia. 

6. Stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e 
stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb 
podľa § 48 až 53 stavebného zákona a v súlade s príslušnými technickými normami, zvlášť normami 
protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými. 

7. Stavebník je povinný rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych s ieti a ich 
ochranné pásma, pri ktorých dôjde k styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou a pred zahájením 
prác zabezpečiť ich vytýčenie. Pri súbehoch a križovaniach jestvujúcich inžinierskych sietí 
s navrhovanou stavbou rešpektovať STN 73 6005, 73 6701 a STN 75 5401 . 

8. Stavebník je povinný viesť o stavebných prácach denník. 
9. Stavenisko musí spÍňať požiadavky uvedené v ust.§ 43 i stavebného zákona, musí: 

a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo 
zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením, 

b) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie a lebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej 
pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť, 

c) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie 
zariadenia staveniska, 

d) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
e) mať zabezpečený odvoz a lebo likvidáciu odpadu, 
f) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné 

práce, 
g) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho 

okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov, 
h) na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným 

úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 
1 O.Obmedziť pri rea lizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou 

pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami 
zakapotovať. Sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe a lebo zabezpečený tak, aby 
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nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odp lavením, odviatím 
vetrom). 

11.Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutoč11ovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na 
cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

12. Pri realizácii stavby používať iba stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný 
účel. 

13.Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Ružinov č . 

14/2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku, všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zele11 na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ako aj všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v znení neskorších predpisov. 

14.Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí. 

15.V zmysle zákona č. 135/ 1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je stavebník povinný 
počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách 
a výstavbu zabezpečiť bez porušenia plynulosti a bezpečnosti cestnej a pešej premávky. 

16.Dodržiavať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

17.Riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej komisii na 
oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

18. Pri uskutočňovaní terénnych úprav dodržať podmienky určené v územnom rozhodnutí ev. č. 1447, 
v časti Pre využívanie územia sa určujú tieto podmienky, bod. 4. 

19. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh. odbor dráhový 
stavebný úrad. záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy a časti 
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. 0451 AA) GFI a.s. Bratislava v 08/2017, overeného MOV SR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD a OD, musí byť vopred 
prejednaná s prevádzkovateľom dráhy a odsúhlasená MDV SR. 

• Rešpektovať a dodržiavať podmienky dané v stanoviskách: 
Slovenská plavba a prístavy a.s. Bratislava pod č. 650-187/2017 dňa 17. 08.2017 
Verejné prístavy a.s. pod č. 17-101151 2 dtfa 30.10.2017 
LOKORAIL a.s. pod č. 24/LR/2017 dňa 27.06.201 7. 

• Stavebník je povinný 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 že lezničného 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 upraviť, 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 súhlas MOV SR, pred vydaním stavebného povolenia vo veci príslušným 
stavebným úradom. 

• Tento súhlas (záväzné stanovisko) má platnosť dva roky odo dňa jeho vydania . 
• V zmysle§ 140b. ods. I stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa 
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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 že lezničnej dráhy. 

Slovenská plavba a prístavy a.s .. V)!,iadrenie č. 650-18712017 zo dňa 17.08.2017: 
• Súhlasí za dodržania podmienok uvedených v stanovisku č. 650-171/2017 zo dňa 31.5.2017 
• Upozorňujeme na časť vodovodu - objekt S0722 na parcelách 9193/32 a 9193/79 vedeného od bodu 

napojenia v šachte KK 1 do stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2" ktorá križuje vnútroareálovú 
železničnú vlečku - výt'ažnú koľaj , kde požadujeme rešpektovať naše stavby a inžinierske siete 
a zachovať ich plne funkčné. 

Slovenská plavba a prístavy a.s .. vyjadrenie č. 650-17112017 zo dňa 31.5.2017 a 
LOKORAIL. a.s .. stanovisko č. 24/LR/2017 zo dňa 27.06.2017 (stanoviská majú totožné znenie): 
• Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže (parcely č. 9 193/376 a 9193/498), stavba č. 07 Úprava 

Pribinovej a Čulenovej ul. (parcela č. 9193/205, 9193/376, 9193/498), 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 železničnej 

v lečky v areáli prístavu Bratislava, ktorá je vo vlastníctve SPaP a ktorá je najdôležitejšou pre prekladnú 
činnosť jednotlivých prekladných polôh v prístave Bratis lava. 

Žiadame: 
- po dobu výstavby pri styku so zariadeniami dráhy zachovať opatrnosť primeranej povahe prevádzky 

dráhy a zaistiť bezpečnosť a plynulosť že lezničnej prevádzky podľa železničných ,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 dôsledkom 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 dôjsť k ohrozeniu BŽD je nutné 
požiadať správcu železničnej dráhy o prijatie dopravných opatrení, resp. o vylúčenie koľaje z prevádzky. 
Zároveň konštrukčné časti stavby, technologické zariadenia, zariadenia staveniska, pomocných 
konštrukcii nesmú zasahovať do priechodného prierezu koľaje 

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

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby nim navrhovaná stavba odolávala vplyvom železn ičnej prevádzky 
počas celej doby jej prevádzky. Vlastník/vlastníci objektov stavby si nebudú uplatňovať žiadne nároky na 
úpravy z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky. 

• Stavba č. 06 Administratívna budova 2 a stavba č. 08 Verejné priestory rovnako ovplyvňujú prevádzku 
železničnej v lečky. 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 spoločnosti 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. 
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Verejné prístavy, a.s., vyjadrenie „ odpoveď na žiadosť o stanovisko k udeleniu súhlasu na vykonávanie 
činnosti v ochrannom pásme dráhy" č. 17-1011512 dňa 30.10.2017 - bez pripomienok 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava. záväzné stanovisko č. KPUBA-2018116057-2162823/KER zo dňa 
13.08.2018: 
• V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác v podľa § 40 

ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do 
obh liadky KPÚ BA alebo nim poverenou odborne spôsobi lou osobou. 

Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo. vyjadrenie č. 
OU-BA-3120181026030/DUM zo dňa 29.06.2018 
1. Držiteľ odpadov je povinný: 
• zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením a lebo 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 v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad 
takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelne zabezpečiť jeho recykláciu 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 § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
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 vyh lášky, 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko tunajšieho úradu podľa § 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, faktú1y). 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. 

5. 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. 

6. Celý proces sanácie environmentálnej záťaže je potrebné zabezpeč iť 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. 
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7. Z predloženej záverečnej správe s analýzou rizika „Polyfunkčný komplex EU ROVEA íl. Bratislava 
(ENVTGEO, .a.s., j anuár 201 7) vyplýva, že do hÍbky 2m j e znečistených asi 75% výkopových zemín a 
kameniva. Celkové množstvo zneč istenej zeminy a kameniva, určenej na osobitné nakladanie v rámci 
tohto hÍbkového pásma výkopu je na základe tejto infonnácie 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. 

8. Z predloženej záverečnej správy s analýzou rizika „Polyfunkčný komplex EUROVEA II. Bratislava 
(ENVIGEO, a.s., január 20 17) vyplýva, že v pásme nasýtenia j e znečistených asi 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 m. Vzhľadom 
na uvedenú skutočnosť je potrebné nakladať so všetkou výkopovou zeminou a kamenivom pochádzajúcou z 
tohto hÍbkového pásma výkopu z oblastí, kde bolo prieskumom zistené znečistenie 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. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 59118612017112662 zo dňa 
18.08.2017: 
• Predmetná dočasná ochranná hrádza je vodná stavba (VS) a momentálne má charakter VS 1. kategórie z 

pohľadu technicko - bezpečnostného dohľadu (TBD) nad VS. Z tohto dôvodu je potrebné zo strany 
investora požiadať o výkon TBD počas jej stavebnej úpravy. Pre výkon TBD je zodpovedná organizácia, 
VY, š.p. Bratislava. 

• Pre výkon stavebných prác v telese dočasnej ochrannej hrádze je potrebné investorom a dodávateľom 
stavby vypracovať Plán povodi1ových zabezpečovacích prác a v zmysle platnej legislatívy vykonávať 
povodňové zabezpečovacie práce až do ukončenia stavebných aktivít na objekte EUROVEA 2. 
Predmetný dokument žiadame predložiť do vydania SP, SYP, š.p. OZ Bratislava na odsúhlasenie a na 
schválenie príslušnému orgánu ochrany pred povodňami v zmysle § 1 O zákona č. 7/201 O Z. z. o ochrane 
pred povodňami. 

• V zmysle ust. § 2 1 ods . 1 písmena g) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách j e na čerpanie podzemných vôd a 
ich vypúšťanie do podzemných vôd pri zakladaní stavieb potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, 
ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy. 

• Pri začatí stavebných prác informujte technického pracovníka VH prevádzky Ing. Borisa Kováča tel. : 
0903760039, SYP š .p., OZ Bratislava. 

SPP - distribúcia, a.s., Vl!,jadrenie č. TDINS/03001201 7/An zo dňa 03.08.2017: 
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník pov inný 

požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej 
objednávky, ktorú j e potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské N ivy 
44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formu láru zverejneného na webovom 
síd le 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 lOOm, alebo ak doba vytyčovania nepres iahne 1 hod inu, 

• stavebník je povinný oznám iť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Heršel, te l. č. +42 1 2 2040 2 149) najneskôr 7 dní pred zahájením 
plánovaných prác, 

• stavebník je povinný zabezpeč iť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu 
potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu 
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 
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• stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností 
v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

• stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú strany od 
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v sú lade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení 
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 

• ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, 
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do 
stavebného denníka, 

• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne 
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

• odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu, 

• stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úprav/, ktoré by zmen ili jeho doterajšie 
krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy 
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihneď ohlásené SPP
D na tel. č.: 0850 111 727, 

• upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet 
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom 
a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike 
sankciu vo výške 300,-€ až 150 OOO,-€, 

• stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného 
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z 
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 
STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01, 700 02, 

• stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo bezpečnostných pásiem, 

• stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906O1, 

• stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmys le §79 a §80 Zákona o energetike 
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod„ 

• rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 

Bratislavská vodárenská spoločnost~ a.s„ vyjadrenie č. 1312017/Ta zo dňa 09.08.2017: 
Sanácia horninového prostredia 
Množstvo znečistenej zeminy, ktorá bude podliehať sanáci i je veľké - projekt uvádza odhaduje 51 OOO t, 
odhad pre zeminu, ktorá nebude zneč istená škodlivými látkami sa odhaduje na cca 49 OOO t. Rozhodovanie 
o tom, či je vyt'ažená zemina zneč istená, alebo nie bude tzv. environmentálny dozor (ako súčasť 
stavebného dozoru vykonávateľa prác), ktorý bude rozhodovať o spôsobe nakladania s výkopovou 
zeminou a to priebežne na základe senzorických znakov zneč isten ia v zemine (zápach, farba, 
konzistencia zeminy). Environmentálny dozor rozhodne, či bude zemina odvezená na zemník, alebo 
na dekontamináciu. Z pohľadu ochrany životného prostredia považujeme tento postup za rizikový, preto 
požadujeme, aby bol environmentálny dozor vykonávaný nezávislým odborne spôsobilým 
odborníkom, nakoľko pri uvedených množstvách nebude možné dodatočne vykonať kontrolu 
správnosti rozhodovania. Taktiež požadujeme zo strany Inšpekcie životného prostredia ustanov iť nepretržitý 
dohľad, kam budú jednotlivé nákladné autá znečistenú zeminu vyvážať. Miesta uloženia zemín musia byt' 
jednoznačne určené v zmluve s dodávateľom stavby a musia byt' v sú lade so zákonom o odpadoch. 
Sanácia podzemnej vody 
Ako zemina, tak aj podzemná voda je znečistená 2 typmi zneč i stenia, čo predurčuje 2 typy sanácie: 
1) Podzemná voda znečistená látkami ropného pôvodu (sektor C) 
2) Podzemná voda znečistená chlórovanými uhľovodíkmi (sektor A) Dekontaminácia oboch typov 

7 



znečistených podzemných vôd je navrhnutá štandardne, vyčistená voda sa bude čerpať do vsakovacích vrtov 
mimo stavebnej jamy. Nemá žiadny význam sa bližšie zaoberať účinnosťou sanácie podzemnej vody, keďže 
bude vypúšťaná naspäť do kontaminovaného pod ložia! 
Monitorovací systém kvality podzemných vôd je navrhnutý v súlade s odporúčaním komisie MŽP SR pre 
schvaľovanie a posudzovanie záverečných správ a analýzou rizika znečisteného územia a bude sa realizovať 
na inftltračných vrtoch, ktoré sa zachovajú pre tento úče l. 

Západoslovenská distribučná, a.s .. vyfadrenie zo dňa 04.08.2017: 
• Na hore uvedených pozemkoch sa v súčasnost i nachádzajú VN distribučné rozvody a odberateľská 

kiosková trafostanica číslo Ts1487. Kioskovú trafostanicu, ktorá je napojená na VN káblové vedenie 
linky čís lo 427 vrátene VN káblového vedenia linky č. 427 preloží investor na vlastné náklady na základe 
zm luvy o vykonaní preložky číslo 1713100108-ZoVP. 

• Napojenie stavby na energetické rozvody NN v rámci sanácie environmentálnej záťaže zabezpečí 

investor z odberateľskej trafostanice Ts 1487 na vlastné náklady a ostávajú v jeho majetku, pričom 
deliacim miestom medzi spoločnosťou ZSD, a.s. a investorom sú 22kV koncovky vo VN rozvádzači 

odberateľskej trafostanice Ts 1487. V budúcnosti táto trafostanica bude s l úžiť pre potreby stavby 
polyfunkčného súboru Eurovea 2. 

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

• 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 káblového vedenia a budú sa v ňom 
pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami, je nutné vykonať 
poučenie (oboznámenie) zodpovednou osobou všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich 
sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariaden ia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s., (s ilové aj oznamovac ie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251 /2012 Z. z. o 
energetike a jeho noviel. Zakresľovan ie s ietí 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. 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola 
stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predÍžiť na základe žiadosti. Vo veci musí byť 
rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia. 

Po ukončení prác stavebník predloží návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno užívať bez 
právoplatného ko laudačného rozhodnutia. 

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného zákona 
správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v rozpore s vydaným 
stavebným povo lením a môže mu byť uložená pokuta do výšky 165 970 €. Nedodržanie podmienok 
povolenia terénnych úprav je v zmys le§ 106 ods. 1 písm. b) stavebného zákona správnym deliktom, ktorého 
sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje terénne úpravy v rozpore s vydaným povolením a môže mu byť 
uložená pokuta do výšky 13 278 €. 

Vo vzťahu k čast i stavby „Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže" sa uskutočnilo zisťovacie konanie 
po ukončení ktorého vydal Okresný úrad Bratis lava, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutie č. 
OÚ-BA-OSZP3-20 17/025403/SIA/II-EIA zo difa 08.06 .2017, podľa ktorého sa zmena navrhovanej činnosti 
„Úprava dočasnej ochrannej hrádze Dunaja v rámci sanácie environmentálnej záťaže" nebude posudzovať 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Rozhodnutie nadobud lo právoplatnosť dňa 14.1 2.2017 po rozhodnutí 
Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OÚ-BA-OSZP3-
2017/025403/DUM/lll-EIA-r zo dňa 07. 11.201 7, právoplatné 14.12.201 7. 
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ozhodnutie o námietkach: 
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka aj účastníkov konania. 

Odôvodnenie 

Dňa 28.09.2018, s doplnením 12.10.2018, podal stavebník Overon, a.s., Karloveská 34, 841 04 
Bratislava, IČO: 50 957 279, zastupovaný spol. MADJNG s.r.o., Drieňová 1 H/1 6940, 821 O 1 Bratislava, 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na terénne úpravy, ktoré sú časťou stavby „Stavba č. 00 
Sanácia environmentálnej záťaže" pri Pribinovej ulici v Bratislave (ďalej len „stavba"). Stavba bola 
umiestnená rozhodnutím ev. č. 144 7, č. 5969/29525/2018/ST A/Mys zo dňa 02.07.2018, právoplatné dňa 
30.08.2018. 

Podľa § 73 stavebného zákona sa na konanie o povolení terénnych úprav vzťahujú primerane 
ustanovenia oddielu 4 (stavebného poriadku). 

So stavebným konaním sa spájajú, pokiaľ to nevylučuje povaha veci a lebo ak osobitné predpisy 
neustanovujú inak, aj iné konania potrebné na uskutočnenie stavby. 

Stavebným úradom príslušným na uskutočnenie konania a vydanie stavebného povolenia bol určený 
stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na základe listu č. OU-BA-OVBP2-2018/88423-FIC 
zo dtfa 04.10.2018, ktorý vydal Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa 
ustanovenia § 119 ods. 1 stavebného zákona. 

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti v súlade s ustanovením 61 ods. 1, § 65, § 71 ods. 1 a § 73 
stavebného zákona oznámil listom č. 9753/44247/2018/STA/Mys zo dňa 16.10.2018 začatie stavebného 
konania spojeného s konaním o povolení terénnych úprav dotknutým orgánom a účastníkom konania. 
Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a 
ústneho pojednávania. Stavebný úrad súčasne určil lehotu, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje 
námietky, dotknuté orgány svoje stanoviská a tiež boli upozornení, že na neskoršie podané pripomienky sa 
neprihliada. Rozsah účastníkov konania bol určený v súlade s ust. § 59 ods. 1 a 2 stavebného zákona. 

V lehote stanovenej stavebným úradom neboli uplatnené námietky. Stanovisko Slovenského národného 
divadla doručené dňa 05.11.2018, bolo súhlasné, bez námietok alebo pripomienok k predmetu konania. 

Stavbu posúdili dotknuté orgány uvedené vo výroku rozhodnutia a 
• Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. KRHZ-BA-OPP- 1036-

001/2017 zo dňa 06. l 0.2017 - bez pripomienok 

• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, stanovisko č. KRPZ-BA-KDB-35-138/2017 zo dňa 
24.07.2017 - bez pripomienok 

• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku, vyjadrenie č. ASM-30-1689/2017 zo 
dňa 20.07.2017 - bez pripomienok 

• Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, vyjadrenie č. 
OU-BA-OSZP2-2017 II 07110-GGL zo difa 07.12.2017 - bez pripomienok 

• Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, č. OU-BA-OKRl-2018/075972 zo dňa 27.07.2018. 
Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné a pripomienky vyplývajúce zo stanovísk zohľadnené v 

podmienkach tohto rozhodnutia. Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za 
kladné. 

Podľa dokumentácie bude stavba realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka, s výnimkou 
pozemku pare. č. 9182/1 O v k. ú. Nivy (vlastník EUROVEA, a.s.), ku ktorému stavebník preukázal náj omnú 
zmluvu na dobu neurčitú. K pozemku s dočasným záberom pre účely umiestnenia zariadenia staveniska 
pare. č. 9155/23 v k.ú . Staré Mesto (vlastník Epoque s.r.o.) stavebník preukáza l súhlas vlastníka. 

K posúdeniu stavby vo vzťahu k zákonu č. 24/2006 Z. z. (ďa lej len „zákon o EIA") uvádzame, že vo 
vzťahu k časti stavby „Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže" sa uskutočnilo zisťovacie konanie po 
ukončení ktorého vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU 
BA"), rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/025403/SIA/ll-EIA zo dňa 08.06.2017, podľa ktorého sa zmena 
navrhovanej činnosti „Úprava dočasnej ochrannej hrádze Dunaja v rámci sanácie environmentálnej záťaže" 
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,ebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa )4.12.2017 po 
:ozhodnutí Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-BA-OSZP3-
20 I 7/025403/DUM/III-EIA-r zo dňa 07.11.2017, právoplatné 14.12.2017. 

Stavebný úrad v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona o EIA, resp. § 58a stavebného zákona, listom č. 

9753/44246/2018/ST A/Mys zo dňa 16.10.2018 zverejnil na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti 
kópiu žiadosti a súčasne údaje o sprístupnení rozhodnutia. Stavebný úrad následne OU BA doručoval 

oznámenie o začatí správneho konania, v ktorom bola stanovená lehota na uplatnenie stanoviska na 7 
pracovných dní od doručenia oznámenia. Prílohy podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad 
poslal spolu so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska, č. 9753/44248/2018/STA/Mys zo dňa 

16.10.2018. 
Oznámenie o začatí konania bolo OU BA doručené dňa 22.10.2018, prílohy boli doručené dňa 

07.11.2018. Stavebný úrad zohľadnil oneskorené poslanie príloh k oznámeniu pri počítaní lehôt na 
oznámenie stanoviska, ktorá v tomto prípade uplynula až dňa 16.11.2018. V tejto lehote OU BA neoznámil 
svoje stanovisko a tiež nepožiadal o predÍženie lehoty na oznámenie stanoviska. O fikcii súhlasu a možnosti 
predÍženia lehoty bol upozornený v oznámení v znení: 

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 
svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne 
posúdenie dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý 
orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za 
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí(§ 61 ods. 6 stavebného zákona). 

Stavebný úrad má zo to, že OU BA bol preukázateľne oslovený a poučený o tzv. fikcii súhlasu a preto 
stavebný úrad rozhodol vo veci aj bez písomného stanoviska dotknutého orgánu. Skutočnosť, že stavebný 
úrad adresoval OU BA samostatnú žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, nad rámec ust. § 140c ods. 2 
stavebného zákona, nemožno považovať za predÍženie lehoty podľa ust. § 61 stavebného zákona. 

Podľa výpisu z obchodného registra stavebník od dňa 27.11.2018 pôsobí pod novým obchodným menom 
Eurovea 2, a.s. 

Uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené záujmy účastníkov 
konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 
Bratislava. 

Podľa § l 40c ods. 8 stavebného zákona má právo podať odvolanie 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. 
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova č . 46, 832 
05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých r iadnych opravných prostriedkov. 
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Správny poplatok vo výške 800 eur zaplatený prevodom miestnemu úradu. 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou (zverejní MiU Bratislava-Staré Mesto): 
• Eurovea 2, a.s., Karloveská 34, 84 1 04 Bratislava 
• Ing. arch. Radoslav Grečmal, GFI, a.s., Brnianska 49, 811 04 Bratis lava 
• EUROV EA, a.s., Pribinova 1 O, 811 09 Bratislava 
• Epoque s .r.o., Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
• Panorama byty a .s., Dvorákovo nábrež ie 1 O, 811 02 Bratislava 
• vlastníc i stavby so súp. č. 171 30 na pozemkoch pare. č. 9 193/37 1, 9 193/382, 9 193/628, 9193/629, 

9193/630, 9 193/63 1, 9193/632, 9193/633 , 9 193/634, 9193/640, 9 193/641, 9193/642, 9193/643, 
9 193/644 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, 819O1 Bratislava 
• Verejné prístavy, a.s., Prístavná 1 O, 821 09 Bratislava 
• SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 

842 17 Bratislava 
• VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p., Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 17 Bratislava 
• Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP 

(EIA), Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava-Ruž inov, Mierová 2 1, 827 05 Bratislava 
3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor 

dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 81 O 05 Bratislava 
4. Okresný úrad Bratislava - odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
5. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - OHo 
6. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - ŠVS 
7. Krajský pamiatkový úrad Bratis lava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratis lava 
9. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Kraj ské riaditeľstvo PZ v Bratis lave, KDI, Špitálska 14, 

812 28 Bratis lava 
1 O. Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
11. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 

842 17 Bratis lava 
12. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
13. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratis lava 
14. Ministerstvo obrany SR- agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratis lava 
15. SWAN, a.s ., Borská 6, 841 04 Bratis lava 
16. Západoslovenská energetika, a.s. , Čulenova 6, 81 6 4 7 Brati slava 
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
18. VNET a.s. , Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
19. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2, 9 17 02 Trnava 

Žiadosť o informatívne zverejnenie na úradnej tabuli a webovom sídle: 
20 . Mestská časť Bratislava-Ruž inov, Mierová 2 1, 827 05 Bratislava, na dobu 15 dní odo dňa doručenia 

a potvrdené vrátiť 

Na vedomie: 
1. Eurovea 2, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava - adresa na doručenie: 

MADING s.r.o., Drieňová 1 H/16940, 821 O 1 Bratislava 

11 



2. Ing. arch. Radoslav Grečmal, GFI, a.s„ Brnianska 49, 811 04 Bratislava 
3. EUROVEA, a.s„ Pribi nova 1 O, 811 09 Bratislava 
4. Epoque s.r.o„ Dvoľákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
5. Panorama byty a.s„ Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
6. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
7. METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
8. Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819O1 Bratislava 
9. Verejné prístavy, a.s„ Prístavná 1 O, 821 09 Bratislava 
1 O. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p„ Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 

842 17 Bratislava 
11. Vodohospodárska výstavba, š.p„ Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 17 Bratislava 
12. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
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