Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1

Podľa rozdeľovníka

Váš list čís lo/zo

dňa

Vec: Upovedomenie
„Polyfunkčný

Naše čís lo
83/5260/2019/STNMys

Vybavuje/klapka
Ing. Myslíková / 0259246257

Bratislava

o1.02.2019

účastníkov konania o obsahu odvolaní voči rozhodnutiu o umiestnení stavby
súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06"

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad určený 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") podľa § 46 a 47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") vydala dňa
26.11.2018 rozhodnutie č. 7383/45131 /2018/STA/Mys o umiestnení stavby ev. č. 1464 „Polyfunkčný
súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06" na pozemkoch pare. č. 9184/2,
9 184/3, 9185/2, 9185/3, 9193/9, 9 193/10, 9193/ 11 , 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 9 193/18 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"). Rozhodnutie bolo
vydané pre navrhovateľa Overon, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50 957 279.
Navrhovateľ od 27.11.2018 pôsobí pod novým obchodným menom Eurovea 2, a.s.
Voči

územnému rozhodnutiu boli podané odvolania.
10.12.2018 podala odvolanie Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21 , Bratislava.
Dňa 19.1 2.2018 podalo odvolanie združenie Vlastníci bytov EUROVEA, o.z., Pribinova 26,
Bratislava, na základe dohôd o plnomocenstve od splnomocniteľov - spoluvlastníkov stavby so súp. č.
171 30 - Peter Žáček, Bieloruská 56, 821 06 Bratislava, Mgr. Katarína Bilčíková, Hrnčiarska 31, 902
Ol Pezinok, Ivan Figura, Nerudova 27, 902 O1 Pezinok. Združenie následne dňa 16.01.2019
odvolanie doplnilo.
Dňa 04.01.2019 bolo doručené odvolanie Mgr. Petra Hercega, Šándorova 8, 82 1 03 Bratislava,
ktoré dňa 30.01.2019 doplnil.
Dňa 04.01.2019 podalo odvolanie združenie NATALKA, o.z., Ružinovská 14, 821 01
Bratislava.
Podľa ustanovenia § 56 správneho poriadku upovedomujeme účastníkov konania o obsahu
odvolaní. Stavebný úrad súčasne účastníkov konania vyzýva, aby sa k obsahu odvolaní vyjadrili
v lehote do S pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia.
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<· ··Ing.- Zuzana Storcelová
poverená riadením oddelenia územného
rozhodovania a stavebného poriadku
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Prílohy:
1. odvolanie MČ Bratislava-Ružinov zo dňa 10.12.2018
2. odvolanie spoluvlastníkov stavby súp. č. 17130 zo dňa 19.12.2018
3. odvolanie združenia NATALKA, o.z. zo dňa 04.01.2019
4. odvolanie Mgr. Petra Hercega zo dňa 04.01.2019
5. doplnenie odvolania spoluvlastníkov stavby súp. č. 17130 zo dňa 16.01.2019
6. doplnenie odvolania Mgr. Petra Hercega zo dňa 30.01.2019
~

Doručí sa s prílohami účastníkom konania verejnou vyhláškou (zverejní MiU Bratislava-Staré
Mesto):
• Eurovea 2, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
• EUROVEA, a.s., Pribinova 1O, 811 09 Bratislava
• Panorama byty a. s„ Dvoľákovo nábrežie 1O, 81 1 02 Bratislava
• FORESPO REALITY 9 a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
• MENOLLI, s.r.o„ Dvorákovo nábrežie 1O, 811 02 Bratislava
• Pribinova 25, a.s„ Karloveská 34, 841 04 Bratislava
• Wendel, s.r.o„ Dvorákovo nábrežie 10, 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 O1 Bratislava
• Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
• Twin City Holding N.V., Claude Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo
• PhDr. Patrik Guldan, Dulovo nám. 7, 82 1 09 Bratislava
• Mgr. Peter Herceg, Šándorova 8, 821 03 Bratislava
• Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
• Ján Hruby, Pribinova 30, 821 09 Bratislava
• Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
• Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
• Eduard Szabo, Hlavná 20, 931 01 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

~

Žiadosť o informatívne zverejnenie vrátane príloh na úradnej tabuli a webovom sídle na dobu
15 dní odo dňa doručenia a potvrdené zaslať na adresu v záhlaví:
1. Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21 , 827 05 Bratislava

~

Na vedomie bez príloh:
1. Eurovea 2, a.s. , Karloveská 34, 841 04 Bratislava - adresa na doručenie:
MADING s.r.o., Drieňová lH/16940, 821 01 Bratislava
2. EUROVEA, a.s., Pribinova 1O, 811 09 Bratislava
3. Panorama byty a.s., Dvorákovo nábrežie 1O, 81 1 02 Bratislava
4. FORESPO REALITY 9 a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
5. MENOLLI, s.r.o., Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
6. Pribinova 25, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
7. Wendel, s.r.o. , Dvorákovo nábrežie 10, 81 1 02 Bratislava
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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 01 Bratislava
Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
Twin City Holding N.V., Claude Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo
PhDr. Patrik Guldan, Dulovo nám. 7, 821 09 Bratislava
Mgr. Peter Herceg, Šándorova 8, 821 03 Bratislava
Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
Ján Hruby, Pribinova 30, 821 09 Bratislava
Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Eduard Szabo, Hlavná 20, 931 01 Šamorín
Twin City Infrastmcture 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

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/stavebný úrad, 2x k spisu

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
7383/45131/2018/STA/Mys
126. 11. 2018

Naše číslo
SU/CS 13704/20 18/6/ZST

Vec: Rozhodnutie č. 7383/45131/2018/STA/Mys zo

Vybavuje/klapka
. Ing. Štorcelová/ 307

dňa

Bratislava
07. 12.2018

26. 11. 2018- odvolanie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala rozhodnutie č. 7383/45131/2018/STA/Mys
zo dňa 26. 11. 2018, ktorým umiestnila stavbu „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova
ul., Bratislava, stavba č. 01-06" pozemky registra „C"-KN parcelné č. 9184/2, 9184/3, 9185/2,
9185/3, 9193/9, 9193110, 9193/11 , 9193/ 12, 9193/13, 9193114, 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, Bratislava a pozemok registra „C''-KN parcelné č. 21795/2 v katastrálnom území Staré
Mesto, Bratislava (ďalej len „rozhodnutie"). Rozhodnutie bolo vyvesené dňa 05. 12. 2018
na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Mestská časť Bratislava-Ružinov ako účastník konania uplatnila svoje námietky
v konaní uvedené v liste č. CS 13704/2018/3/ZST zo dňa 16. 07. 2018. Mestská časť

Bratislava-Ružinov ako účastník konania naďalej trvá na svojich uplatnených
námietkach v konaní a na nezákonnom postupe Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
pri vydávaní rozhodnutia.
Mestská časť Bratislava-Ružinov sa o vyvesenom rozhodnutí dozvedela dňa
06. 12. 2018. Mestská časť Bratislava-Ružinov žiada, aby Mestská časť Bratislava-Staré
Mesto prihliadla na odvolanie účastníka konania ako odvolanie podané v zákonom stanovenej
lehote. Svoju požiadavku odôvodňuje zo skutkovo zhodného a podobného prípadu. Mestská
časť Bratislava-Ružinov v konaní vedenom pod č . SU/CS 353/2018/LZO doručovala
písomnosti účastníkom konania verejnou vyhláškou. Proti meritórnemu rozhodnutiu č . SU/CS
353/2018/ 1/LZ0-2 zo dňa 08. 01. 2018 podali odvolanie účastníci konania - stavebníci
Ing. Pavol Škoda a JUDr. Liliana Škodová, obidvaja bytom Líščie Nivy 8, 821 08 Bratislava
v čase, keď rozhodnutie nebolo doručené. Mestská časť Bratislava-Ružinov na svojom
rozhodnutí vyznačila právoplatnosť, a aj napriek tomu, že prijaté odvolanie bolo podané
v čase, keď rozhodnutie nebolo ešte doručené, predložila odvolanie odvolaciemu orgánu.
V liste č. OU-VBA-OVBP2-2018/38982/MRV zo dňa 13. 04. 2018 označenom ako
„upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie sa podľa § 56 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní" odvolací orgán konštatuje, že účastník konania sa o vydaní
rozhodnutia mohol dozvedieť už prvý deň vyvesenia rozhodnutia a mohol doručiť správnemu
Telefón
48 284 111

Bankové spojenie
SK6002000000 1900040
29062

IČO/DI Č
00603 155
2020699516
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lntemet/E-mail
www.ruzinov.sk

Úradné hodiny
Po.: 7:30 - 17:00
St.: 7:30 - 17:00

orgánu odvolanie a preto rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Ružinov nenadobudlo
právoplatnosť, „keďže účastníci konania (stavebníci) sa proti nemu v zákonnej lehote
odvolali." Odvolací orgán zmenil rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Ružinov.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nedala účastníkom konania možnosť, aby sa
pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k doplnenému podkladu, t. zn. k stanovisku
dotknutého orgánu č. MAGS OUIC 50330/18-386671 zo dňa 16. 11. 2018, v ktorom údajne
svoje predchádzajúce záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 40020117-70872 zo dňa
28. 03. 2018 nezmenil a potvrdil. Uvedené konanie, resp. nekonanie zo strany Mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto je preto v rozpore s ustanovením § 33 ods. (2) zákona č. 71 / 1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok").
Vzhľadom k tomu, že Mestská časť Bratislava-Ružinov trvá na svojich námietkach
v konaní v časti nesúladu stavby s územným plánom, smeruje odvolanie proti obsahu
záväzného stanoviska dotknutého orgánu č. MAGS OUIC 40020117-70872 zo dňa
28. 03. 2018 a č. MAGS OUIC 50330/18-386671 zo dňa 16. 11. 2018.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v podmienkach na umiestnenie stavby neurčila
požiadavky na napojenie stavby na pozemné komunikácie, čo je v rozpore s ustanovením
§ 39a ods. (2) písm. b) stavebného zákona.
Podľa § 140a ods. (4) stavebného zákona, obec ako dotknutý orgán uplatňuje
v konaniach obsah územnoplánovacej dokumentácie, najmä zásady a regulatívy záväznej časti
územnoplánovacej dokumentácie a ďalšie záujmy, ak jej to vyplýva z osobitných predpisov.
Podľa § 140b ods. (1) 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. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
vydala meritórne rozhodnutie vo veci aj napriek tomu, že Mestská časť Bratislava-Ružinov
ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. (1) písm. b) stavebného zákona listom č. es
13318/2018/2/UP5 zo dňa 16. 07. 2018 vydala v konaní podľa § 140b stavebného zákona
nesúhlasné záväzné stanovisko. Uvedené konanie zo strany Mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto je preto v rozpore s ustanovením § 140b ods. (1) stavebného zákona. Mestská časť
Bratislava-Staré Mesto sa nepokúsila o zmierne vybavenie veci, čo je v rozpore s ustanovením
§ 3 ods. (4) správneho poriadku.

Z rozhodnutia nie je zrejmé, či bolo vydané rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy
podľa § 16a ods. (13) alebo (21) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom

na procesné chyby v predmetnom konaní Mestská časť Bratislava-Ružinov
ako účastník konania žiada odvolací orgán, aby napadnuté rozhodnutie Mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto zrušil a vec mu vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

JUDr. Ing. Dušan Pekár
starosta
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Príloha: list č. OU-VBA-OVBP2-2018/38982/MRV zo dl1.a 13. 04. 2018

Kópia: Mestská časť Bratislava-Ružinov/stavebný úrad, 2x k spisu
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OKRESN1l URAD BRATISLAV A
odbor výstavby a bytovej politiky
Tomášikova 46, 832 05 Br tislava 3

[MIESTNY ÚHAD Bf.,.\T~SLAVARuZINOV
1

Mierová ul. č.21, F}2;·· 05 Bratislava
AZ

Oo!lo dflo:

Podľa rozdeľovníka

Vaše číslo/zo dňa

ľ

Naše čfslo

Vybavuje/linka

Bratislava

OU-BA-OVBP2-2018/38982/MRV

Ing. Mrva

13.04.2018

Vec: U ovedomenie o obsahu odvolania a
č. 71/1967 Zb. správnom konaní.

o

Olcresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej p litiky ako príslušný odvolací orgán
§ 4 písm. b J zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej spr ve pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 0/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení nesko ších predpisov, v znení zákona č.
345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej š átnej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a v znení zákona č. 180/2013 Z. z. organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa ustano enia § 118 stavebného zákona, ako
aj podľa ustanovenia § 58 zákona č. 71/1967 Zb. o s ávnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov a podľa § 56 správneh 1 poriadku Vám v prílohe zasiela
spoločné odvolanie, ktoré obdržal prvostupňový spr'vny orgán (stavebný úrad) dňa
22.01.2018 od Ing. Pavla Škodu a JUDr. Liliany Škodovej, obaja bytom Líščie nivy 8, 821 08
Bratislava,, proti rozhodnutiu vydaného Mestskou časť u Bratislava - Ružinov č. SU/CS
353/2018/1/LZO - 2 zo dňa 08.01.2018 (právopla é dňa 14.02.2018), ktorým bola
v spojenom ' územnom a stavebnom konaní povole á stavba „Rekreačná chata",
záhradkárska oblasť Mokráň záhon v Bratislave, na p zemku registra „C" .KN pare. č.
16518/729, k ú. Trnávka, pre stavebníkov: Ing. Pavol Šk da a JUDr. Liliana Škodová, obaja
bytom Líščie nivy 8, 821 08 Bratislava.
Stavebný tirad uviedol, že spisový materiál nám zasiela a napriek tomu, že prijaté odvolanie
bolo podailé v čase, keď rozhodnutie n~bolo ešte doručené
podľa

Odvolací orgán konštatuje, že vydané odvolaním napa nuté rozhodnutie stavebného úradu
Mestskej časti Bratislava - Ružinov č. SU/CS 353/2018/ /LZO - 2 zo dňa 08.01.2018, bolo
účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou, pričo
na úradnej tabuly Mestskej časti
Bratislava , - Ružinov bolo predmetné rozhodnutie
esené dňa 15. 1.2018 a zvesené
31.1.2018. posledný deň doručenia rozhodnutia bol 30.1.2018, to ale nevylučuje tú
skutočnosť, že účastni'k konania sa o vydaní predmetnéh rozhodnutia mohol dozvedieť už

1
1

prvý deň vyvesenia rozhodnutia (bolo mu oznámeJé) a mohol doručiť Mestskej časti
Bratislava - Ružinov odvolanie. V danom konkrétnom ~rípade účastníci konania (stavebníci)
doručili Mestskej časti Bratislava - Ružinov predmetné tdvo lanie dňa 22. O1. 2018.

E"'- .

..r:-,_

Stavebné povolenie Mestskej

časti Bratislava -

Ružinpv č. SU/CS 353/2018/1/LZO -2 w

dňa 08.01.2018 doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť, ktže účastníci konania (stavebnici) sa

~.:.

I

proti nemu v zákonnej lehote odvolali.

V súlade s § 56 zákona č. 71/I 967 Zb. o správnom k.lonaní, Vás Okresný úrad Bratislava,
odbor výstavby a bytovej politiky týmto upovedomuje Io podanom odvolaní a zároveň Vás
vyzýva, aby ste sa k jeho obsahu vyjadrili v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia
tohto upovedomenia.
Príloha: kópia odvolania

OKRESNÝ lJAAD EJAA7!Sl_ l\YA
ODBOR VÝSTAVBY A BYi<.•VEJ POLITIKY
Toinášikava 46

.,.

es~ os 6F1ATISLAVA 3

Mgr. Tomáš Mateičk2
vedúc· odboru výstavby a bytovej politiky
Okresného úradu Bratislava

Doručí sa verejnou vyhláškou:

l. Valéria Kováčová, Jelšová 5, 831 O1 Bratislava

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Erika Slobodová, Ružinou 17 771, 821 04 Bratisl va, P. O. BOX 86
Kristína Mik~vá, Čsl. Parašutistov 23, 831 03 Bratislala
Peter Weiss, Csl. Parašutistov 23, 831 03 Bratislava
Martin Veselko, Tehelná 11 , 83 I 03 Bratislava
Ing. Viera Brecková, Račianska 37, 83 1 02 Bratislava projekt.
vlastníkom pozemku reg. „C" KN pare. č. 16518/1 k. '. Trnávka, LV č. 2381

Na vedomie:

MČ Bratislava-Ružinov, stavebný úrad, Mierová 21, 27 05 Bratislava 212
so žiado~ťou o zverejnenie a následné vrátenie
Okresnérhu úradu Bratislava, odboru výstavby a bytov;·· politiky
9. Združeruu vlastníkov záhrad Studený dolec, Estónska 205148, 821 06 Bratislava
so žiadosťou o zverejnenie na informačnej tabuli záhra kárskej oblasti Studený dolec
a následné vrátenie Okresnému úradu Bratislava, odbo výstavby a bytovej politiky
1O. Ing. PayoJ Škoda, Líščie nivy 8, 821 08 Bratislava - be prílohy
11. JUDr. Liliana Škodová, Líščie nivy 8, 821 08 Bratislav - bez prílohy
8.
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky, za deň doručenia sa považuje
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli OU Bratislava, OVBP
1

Vyvesellllé dlifa:

Jo ..f'. f.n J8

Zvesené dňa:
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Vlastníci bytov EUROVEA, o.z., sídlo: Pribinova 26, 811 09 Bratislava, IČO: Sl 282 399,
zapísané v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, v zastúpení: Žáéek Peter

-------.....,...-~---------

MIESTNY Ú RAJ)

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1

MESTSKEJ Č:ASTl
i--J3_R
_A_1_
- r~'?.X~-~Y~..:;..';_Tl~ r~~„ ~.'.'\:·.'.EQ_

19 -12- 2018

v Bratislave, 19.12.2018
č.k.

Vec: ODVOLANIE voči Rozhodnutiu

č.

9753/51538/2018/STA/Mys/G-85

7383/45131/2018/STA/Mys zo dňa 26. 11. 2018

Ako spoluvlastník stavby súpisné č. 17130 na ulici Pribi nova 14, 16, l 8,20,22,22A, 26,28 a 30, a ako
štatutár občianskeho združenia Vlastníci bytov EUROVEA, o.z„ ktoré vlastníkov stavby súpisné č.
17130 na ulici Pribinova 14, 16, l 8,20,22,22A, 26,28 a 30 zastupuje na základe Dohody o plnej moci,
týmto v zákonnej lehote podávam odvolanie podl'a § 19 ods. 2 Správneho poriadku, voči
Rozhodnutiu 7383/4513112018/STA/Mys zo dňa 26.11.2018 vydaného Mestskou časťou Bratislava Staré Mesto, zverejneného na úradnej tabuli dňa 5.12.2018, vo veci umiestnenia stavby
„Po lyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul„ Bratis lava, stavba č. 01-06", stavebníka
EUROVEA 2 a.s„ Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO. 50 957 279, vedenej na stavebnom úrade
Mestská časť Bratis lava - Staré Mesto.

SKUTKOVÝ STAV
A) Sme vlastníci budovy súpisné č. 17130 na adrese Pribinova 14, 16, l 8.20,22,22A, 24,26,28 a 30,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Polyfunkčného objektu Obchodné centrum EUROVEA 1. Sme
súčasní susedia developera a stavebníka, sme spoluvlastníci predmetnej budovy, kde spolu
s EUROVEA a.s. vlastníme spo ločné časti budovy, spo ločné zariadenia budovy. Sme bezprostrednými
susedmi a partnermi. Sme najbližší priamy dotknutý účastník konaní.
Č innosť developera počas prípravy stavby polyfunkčného objektu EUROVEA 2, počas stavby, ako aj
po j ej ukončení sa nás bytostne dotýka. Máme spoločné vjazdy, výjazdy z garáží, spo ločné časti
budov a spoločné zariadenia budov. Len z masméd ií sa dozvedáme o tom ako by mal objekt
EUROVEA 2 vyzerať a aký obrovský vplyv na nás vlastníkov bytov bude mať. Dozvedáme sa, že
budeme mať s novou budovou spoločné garážové priestory, že sa nám zmenia výjazdy a vjazdy do
garáží, že budeme vychádzať z garáže asi cez električkovú trať a iné, neoverené informácie.
Nevieme sa dopátrať infonnácií, ako dlho bude trvať výjazd z garáže. Chceli sme od developera
EUROVEA základné Informácie. Požadovali srne všetky hlavne dopravné vzťahy, ktoré sa nás
bytostne dotýkajú, nie len počas výstavby.
Ani jeden podklad od developera nemáme, čo zo strany developera nepovažujeme za akceptovateľné.
Toto predsa nerobí partne_r, tomu s kým chce komunikovať. My sme otvorení projektu Eurovea 2, ale
potrebujeme mať informácie, aby sme sa mohli vyjadriť k vplyvom projektu na nás, a aby sme sa
vedeli pripraviť na výstavbu. Ako sa k informáciám máme dostať? Veď ani z konan ia ich nemáme, ani
od E urovea a.s. s ktorým máme spol očnú budovu ich nemáme. My ako vlastníci budovy súpisné č.
17130 na adrese Pribi nova 14, 16, l 8,20,22,22A, 24,26,28 a 30, ktorý je neoddel i teľno u súčasťou
Po lyfunkčného objektu Obchodné centrum EUROVEA 1, chceme do tohto procesu schvaľovani a
projektu Eurovea 2 vstúpiť ako najbližší priamy dotknutý účastník.
Deve loper Eurovea už má svojich obyvate ľov a má záujem rozš íriť svoj u čin n osť o ďa l ší takýto
projekt rov nakého typu, s rovnakým názvom - E urovea. Už dnes developer ukazuje tým, aký má vzťah
1

ku svojim s účasným susedom a spoluvlastníkom objektu Eurovea 1, aký bude mať vzťa h ku
kupuj úcim bytov v E urovea r A aký vzťah má tento developer- kverej nosti ver~ nérn u záujmu? Úž
dnes na základe toho, ako sa developer správa k nám, môžeme predpokladať ako sa bude správať k
verej nosti. Ide developerovi Eurovea o verejný záujem, alebo len o neprimeraný zisk na úkor
verejnosti a vlastných susedov?

a

B) D11a 5.12.2018 bolo na Úradnej tabuli MČ Bratislava -Staré mesto zverejnené Rozhodn utie
o povolení umiestnen ia stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba
č. 01-06", pod sp. zn.: 7387/5 13 14/2018/STA/Mys.
Dť1a 5.12.2018 bolo na Úradnej tabuli M Č Bratis lava -Staré mesto zverejnené Oznámenie o začatí
územného konania „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul„ Bratislava, stavba č. 07 Úprava Pribinovej a Čulenovej " sp. zn. : 7383/45 13 1/2018/STA/Mys.
D11a 30. 11.2018 bolo vydané stavebné povolenie č.k. 9753/5 1538/2018/STA/Mys/G-85 „Stavba č.00
Sanácia environmentálnej záťaže .''.
Všetky tri dokumenty (3 rôzne konania) sa týkaj ú jedného stavebného projektu „Polyfunkčný súbor
EUROVEA 2, Pribinova ul. , Bratis lava.".
C) „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul, Bratislava" je jeden celok. V konaniach je
rozdelený na súbor stavieb SOO až S 15, ktoré nie sú samostatnými funkčnými stavbami, ale schvaľujú
sa a koná sa o nich, ako o samostatných stavbách. Stavby sú technicky a funkčne prepojené
a nadväzujú na seba. Bez sanácie environmentálnej záťaže nemožno postaviť navrhnutú budovu,
s požadovaným indexom využiteľnosti územia IPP 3,99. Bez znalosti toho aké parametre budú mať
kri žovatky, nie je možné rozhodnúť o tom ako má vyzerať budova a koľko v nej môže pracovať ľud í.
Bezjasného určenia komunikácií, riešenia križovatiek, dynamickej (nie len statickej ) dopravy, nieje
možné stavbu administratívnej a bytovej budovy umi estniť. Pozemné komunikácie sú súčasťou
Polyfunkčnéh o súboru EUROVEA 2, Pribinova ul, Bratislava, ale ich schvaľovací proces sa ešte ani
len nezača l. Toto akceptovan ie konania developera zo strany orgánov j e účelové. Ak sa nedodržia
parametre uvedené v stanoviskách dotknutých inštitúcií, na právoplatnosť už vydaného stanoviska
úradu to nebude mať spatne vplyv.
ODVOLANIE
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala rozhod nutie č. 73 83/45 13 1/2018/STA/Mys zo d11a 26. 11.
20 18, ktorým umiestnila stavbu „Po l yfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribi nova ul., Brati slava, stavba č.
O1-06" pozemky registra „C"-KN parcelné č. 9 184/2, 9184/3, 9 185/2, 9 185/3, 9193/9, 9193/J O,
9193/11, 9 193/12, 9 193/13, 9193114, 9193/15, 9 193/374, 9193/3 75, 9 193/376, 9193/498, 9193/499,
9182/1 O, 9182/ 13, 9182/32 a 9193/18 v katastrálnom území N ivy, Bratislava a pozemok registra „C"KN parcelné č. 21795/2 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava (ďal ej len „rozhodnutie").
Rozhodnutie bolo vyvesené d11a 05. 12. 2018 na úradnej tabuli Mestskej časti Bratis lava-Staré
Mesto.
V lastn íci stavby súpi sné č. 17 130 na ulici Pribinova 14, 16, l 8,20,22,22A, 26,28 a 30 v zastúpení ich
správcovskej spoločn osti SOMAT Group a.s. nepodal i žiadne námietky. Vlastníci stavby súpisné č.
17 130 na uli ci Pribinova 14, 16, 18,20,22,22A, 26,28 a 30 v zastúpení Občianskym združením Vlastníci
bytov v EU ROVEA o.z. vstupujú do konania až teraz, nako ľko až zo zverejneného rozhodnutia sme sa
dozvedeli o stanovisku dotknutého orgánu č. MAGS OUIC 50330/ 1 8-3866 7 1 zodňa 16. 11. 2018, na
ktoré sa správny orgán vo svoj om rozhodnutí odvoláva.
Mestská časť Brati slava-Staré Mesto nedala účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním
rozhodnutia zo d11a 26. 11 .20 18 moh li vyjadrit" k doplnenému podkladu, t. zn. k stanovisku
dotknutého orgánu č. MAGS OUIC 50330/18-38667 1 zo d11a 16. 11 . 2018, na ktoré sa v napádanom
rozhodnutí Mestská časť Bratis lava-Stare Mesto opakovane odvoláva, keď odôvod11uje sú lad s
Územným plánom hlavného mesta Bratislava.
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Uvedené odiíatie možnosti účastníkom konania vyjadriť sa k dokumentu, ktorý správny orgán použil
ako zásadný vo svójom rozhOď nutí,Je v rozpore s ustanovením § 33 ods. (2) zákona č. 71 /1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok").
V časti nesúladu stavby s územným plánom, smeruje odvolanie proti obsahu záväzného stanoviska
dotknutého orgánu č. MAGS OUI C 40020/ 17-70872 zo diía 28. 03 . 2018 a č. MAGS OUIC
50330/18-38667 1 zo dňa 16. 1 l. 201 8.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v podmienkach na umiestnenie stavby neurč ila požiadavky na
napojenie stavby na pozemné komunikácie, čo je v rozpore s ustanovením§ 39a ods. (2) písm. b)
stavebného zákona.
V napadnutom rozhodnutí, v ktorom Mestská časť Bratislava-Staré Mesto povo ľuje umiestnenie
stav ieb SO l až 06 Po lyfunkčného súboru EUROVEA 2, Pribinova ul, Bratislava, svoj súhl as súčasne
pod m i eňuj e Stavbou č. 07 Úprava Pribinovej a Čulen ovej ulice, ktorá ešte nebola predmetom
schva ľovania ani pripomienkovania.
Citujeme „ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov štátnej správy
a obce:" str. 1O rozhodnutia:
„ - Vjazdy/výjazdy do/z p arkovacích garáž[ a dopravné pripojenie na nadradenú dopravnu sieť' sú
súčasťou podmieňujúcej Stavby č. 07 Úprava Pribinovej a éulenovej ulice. "
V napadnutom rozhodnutí, v ktorom Mestská časť' Bratislava-Stare Mesto povo ľuje umiestnenie
stavieb SO l až 06 Po lyfunkčného súboru EUROVEA 2, Pribinova ul, Bratislava, sú časne svoj súhlas
odôvodnenie podmienečnými stanoviskami dotknutých orgánov s dopravnými Stavbam i č.
10, 11 , 12,13,1 5, ktoré
C itujeme „Požiadavky vyplývajúce zo stanovisk dotknutých organizácii, orgánov štátnej správy
a obce:" str. 1O rozhodnutia:
- s umiestnením stavby „ Polyfunkčný súbor Eurovea 2 "je možné súhlasil" len pri dodržaní všetkých
vjichodiskovych pi edpokladov, navrhnutých opatrení a záverov v zmysle koncepcie dopravného
riešenia preverené/io v „Dopravno-inžinierskej štúdii EUROVEA II. a TRIANGEL II." (PUDOSPLUS, spol. s r.o., 0912016). Ide o súbor Stavieb č. 10-15 podmieňujúcej dopravnej infraštruktú1y s
názvom „ Polyfunkčný sú bor EUROVEA 2, Pribinova, Dopravná infraštruktúra":
- Stavba 10 - Križovatka Dostojevského rad - Landererova
- Stavba 11 - Križovatka Landererova - Čulenova - SND
- Stavba 12 - Predlženie Pribinovej - Prístavná - Súkenícka
- Stavba 13 - Križovatka Mlynské n ivy - Košická - Prievozská - Svätoplukova
- Stavba 14 - Križovatka Mlynské nivy - Karadžičova
·
- Stavba 15 - Križovatka Landererova - Košická - Prístavná. "
V napadnutom rozhodnutí, v ktorom Mestská časť Bratislava-Staré Mesto povoľuj e um iestneni e
stavieb SO i až 06 Po lyfunkčn éh o súboru EUROVEA 2, Pri binova ul, Bratislava, súčasne svoj súhlas
pod mieň uje sp lnením východi skových predpokladov v dopravno-inzinierskej štúd ii, ktoré nie sú
splnené a budú sp lnené v neurčitom čase, ktorý je možné ešte len pred po kladať.
C itujeme „Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov štátnej správy
a obce:" str. 1O rozhodnutia
„ - Východiskovými predpokladmi uvažovanými v dopravno-inžinierskej štúdii bola existencia diaľnice
D4 v úseku Jarovce - Rača, rýchlostnej cesty R7 v úseku Dunajská Lužná - Prievoz, podmieňujúce
dopravné stavby a opatrenia posudzovaných investícii í v blízkom území v časovom predstihu pred
zámerom Eurovea 2. "
V napad nutom rozhodnutí, v ktorom Mestská časť Bratislava-Staré Mesto povoľuje umiestnenie
stavieb SO 1 až 06 Polyfunkčnéh o súboru EUROVEA 2, Pribinova ul, Bratislava, súčasne svoj súhlas
odôvodiíuje súladom s Územným plánom hlavného mesta Bratislava navýšen ím IPP z 3,6 na 3,99 za
predpokladu sanácie územia stavbou Stavba č.00 Sanácia environmentálnej záťaže.
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Citujeme z odôvodnenia rozhodnutia, str. 38, Posúdenie návrhu vo vzťahu k územnoplánovacej
dokumentácii , D) Regulácia intenzity využitia územia: „ Sanácia dotknutého územia je podmienkou
navýšenia intenzity využitia územia a preto je stm1ba č. 00 podmieňujúcou stavbou pre stavby č. OJ až
06. "
Vzhľad om na skutočnosť, že i) v čase vydania napádaného súhlasného stanoviska s umiestnením
stav ieb č. O1 až 06, dotknuté územie ešte nebolo environmentálne sanované, ii) podmi eť1ujúce stavby
1Oaž 15 neboli ani len zverejnené na podanie námietok, iii) Stavby č. 07 Úprava Pribi novej a
Ču l en ove:i ulice nebol i ešte pripomienkované. Mestská časť Bratislava-Stare Mesto vydala súhlasné
rozhodnutie s umiestnením stavieb bez určenia požiadaviek na napojenie stavby na pozemné
komunikácie, a vydala rozhodnutie, ktoré v čase vydania nebolo v súlade s Územným plánom
hlavného mesta Bratislava, čo je v rozpore s ustanovením§ 39a ods. (2) písm. b) stavebného zákona.
Podľa § 140a ods. (4) stavebného zákona, obec ako dotknutý orgán uplati1uje v konaniach
obsah územno-plánovacej dokumentácie, najmä zásady a regu latívy závämej časti územnoplánovacej
dokumentácie a ďal šie záujmy, akjej to vyplýva z osobitných predpisov.

Vzhľadom na procesné chyby a porušenia zákona v predmetnom konaní žiadame odvolací orgán, aby
napadnuté rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zruši l a vec mu vrátil na nové
prejednanie a rozhodnutie.

Vlastníci ;b'f)~~~~o
v zastúpe1 eter ček
spoluvlas 1ík stavby súpisné č . 17130 na ulici Pribi nova 14, 16, 18,20,22,22A, 26,28 a 30

Príloha: Dohoda o plnomocenstve.
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DOHODA O PLNOMOCENSTVE
uzatvorená v zmysle § 31 a nasl. Občianskeho zák. medzi:
S plnomocniteľ:
Peter Žá ček
Tr.bytom :
Bieloruská 56, 82 1 06 Bratislava.
(ďalej len „Splnomocnitel"')
Občianske združenie Vlastníci bytov EUROVEA
Splnomocnenec:
Pribinova 26, 811 09 Bratislava
Sídlo:
IČO:
51282399
V zastúpení:
Žáček Peter
(ďa l ej len „Splnomocnenec")
Splnomocniteľ ako

Spoluvlastn ík budovy súpisné č. 17130, v Bratislave na Pribinovej ulici 14, 16, l 8,20,22,22A,
24,26,28 a 30, touto Dohodou o plnomocenstve splnomocňuje Splnomocnenca na neobmedzené zastupovanie
Splnomocniteľa a konanie v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k iným fyzickým a právnickým osobám, vrátane
súdov, notárov, daňových úradov, orgánov ústrednej, miestnej, všeobecnej i špecializovanej štátnej správy,
samosprávy, iných orgánov verejnej správy a akýmkoľvek iným tretím subjektom, a to vo vietkýc/1 právn vc/1
a iných úkonoclt súvisiacich so všetk ými stavebnými ko11a11iami, v ktorých je spl11omocniteľ oprávnen ý
vvstupovať ako ú častnfk konania z titulu spoluvlast11fctva budovv súpisné č. 17130 v Bratislave na Pribi11ovej
ulici 14,16,18,20,22,22A, 24,26,28 a 30 a vlast11fctva bvtu a nebvtové/10 priestoru v bvtovom dome
EUROVEA, Pribinova ul. , vrátane písomnJích a tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné plnomocenstvo.

Splnomocnenec je v rozsahu udele ného plnomocenstva oprávnený najmä, nie však výlučne, na zastupovanie:
A) v konaní o dodatočnom stavebnom povolení v spojení s kolaudáciou, resp. o odstránení stavby „Celoročné
terasy reštaura čných a kaviarenských zariadeni pri Obchodnom centre EUROVEA", stavebníka
EUROVEA, a.s., Pribinova 1O, 8 11 09 Bratislava, I ČO: 35 825 600, vedenej na slavebnum úrade Mestská časť
Bratislava - Ružinov pod sp. zn. : SU/CS 1403/2018/8/JAV.
B) v územnom konaní o umiestnení stavby „Po lyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul„ Bratislava,
stavba č. 07 - Úprava Pribinovej a Čulenovej" , stavebníka EUROVEA 2, Karloveská 34, 841 04 Bratislava,
IČO. 50 957 279, vedenej na stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Staré Mesto pod sp. zn.:
7383/45131 /2018/STA/Mys, od 7.12.2018 (zverejnené na tabuli Ružinov) taktiež a súčasne vedenej na
stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Ružinov_pod identickou spis. značkou.
~v stavebnom konaní o umiestnení stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul„ Bratislava,
stavba č. 01-06", stavebníka EUROVEA 2, Karloveská 34 , 841 04 Bratislava, I ČO. 50 957 279, vedenej na
stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Staré Mesto pod sp. zn.: 7387/51314/2018/STA/My§., od
10.12.2018 (zverejnené na tabuli Ružinov) taktiež a súčasne vedenej na_stavebnom úrade Mestská časť
Bratislava - Ružinov_pod identickou spis. značkou.

D) v stavebnom konaní „Stavba č . 00 Sanácia enviromentálne j záťaže", stavebníka EUROVEA 2, Karloveská
34, 84 1 04 Bratislava, IČO. 50 957 279, vedenej na stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
pod sp. zn.: 9753/51538/2018/STA/Mys/G-85, SOO, od 7. 12.2018 (zverejnené na tabuli Ružinov) taktiež
a súčasne vedenej na stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Ružinov pod identickou spis. značkou.

pochybností Splnomocniteľ túto Dohodou o plnomocenstve udeľuje na zastupovanie
Splnomocniteľa v rozsahu všetkých práv a povinností podľa Obchodného zákonníka, Civilného sporového
poriadku, Civilného mimosporového poriadku, Správneho súdneho poriadku, Trestného poriadku, Správneho
poriadku a iných právnych predpisov a Splnomocnenec je oprávnený za Splnomocniteľa prijímal'. preberat;
odovzdávať a podpisovať všetky písomnosti, dokumenty, jednostranné alebo viacstranné právne úkony.
Pre

vylúčenie akýchkoľvek

V rozsahu tejto Dohody o plnomocenstve je Splnomocnenec oprávnený konať v mene Splnomocniteľa
samostatne. Splnomocnenec je oprávnený v rozsahu tejto Dohody o plnomocenstve udeliť plnomocenstvo inej

Dohoda o plnomocenst ve

Strana i z 2

osobe, aby namiesto neho konala za Splnomocnite/'a. Z právnych úkonov ďalšieho splnomocnenca je zaviazaný
priamo Splnomocnitel'. Splnomocniteľ súhlasí, aby Splnomocnenec poveril na jednotlivé ľkony svojho
advokátskeho koncipienta.
18
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DOHODA O PLNOMOCENSTVE

uzatvorená v zmysle§ 31 a nasl.

Občianskeho

zák. medzi:

S_plnomocnitel':
Mgr. Katarína Bilčíková, rod. Krajčovičová
trvale bydliskom:
Hrnčiarska 31, 902 01 Pezinok
dátum narodenia:
17.06.1983
štátna príslušnosť:
Slovenská republika
(ďalej len „Splnomocnitel'")
SpJnomocnen_ek:
Sídlo:

Občianske

združenie Vlastníci bytov EUROVEA
Pribinova 26, 811 09 Bratislava

IČO:

51282399
V zastúpení:
Žáček Peter
(ďalej len „Splnomocnenec")
Splnomocnitel' ako Spoluvlastník budovy súpisné č. 17130, v Bratislave na Pribinovej ulici 14,16,18,20,22,22A,

24,26,28 a 30, touto Dohodou o plnomocenstve splnomocňuje Splnomocnenca na neobmedzené zastupovanie
Splnomocnitel'a a konanie v mene Splnomocnitel'a vo vzťahu k iným fyzickým a právnickým osobám, vrátane
súdov, notárov, daňových úradov, orgánov ústrednej, miestnej, všeobecnej i špecializovanej štátnej správy,
samosprávy, iných orgánov verejnej správy a akýmkoľvek iným tretím subjektom, a to ya_xšetkýkb..fmÍYDY~h
ainých__itk_on~lu.ú.vls~ich so

všetkýmL.st.cr1zeJmýmL.kManiarnl,_rlli>LÝ.d1Je ..splnPmocniteLoprávoený
vystup_QXQ~i;astnik konania z.iit.u~oJIDtlastnictlla..lwd~y_ súpisnti,J.7-130 v BratWave na Pribiľ!.Q~j
uUd_14_,ig~2Q,.U,UJk.M~i_Q,2B...Q.3.P <LYla.sJníc.t1La.b.yt1.ca...n..ef2y1Qv.ébo_p~lliu_ yJzy_tovQm dam.e_fUROVE~,

Prib_in.QJl.CUÚ.., vrátane písomných a tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné plnomocenstvo.

Splnomocnenec je v rozsahu udeleného plnomocenstva oprávnený najmä, nie však výlučne, na
zastupovanie:
A) v konaní o dodatočnom stavebnom povolení v spojení s kolaudáciou, resp. o odstránení stavby
,,Celoročné terasy reštaura_,čný_kb_a~aviareoskýdl_ zariaden(_p_ri.Q!;KMdn..Qffi~e.nlli! .fU_RQV.EA~ stavebníka
EUROVEA, a.s., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 825 600, vedenej na stavebnom úrade Mestská časť
Bratislava - Ružinov pod sp. zn.: SU/CS 1403/2018/8/JAV.
B) v územnom konaní o umiestnení stavby ,,PJllyfunkčaý __s.úbor_EUB.QV_fJL2.,Y..ril>.in~_f3rAti~.i!'i.a,
s.tavba.t,.Q7..:..Ú.pra_va Pribino~j~.ulenQ\/ej", stavebníka EUROVEA 2, Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO.
50 957 279, vedenej na stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Staré Mesto pod sp. zn.:
7383/45131/2018/STA/Mys, od 7.12.2018 (zverejnené na tabuli Ružinov) taktiež a súčasne vedenej na
stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Ružinov pod identickou spis. značkou.
Q _v stavebnom konaní o umiestnení stavby „Polyfu1lktný_sJ,Íbor_f_UROV..EAJ,J~ribinqv9 ul" J3ratisl<1\l.a,
s..ta\'ba__l._ Ql:Q.9~, stavebníka EUROVEA 2, Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO. 50 957 279, vedenej na
stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Staré Mesto pod sp. zn.: 7387/51314/2018/STA/Mys, od
10.12.2018 (zverejnené na tabuli Ružinov) taktiež a súčasne vedenej na _stavebnom úrade Mestská časť
Bratislava - Ružinov pod identickou spis. značkou.

D) v stavebnom konaní „Stavl:>a č. QO Sanádaj!JJYir:omentáln~j zát'.aže", stavebníka EUROVEA 2, Karloveská
34, 841 04 Bratislava, IČO. 50 957 279, vedenej na stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
pod sp. zn.: 9753/51538/2018/STA/Mys/G-85, Soo, od 7.1 2.2018 (zverejnené na tabuli Ružinov) taktiež
a súčasne vedenej na stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Ružinov pod identickou spis. značkou.
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Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Splnomocníte/' túto Dohodou o plnomocenstve udeľuje na
zastupovanie Splnomocnite/'a v rozsahu všetkých práv a povinností podľa Obchodného zákonníka, Civilného
sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, Správneho súdneho poriadku, Trestného poriadku,
Správneho poriadku a iných právnych predpisov a Splnomocnenec je oprávnený za Splnomocnite/'a prijímať,
preberať, odovzdávať a podpisovať všetky písomnosti, dokumenty, jednostranné alebo viacstranné právne

úkony.
V rozsahu tejto Dohody o plnomocenstve je Splnomocnenec oprávnený konať v mene Splnomocnite/'a
samostatne. Splnomocnenec je oprávnený v rozsahu tejto Dohody o plnomocenstve udeliť plnomocenstvo inej
osobe, aby namiesto neho konala za Splnomocnite/'a. Z právnych úkonov ďalšieho splnomocnenca je zaviazaný
priamo Splnomocníte/'. Splnomocníte/' súhlasí, aby Splnomocnenec poveril na jednotlivé úkony svojho
advokátskeho koncipienta.
V Bratislave, dňa 7.12.2018

.................6~tit.1t.~...........
Mgr. Katarína

Bilčíková

Splnomocníte!'
Spoluvlastník budovy súpisné č. 17130
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DOHODA O PLNOMOCENSTVE
uzatvorená v zmysle § 31 a nasl. Občianskeho zák. medzi:

Sp[nQmo~n it.el':

Ivan Figura
narodený:
02.11.1967
rodné číslo:
671102/6762
trvale bytom:
Nerudova 27, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
(ďalej len „Splnomocnitel'")
združenie Vlastníci bytov EUROVEA
Pribinova 26, 811 09 Bratislava
IČO:
51282399
V zastúpení:
Žáček Peter
(ďalej len „Splnomocnenec")
SpJnproQrnenec:
Sídlo:

Občianske

Splnomocniteľ ako

Spoluvlastník budovy súpisné č. 17130, v Bratislave na Pribinovej ulici 14,16,18,20,22,22A,
24,26,28 a 30, touto Dohodou o plnomocenstve splnomocňuje Splnomocnenca na neobmedzené zastupovanie
Splnomocniteľa a konanie v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k iným fyzickým a právnickým osobám, vrátane
súdov, notárov, daňových úradov, orgánov ústrednej, miestnej, všeobecnej i špecializovanej štátnej správy,
samosprávy, iných orgánov verejnej správy a akýmkoľvek iným tretím subjektom, a to ~-'{šetkýdLpLá.wy<;b
aiDw_ýkQnru;h súvisiacich so všetkýn:ú JJavehnýmL .fil>.naníami,_y_kto_rýd! jg__.sp./nomo.cnit~/' .o.právnený
y_ystupovať ako účastoikkonania l tit~lu.Yl.a.stníc..tYa. bYJ1Q'lY s.i!pJ~né č, 17130..Y.arntis.lave.na P.ribin.ID'ei
ulici._u_,12, 18,2_0.,2..i1 .uA,_M1 ~_,28 ctJ_Q ..a Ylastnf<:tva bytu JJ neby.t.Qv..éb_Q_pJiestMuxbytavorn_dome EUROVEA,
Plihino:ť.CUJJ,_, vrátane písomných a tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné plnomocenstvo.

Splnomocnenec je v rozsahu udeleného plnomocenst va oprávnený najmä, nie však výlučne, na
zastupovanie:
A) v konaní o dodatočnom stavebnom povolení v spojení s kolaudáciou, resp. o odstránení stavby
,~l.QI:Dln.é.ter_as_y_r_eštaurafuýciu_ka.v.iar~nský-'h .zariad.enlprLObchQdnom centre ..EJJ.RO'JEA'~ stavebníka
EUROVEA, a.s., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 825 600, vedenej na stavebnom úrade Mestská časť
Bratislava - Ružinov pod sp. zn.: SU/CS 1403/2018/8/JAV.
B) v územnom konaní o umiestnení stavby ,,P.Qlyfun_.k_fuý _sýbpr_EURQYfA..k._ľri_bÍilQv_g_u.I„ .Bratisla_'la,
stav.b.a. č. '1.7 - Úpr:ID'.iiĽ.ribino_xejJt.Ó.Jlern>vej", stavebníka EUROVEA 2, Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO.
50 957 279, vedenej na stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Staré Mesto pod sp. zn.:
7383/45131/2018/STA/Mys, od 7.12.2018 (zverejnené na tabuli Ružinov) taktiež a súčasne vedenej na
stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Ružinov pod identickou spis. značkou.

C.) _v stavebnom konaní o umiestnení stavby „Polyfuokčný _s_úbor_EURQVEA ~ .ľribi11ov9 _ul., ~ratisli:lva,
~ti'!'lb.iLI._ol:P..6'.'., stavebníka EUROVEA 2, Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO. 50 957 279, vedenej na
stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Staré Mesto pod sp. zn.: 7387/51314/2018/STA/Mys, od
10.12.2018 (zverejnené na tabuli Ružinov) taktiež a súčasne vedenej na stavebnom úrade Mestská časť
Bratislava - Ružinov pod identickou spis. značkou.
D) v stavebnom konaní „St_a_vba_L_Qo_Sanác[a enviromentálaej ~áťaže", stavebníka EUROVEA 2, Karloveská
34, 841 04 Bratislava, IČO. 50 957 279, vedenej na stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
pod sp. zn.: 9753/51538/2018/STA/Mys/G-85 1 Soo, od 7.12.2018 (zverejnené na tabuli Ružinov) taktiež
a súčasne vedenej na stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Ružinov pod identickou spis. značkou.
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Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Splnomocníte/' túto Dohodou o plnomocenstve udeľuje na

zastupovanie Splnomocniteľa v rozsahu všetkých práv a povinností podľa Obchodného zákonníka, Civilného
sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, Správneho súdneho poriadku, Trestného poriadku,
Správneho poriadku a iných právnych predpisov a Splnomocnenec je oprávnený za Splnomocniteľa prijímať,
preberať, odovzdávať a podpisovať všetky písomnosti, dokumenty, jednostranné alebo viacstranné právne

úkony.
V rozsahu tejto Dohody o plnomocenstve je Splnomocnenec oprávnený konať v mene Splnomocniteľa

samostatne. Splnomocnenec je oprávnený v rozsahu tejto Dohody o plnomocenstve udeliť plnomocenstvo inej
osobe, aby namiesto neho konala za

Splnomocniteľa.

Z právnych úkonov

ďalšieho

splnomocnenca je zaviazaný

priamo Splnomocníte/'. Splnomocniteľ súhlasí, aby Splnomocnenec poveril na jednotlivé úkony svojho
advokátskeho koncipienta.
V Bratislave, dňa 7.12.2018

·~::~·~ .~„„„„„„'.„.
Splnom

nite!'

eter, Splnomocnenec

Spoluvlastník budovy súpisné č. 17130
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NATALKA, o. z„ Ružinovská 14, 821 01 Bratislava
Registrované MV SR dňa 20. 2. 2004, č. sp. VVS/1-900/90-23413

IČO 30 848 431

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava
Bratislava, 4. 1. 2019
Vec:

Oznámenie o vstupe do konania
Odvolanie proti rozhodnutiu

Ako občianske združenie, ktoré sa o. i. venuje otázkam zdravého životného prostredia
a formovania pozitívneho postoja občanov k týmto otázkam, Vám oznamujeme, že vstupujeme do
územného konania o umiestnení stavby ev. č. 1464 ako dotknutá verejnosť, ktorej právo na
priaznivé životné prostredie je povolením stavebnej uzávery priamo dotknuté.
V zmysle ust. § 14 ods. 1 Správneho poriadku účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že
môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach
priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.
Ako účastník uvedeného konania o stavebnej uzávere podávame v zákonnej 15-dňovej
lehote toto odvolanie proti rozhodnutiu o umiestnení stavby ev. č. 1464, č.
7383/45131/2018/STA/Mys, zo dňa 26. 11. 2018.

~. 4
účastník konania: Mgr. Peter Herceg, Šándorova 8, 82103 Brat islava

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Bratislava, 3. 1. 2019

Vec: Odvolanie voči Rozhodnutiu č. 7383/45131/2018/STA/Mys o umiestnení stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2,
Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06"
Podávam t oto odvolanie podľa proti rozhodnutiu o umiestnení stavby ev. č. 1464, ktorým sa určuje stavebný pozemok, umie stňuje sa
stavba na ňom , u rčujú sa podmienky na umiestnenie stavby, u rčujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a u rčuj e 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 1, 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 do časným záberom pozemku pare. č. 9134/6 v k. ú. Sta ré Mesto, na Pribinovej ulici v Bratislave (ďalej len
„stavba" ).
Dňa 17.7.2018 som ako úč astník konania uplatnil svoje ná mietky v konaní pripomienky na miestnom zisťovaní vznesené ústne aj písomne.
Ako účastn ík konania naďa lej t rvám na svojich uplatnených námietkach v konaní a mám za to, že ich zamietnutie - na str. 27-30
Rozhodnutia (až na jednu č . 9, ktorej bolo či astočne vyhovené) neboli riadne zdôvodnené a nebola uvedená správna úvaha ktorá vied la
k rozhodnutiu o ich zamietnutí a naďalej na nich trvám.

Namietam nasledovné:

J.

(vecná nám ietka) Nesúlad Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení zmien a doplnkov č. 01, 02, 03, 05
(ďalej len „územný plán" resp. „ UPN") - v Rozhodnutí, v časti Posúdenie návrhu vo vzťah u k územnoplánovacej dokumentácii na st r.

36-38.
Napriek potvrd eniu záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy mám za to, že t ot o je chybné, uvádza zmätočné fakty
a skreslené informácie ktoré namietam tu nižšie:
V časti D. Regulácia intenzity využitia územia uvádza: „Z vyhodnotenia intenzity využitia územia vyplýva, že návrh dosahuje IPP 3,99
a IZP 0,52. Navrhova teľ teda navýšil IPP a to t o navýšenie odôvodnil nasledovne. Uviedol, že v minulosti bola v zóne schválená zóna
Mortanovičova, podľa ktorej bola realizovaná doterajšia 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
zány Martanovičova (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 za dňo 16.11.2018 Hlavného mesto SR Bratislavy uviedlo, že územie zóny
Pribinova nie je v platnom ÚPN zaradené medzi územia, v ktorom j e potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny, čiže nie j e
jednozna čne poladované zonálne preverenie územia. Dotknutý orgán ďalej 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
aplikovaný aj pri komplexe Panorama City. Stavebn ý úrad s poukázaním na ust. § 2 ods. 7 stavebného zákona akceptuje zvýšenie IPP a
prikláňa sa k súhlasnému stanovisku obstarávateľa UPN."
Okrem citácie vyjadrenia magist rátu tu nie je žiadna správna úvaha, zdôvodnenie prečo sa pri kláňa k t omuto návrhu.
Zároveň som d ôsledne požadoval v mojich pôvodných pripomienkach v bode 4 „Žiadam stavebný úrod Bratislava - Staré mesto
o dôsledné posúdenie súladu s územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy" - čo však nebolo naplnené.
Nie je vyvrátená moja pôvodná námiet ka č. 2 ani námietka MČ Bratislava - Ružinov a jej vyjadrenie ako dotknutého orgánu. UPN
stanovuje IPP na 3,6 pričom výnimočne môže byť navýšené, pokiaľ opodstatnenosť zvýšenia ukazovateľov intenzity zhodnotenia
územia bude preverená na zonálnej úrovni - teda územným plánom zóny.
M ám za t o, že ak UPN explicitne povoľuj e navýšenie IPP len za exaktne zdôvodnenej podmienky - citujem UPN: „V reg u lač ných
kódoch intenzity zhodnotenia La M na funkč nýc h plochách kód 201 Občianska vybavenosť celomest ského a nad mest ského významu a
kód 501 Zmiešané územie bývanie a občianska vybavenosť je možné na území centra a vnútorného mest a zvýšiť IZP, výn i moč ne IPP (v
prípade ak opodstatnenosť zvýšenia ukazovateľov intenzity zhodnotenia územia bude preverená na zonálnej úrovni) v lokalitách
uvedených pod príslušnými tabu ľkami s označením • a ••.
Táto podmienka zjavne nebola splnená a v spise sa nenachádza zhodnotenie int enzit y využívania územia preverené na zo ná lnej
úrovni. Takéto prevereni e môže byť realizova né len komplexne územnoplánovacími nástrojmi, analýzami a participatívnym procesom,
nie územným konaním. V rozhodnutí sa MČ Bratislava - Staré Mesto odvoláva na nesprávne zdôvodnenia hlavného mesta, na t o že
podobne (vágne) už rozhodol pre kompl ex Panorama City a zam ieňa územné konanie s preverením int enzity zhodnotenia územia
územným plánom zóny. Samotné územné konanie nemôže d ať komplexné odpovede na úrovni UPN -Z, obzvlášť v tak exponovanej
zóne ako je Pribinova - Landererova - Košická, kde už len vyhodnotenie dopadu navýšenia IPP napríklad na zvýšenie zaťa ženi a územia
dopravou a ďa l šími negatívnymi vplyvmi zvýšenej záťaže územia musí byť komplexne zhodnotené, čo t oto územné konanie (oklieštené
o dopravné napojenie a verejné priestory ktoré nie sú súčasťo u t ohoto územ. konania!)

Nesúlad s UPN vzhľadom na navrhované výšky budov v zónach A, B, C:
Pri lokalizovaní výškových stavieb v rámci zóny A je potrebné rešpe ktovať výšku jestvujúcej zástavby 21m (6-7 NP). Ak výška niektorej
štruktúry bloku presiah ne v niektorej časti limit 21 m, má byť riešená tak, aby bola zachovaná charakterist ická historická zástavba
ulice (v tomto prípade Eurovea 1 resp. budova SND) a aby nebola zmenou výškovej konfigurácie na rušená urbanistická kompozícia,
mierka alebo silueta v dotknutom území mesta, čo nie je dodržané a výšky rad ikálne presahujú hranicu 21m (28,28 maž 38,95m).
Navyše nie je dodržaná ochrana pohľadov a siluety NKP Sklad č. 7 ale tento zaniká v gradujúcej výške v blokoch A a B (napríklad pri
Stavbe č .03 Bytový dom/ Nábrežie - 9NP, 31,8 m.

V Stanovisku Hlavného mesta SR, ktoré stvorí súčasť admi nistratívneho spisu, sa uvádza, že pri lokalizovaní výškových stavieb v rámci
zóny C je potrebné rešpektovať aj výškovú hladinu jestvujúcej charakteristickej zástavby ulíc medzi uzlovým i priestormi a zac h ovať
princíp gradácie výšky zástavby do uzlových bodov v rozvojových zónach.
V zóne C majú byť umiestnené - stavba č. OS (Bytový dom/Veža), ktorá 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 1., ktorá má pod ľa 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 nerešpektuje výškovú
hladinu jestvujúcu charakteristickú zástavby ulíc, nako ľko podľa návrhu má mať až o 18 poschodí viac ako Tower 115 a o 11 poschodí
viac ako Panorama Cit y 1., čo možno rovnako považovať za rozpor s Územným plánom.
Výška výškovej budovy bola pôvodne 20 NP: 100-l lSm (EIA 2004).
Uvedené skutočnosti predstavujú rozpor s Územným plánom, na ktorý musí povoľovací orgán prihliadať, nakoľko ta kýto postup by
znamenal neúmerné zahustenie daného územia a mal by výrazný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ako aj zdravie ľudí
v danom území a j eh o okolí. S touto neúmernou záťažou sa stavebný úrad nevysporiadal, nehodnotil ju len mechanicky prebr al
konšt at ovania zo ZST hlavného mesta.
Vyjadrenie troch archit ektov síce potvrdzuje umiestnenie výškovej dominanty v uzlovom priestor e križovania Marta n ovi čovej ulice
a nábrežia, avšak nikde nepotvrdzujú oprávnenosť takejto výšky v danom priestore, neposudzujú hmotu a zaťaženosť územia,
nehodnotia kvalitu danej architektúry a jej prínos pre toto územie„

I I.

(vecná námietka) Namietam aj st anovisko Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS OUIC 50330/18-386671 zo dňa 16.11.2018, ktorým
potvrdzuje namietané záväzné stanovisko č. MAGS OU IC 40020/J 7-70872 zo d ňa 28.03.2018.
Namietam obsah tohoto stanoviska - potvrdenia, pretože neobsahuje jasné zdôvodnenie a je preu k ázateľne v rozpore s aktuálnym
znením UPN - zdôvodnenie a dôkaz viď vyššie v bode 1.
preto žiadam uplatnenie postup u podľa §140b ods. 6 stavebného zákona - moje odvolanie smeruje aj proti obsahu záväzného
stanoviska.
Mám tiež za t o, že došlo k podstatnej zmene skutkových okolnost í, z ktorých dotknutý orgán vychádzal pod ľa §140b ods. 3 stavebného
zákona (zdôvodnenie vi ď nasledujúci bod III. ku Dopravno-inžinierskej štúdii ) a teda žiadam, aby dot knutý orgán - hlavné mesto SR
Bratislava - svoje záväzné stanovisko zmenilo alebo nahradilo aktuálnym.

III.

(vecná nám ietka) Namietam aj aktu álnosť a relevantnosť Dopravno-inžinierskej štúdie EUROVEA II. a TRIANGEL II. (PUDOS-PLUS,
spol. s r.o., 09/2016), ktorá nespfňa parametre dopravno-kapacitného posúdenia pod ľa dnes platných t echnických noriem:
nezohľadň uje aktuálne aj plá nované zaťaženie územia všetkými investičnými zámermi ktorými sú dnes známe - je viac než 2 roky stará
(z 9/2016 vs. územné rozhodnutie 11/2018). Namietam zamietnutie mojej pripomienky č. 10 ku tejto dopravno-inžinierskej štúdii.
Žiadam, aby hlavné mesto ako dotknutý orgán nanovo preverilo aktuálnosť a úplnosť dopravno-kapacitného posúdenia
u miestňovanej stavby, na ktoré sa odvoláva v Záväznom stanovisku záväzné stanovisko č. MAGS OU IC 40020/J 7-70872 zo dňa
28.03.2018 ako aj v potvrdzujúcom stanovisku Hlavného mesta SR Brat islavy č. MAGS OUIC 50330/18-386671 zo d ňa 16.11.2018,
vzhľadom na to, že došlo v území ku zásadným zmenám, Intenzívnej výstavbe v danom území a k novým schváleným zámerom,
napríklad: kolaudácie stavieb Panorama City, Panorama Business V, povolená výstavba Sky Park, Twin City, všetko k.ú. Bratislava Staré Mesto, ďalej Klingerka, Discovery Tower/Discovery Residence k.ú. Bratislava - Ružinov, ďalej rozhodnutia v konaniach EIA
PORTUM a !STER Tower (k.ú. Bratislava - Staré Mesto) a Nové Apollo (k.ú. Bratislava - Ružinov), všetky s dopadom na súvisiace
dopravné napojenia a stavebné objekty ktoré sú súvisiace a bez ktorých posúdenia nemožno rozhodnúť v tomto rozhodnutí:
o podmieňujúca Stavba č. 07 - Úprava Pribinovej a čulenovej ulice.
o Stavba 10 - Križovatka Dostojevského ra d - Landererova
o Stavba 11- Križovatka Landererova - Čulenova - SND
o Stavba 12 - Predlženie Pribi novej - Prístavná - Súkenícka
o Stavba 13 - Križovatka Mlynské nivy - Košická - Prievozská - Svätoplukova
o Stavba 14 - Križovatka Mlynské nivy- Karadžičova
o Stavba 15 - Križovatka Landererova - Košická - Prístavná
Mám teda za to, že došlo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádza l pod ľa §140b ods. 3
stavebného zákona a teda žiadam aby dotknutý orgán - hlavné mesto SR Bratislava - svoje záväzné stanovisko zmenilo alebo
nahradilo aktuá lnym.

•
IV.

(procesná námietka) Rozhodnutie nerieši napojenie stavby na pozemné komunikácie, pre napojenie neboli určené žiadne podmienky
rozhodnutia podľa §39a odst. 2 písm . b) stavebného zákona a rozhodnutie sa nevysporiadava s dopadom na cestnú infraštruktúru
a dopravu. Paradoxne sa odvoláva na iné územné konanie, do ktorého okruhu ú častníkov som nebol za hrnutý.

V.

(vecná námietka) Neboli zohľadnené moje pripomienky č. 6.-8. riešenie napojenia na cyklotrasy - odvolanie na nesúvisiace územné
konanie o Stavba č. 07 - Úprava Pribinovej a Čulenovej ulice - malo byť súčasťou tohto územného konania ! Stavebný úrad ma do
konania o Stavbe č. 07 - Úprava Pribinovej a Čulenovej nezahrnul medzi účastníkov konania, čím porušil vytýčenie účastníkov
samostatného územného konania ku tejto stavbe, ktorým toto postavenie vyplýva lo zo zákona č. 24/ 2006 Z. z.

Vl.

(procesná námietka) Namietam účelové rozdelenie konania na stavebné objekty - stavby 01-06 samostatne a súvisiace stavby 07-15
ako iné územné a stavebné konania.
Územné konanie pre Stavbu 07 - Úprava Pribinovej a Čulenovej už bolo za čaté - ako som sa náhodou dozvedel - a nebol som v ňom v
okruhu účastníkov, ktorým toto postavenie vyplývalo zo zákona č. 24/ 2006 Z. z.
Územné konanie pre stavbu č. 08 - Verejné priestory - malo byť automaticky súčasťou t ohot o územného konania, keďže nejde
o líniovú stavbu a priamo súvisí so stavebnými objektami 01-06 tohto územného konania aj s posudzovaním súladu s UPN, keďže
tento SO napfňa koeficient zelene pre objekty 01-06 v tomto územnom konaní, zá roveň spoločne vyčerpáva zastavanú plochu pre
posudzovanie súladu s UPN vcelku a nie je možné posudzovať ich oddelene.

Vil. (procesná námietka) Mestská časť Bratislava - Staré Mesto mi nedala ako účastníkovi konania možnosť podľa §33 ods.2 zákona č. 71 /
1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ správny poriadok"), aby som sa pred
vydaním rozhodnutia mohol oboznám iť s podkladmi rozhodnutia a mohol sa vyjadriť alebo navrhnúť ďalšie dokazovanie alebo
doplnenie pre doplnený podklad - stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy č . MAGS OUIC 50330/ 18-386671 zo d ňa 16.11.2018,
ktorým potvrdzuje namietané záväzné stanovisko č . MAGS OUIC 40020/J 7-70872 zo dňa 28.03.2018. Preto žiadam vráti ť vec na ďa l š ie
prerokovanie.
Vili. (procesná námietka) SÚ sa nevysporiadal so stanoviskom MČ BA Ružinov (vo veľkej miere s podobnými pripomienkami a námietkami
ako moje), nezosúladil ich ako to žiada §140b ods. 1 stavebného zákona - „a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými
stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci." čo sa napriek tomu udialo.
IX.

Návrh na vydanie Územného rozhodnutia nie je v súlade s vydaným záverečným stanoviskom EIA zo dňa 26.07.2004 č. 56, 57 a 59
56. · Zvá žiť výstavbu malých vodných plôch a fontán na promenáde a hlavných
komunikáciách v územf.
57. Spracovať štúdiu . špecifikácia prechodu záplavy cez mestskú časť Staré Mesto a
mestskú časť Ružinov" v prípade prietrže protipovodňových ochranných llnií pri
existujúcej a navrhovanej línii.
59. 'ž;á'Žit ;· ;;;~Ž-~;st:- ~y~iÚÍi·~- Č~;jj„ ·d~Žď~~Ých na polievanie verejnej zelene, čistenie
komunikácií a na protipožiarne účely Ich zachytením v retečných nádržiach, čim súčasne
zn ížiť nároky na rozvod pitnej vody.
a rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní zo dňa 22.08.2017:
Pri príprave nasledujúcich stupňov proj ektovej dokumentácie, pre nadväzujúce
povolenia zmeny navrhovanej činnosti preukázať výpočet koeficientu zelene a súlad
zmeny navrhovanej činnosti s územným plánom.

Žiadam preto vrátiť vec na nové prerokovanie, nápravu zrejmých pochybení, doplnení podkladov, aktualizáciu záväzného stanoviska
hlavného mesta SR Bratislavy podľa námietky II. a III. a zmenu vydaného územného rozhodnutia.

S pozdravom,
Mgr. Peter Herceg
Šándorova 8
821 03 Bratislava

.•

Vlastníci bytov EUROVEA, o.z., sídlo: Pribinova 26, 811 09 Bratislava, IČO: 51282399,
zapísané v evidencii o bčianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, v zastúpení: Žáček Peter

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21Bratislava1
v Bratislave, 14.1.2019
č.k.

Vec: Doplnenie ODVOLANIA zo
zo dňa 26. 11. 2018

dňa

9753/51538/2018/STNMys/G-85

19.12.2018 voči Rozhodnutiu

č.

7383/45131/2018/STA/Mys

Ako spoluvlastník stavby súpisné č. 17130 na ulici Pribinova 14,16,18,20,22,22A, 26,28 a 30, a ako
štatutár občianskeho združenia Vlastníci bytov EUROVEA, o.z„ ktoré vlastníkov stavby súpisné č.
17130 na ulici Pribinova 14, 16, 18,20,22,22A, 26,28 a 30 zastupuje na základe Dohody o plnej moci,
týmto v zákonnej lehote, využívajúc predlženie lehoty, dopÍňam odvolanie podané dňa 19.12.2018,
ktoré sme podali podľa § 19 ods. 2 Správneho poriadku, voči Rozhodnutiu
7383/45131/2018/STNMys zo dňa 26.11.2018 vydaného Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto,
zverejneného na úradnej tabuli dňa 5.12.2018 následne zveseného a opätovne zverejneného, vo veci
umiestnenia stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06",
stavebníka EUROVEA 2 a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO. 50 957 279, vedenej na
stavebnom úrade Mestská časť Bratislava - Staré Mesto.
ODVOLANIE
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala rozhodnutie č. 7383/45131 /2018/STNMys zo dňa 26. 11.
2018, ktorým umiestnila stavbu „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul. , Bratislava, stavba č.
01 -06" pozemky registra „C''-KN parcelné č. 9184/2, 9184/3, 9185/2, 9185/3, 9193/9, 9193/ 10,
9193/ 11, 9193/12, 9193/ 13, 9193114, 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, Bratislava a pozemok registra „C''KN parcelné č. 21795/2 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava (ďalej len „rozhodnutie").
Rozhodnutie bolo vyvesené dňa 05. 12. 2018 na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto (následne zveseného a opätovne zverejneného).
Vlastníci stavby súpisné č. 17130 na ulici Pribinova 14,16, 18,20,22,22A, 26,28 a 30 v zastúpení ich
správcovskej spoločnosti SOMAT Group a.s. nepodali žiadne námietky.
Vlastníci stavby súpisné č. 17130 na ulici Pribinova 14,16,18,20,22,22A, 26,28 a 30 v zastúpení
Občianskym zdmžením Vlastníci bytov v EUROVEA o.z. vstúpili do konania až 19.12.2018, nakoľko
až zo zverejneného rozhodnutia sme sa dozvedeli o stanovisku dotknutého orgánu č. MAGS OUIC
50330/ 18-386671 zo dňa 16. 11. 2018, na ktoré sa správny orgán vo svojom rozhodnutí odvoláva.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto okrem toho, čo sme už uviedli a odhliadnuc od neštandardného
postupu pri vydávaní druhého stanoviska Magistrátu, odňala možnosť účastníkovi konania a
dotknutému orgánu Mestskej časti Bratislava-Ružinov a ostatným účastníkom konania vyjadriť sa k
spomínanému zásadnému dokumentu a vydala Rozhodnutie č. 7383/45131/2018/STNMys zo dňa 26.
11. 2018, ktorým umiestnila stavbu „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava,
stavba č. 01-06" v rozpore so zákonom č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon). Porušením §140b, §140a ods. 1, písm. b.), §140b ods. 1, ods. 2, / ' 3,
1
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§ 140a ods. 4 najmä tým, že Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako správny orgán a ako dotknutý
orgán, vydala Rozhodnutie vo veci bez toho, aby zosúladila protirečiace si stanoviská Magistrátu
hlavného mesta Bratislavy.
Odmietnutím uplatnených požiadaviek dotknutého orgánu MČ Ružinov, v ktorých bolo poukazované
na nesúlad s Územným plánom boli pornšené aj naše práva. (§140a ods. 1, písm. b.), §140b ods . 1,
ods. 2, ods. 3, § 140a ods. 4).
Vzhľadom na procesné chyby a pornšenia zákona v predmetnom konaní žiadame odvolací orgán, aby
napadnuté rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zrnšil a vec mu vrátil na nové

prejednan;e a ozh/dnutie.
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Vlastni
EUROVEA o.z.
v zastÓpeiú Peter Žáček
spoht~lastník stavby súpisné č. 17130 na ulici Pribinova 14,16, 18,20,22,22A, 26,28 a 30
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účastník konania: Mgr. Peter Herceg, Šándorova 8, 821 03 Bratislava
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Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Bratislava, 29. 1. 2019

Vec: Doplnenie odvolania voči Rozhodnutiu č. 7383/45131/2018/STA/Mys o umiestnení stavby „Polyfunkčný súbor
EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06"
DopÍňam svoje odvolanie proti rozhodnutiu (doručené dňa 3.1.2019) o umiestnení stavby ev. č. 1464, ktorým sa určuje 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 1, 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").
Namietam ďalej nasledovné :
X. Doplnenie pôvodného bodu O. odvolania - (vecná námietka) Nesúlad Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007, v
znení zmien a doplnkov č. 01, 02, 03, 05 (ďalej len „ Územný plán" resp. „UPN") - v Rozhodnutí, v časti Posú denie návrhu vo vzťahu k
územnoplánovacej dokumentácii na str. 36-38.
Napriek potvrdeniu záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy mám za to, že toto je chybné, uvádza zmätočné fakty
a skreslené informácie ktoré namietam tu nižšie:
v časti D. Regulácia intenzity využitia územia uvádza: „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. „. V roku 2007 bola ukončená platnosť zóny a zóna
Pribinova bola zaradená do rozvojového územia s kódom M. „„"
Mám za to, že UPN nedovoľuje na predmetnom území, kde sú stavby 01-06 sú - teda výhradne v k.ú. Mlynské Nivy -obec Bratislava Ružinov navýšenie IPP,
ba dokonca UPN predmetnú lokalitu v MČ Bratislava - Ružinov ani neuvádza ako loka litu, kde j e možné aplikovať zvýšenie IPP
a neumožňuje intenzívnu zástavbu intenzívna zástavba OV na územiach s environmentálnou záťažou ( na sanovaných
plochách s chemickým za morením pod ložia) **; pretože pod značkou ** sa uvádza pre MČ Bratislava-Ružinov iba:

„** zástavba v územiach s environmentálnou

záťažou (chemické zaťaženie územia) - Klingerka.

Preto mám za to, že pre predmetnú lokalitu podľa záväznej časti UPN - C- úplné znenie, strana 32 je možno podľa Tab.2.
Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vnútorné mesto - mestské časti Ružinov, Nové Mesto, Karlova
Ves, Petržalka
aplikovať

iba nižšie zvýraznené regulatívy: IPP max. 3.6, IZP max. 0,30 (zástavba formou výškových objektov v uzlových priestoroch
mestskej štruktúry a v rámci ce lej hierarchie mestských centier), resp. IZP max. 0,28 (komplexy OV) a nie použitý IZP max. 0,52
a KZ min. 0,25 - a nie použitý KZ min. 0,10. Nejedná sa totiž o územie Klingerka explicitne uvedené v UPN!

územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - ZaD 02

íntenzlvna zástavba OV na územiach
s environmentálnou záľažou ( na sanovaných
lochäch s chemick · m zamorením
dložia ••
íntenzlvna zästavba OV v priestoroch v dopravných
uzlov medzinárodného · znamu•

501

Zmiešané územia
bývania a občianskej
vybavenosti

0 ,6

0,10

rozvornen á zástavba

o 27

035

zästavba mestského typu na územiach
s environmentálnou zilťaiou (na sanovaných
lochách s chemick · m zamorením
dložia ••

0,30

0,25

intenzívna zástavba OV v priestoroch v dopravných
uzlov medzinárodného · znamu•

0,50

0,30

• predpriestory príp. priestory nad dopravnými zariadeniami -Železničná stanica Filiálka, Železničná stanica Nové Mesto, Autobusová
stanica Mlynské nivy
••zástavba v územiach s environmentälnou záťažou (chemické zaťaženie územia) - Klingerka

XI.

Nesúlad s UPN vzhľadom na výpočet a zápočet plôch do IPP, IZP a KZ:
Podľa záväznej časti UPN - C - úplné znenie, strana 26 :
Pre posúdenie investičného zám eru nachádzaj úceho

sa len v časti funkčnej plochy platia na ploche, na
ktorej má
byť realizovaný zámer zástavby definície a ukazovatele intenzity využitia územ ia záväzné pre celú funkčnú
plochu.
V konkrétnom bloku je možné riešiť návrh zástavby celého bloku s vyjadrenlm etapizácie zástavby, a to na
úrovni
riešenia ÚPN Z, UŠ Z, resp. dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Parcely invest ora, kt oré predstavujú riešené územie, nemôžu do ukazova teľov int enzity využitia územia započítať aj
parcely iných vlastníkov v t ej istej funkčnej ploche (napríklad METRO Bratisla va a.s., Verejné prístavy a.s., Hlavné mesto
SR Bratislava).
Mám za to, že tu sa ú čel ovo započítali aj pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo s priamym vzťahom kú investorovi
a ku tomuto investičnému zámeru.
Funkčn á plocha č.f. 201, kde sa u m iestňuj ú stavby, má celá výmeru 39.032m2
Investor však vlastní len parcely o výmere - cca 35.623m2 - teda aj jeho koeficienty by mali byť aplikované na 91.27%
fu nkčnej plochy a nie na 1005 funkčnej plochy. Žiadam preto, aby hlavné mesto SR aj ešte raz prehodnotili súlad
s reguláciu v UPN, exakt ne vydeklarovalo iba na parcely investora a vzhľadom na ich výmeru určili maximálne regulat ívy.
Pozn. - Etapizácia t u nepripadá do úvahy, keďže investor nevie preu kázať vzťah ku ostatným pozemkom a zaručiť
etapizáciu zámerov, kt orá by musela byť riešená v UPN Z, UŠ Z alebo v DUR.
k.ú.

pa rc .č.

k.ú. Mlynské Nivy

9182/10

1055 EUROVEA, a.s., Pribinova 10, Bratislava, PSČ 811 09, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9182/13

5541 Overon, a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9182/32

741 Overon, a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9184/2

762 Overon, a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9184/3

310 Overon, a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9185/2

792 Overon, a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

vlast ník

m2

k.ú. Mlynské Nivy

9185/ 3

820 Overon, a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9193/10

514 Overon, a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9193/ 11

145 Overon, a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 81102, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9193/12

866 Overon, a.s., Dvoi'ákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9193/ 13

1010 Overon, a.s., Dvoi'ákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9193/14

24 Overon, a.s., Dvoi'ákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9193/ 15

600 Overon, a.s., Dvoi'ákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9193/374

5605 Overon, a.s., Dvoi'ákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9193/ 375

2446 Overon, a.s., Dvoi'ákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9193/376

5174 Overon, a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9193/385

51 Overon, a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9193/498

3767 Overon, a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9193/499

4969 Overon, a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

k.ú. Mlynské Nivy

9193/9

k.ú. Mlynské Nivy SPOLU

431 Overon, a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR

'"'". ;··

35623 Investor
91,27%

Funkčn á

plocha 201

39032
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XII. Doplnenie nesúladu s UPN - výškovej regulácie o výšky resp. výškové kóty v mojom pôvodnom odvolaní v bode 1. na
strane 2:

'

---pôvodný text odvolania v bode 1. na str. 2 ---

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 jestvujúcej charakterist ickej zástavby ulíc medzi
uzlovými priestormi a zachovať princíp gradácie výšky zástavby do uzlových bodov v rozvojových zóna ch.
v zóne c majú byť umiestnené - stavba č. 05 (Bytový dom/Veža), ktorá má mať pod ľa DÚR 46 nadzemných podlaží
---doplnený text: --teda: atika strechy nad 4 7. NP=+ 160,000 = 299, 750 mn. m., najvyšší bod=+ 168,000 m = 307, 750 mn. m.
---koniec doplneného textu--- a stavba č. 06 (Administratívna budova 2), ktorá má mať 15 podlaží.
V susedstve k uvedeným stavbám sa nachádza Stavba Panorama City 1., ktorá má pod ľa dostupných informácií 35
poschodí a výšku 108 m, a stavba Tower 115 má 28 poschodí a výšku + 110 m, najvyšší bod=+ 115 m.
Stavba č. OS (Bytový dom/Veža), ktorý má mať podľa DÚR 46 nadzemných podlaží (doplnené: výšku + 160 m, najvyšší
bod = + 168,000 m) nerešpektuje výškovú hladinu jestvujúcu charakteristickú zástavby ulíc, na koľko podľa návrhu má
mať až o 18 poschodí viac ako Tower 115 (presahuje výškou o + 50 m, navýšenie o 45%!) a o 11 poschodí viac ako
Panorama City 1. (presahuje výškou o+ 52 m, navýšenie o 48%1), čo možno rovnako považovať za rozpor s Územným
plánom.
Výška výškovej budovy bola v pôvodnom zámere 20 NP: 100-115m (EIA 2004).
Uvedené skutočnosti predstavujú rozpor s Územným plánom, na ktorý musí povoľovací orgán prihliadať, 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 okolí. S touto neúmernou záťažou sa stavebný úrad
nevysporiadal, nehodnotil ju len mechanicky prebral konštatovania zo ZST hlavného mesta.
Vyjadrenie troch architektov síce potvrdzuje umiestnenie výškovej dominanty v uzlovom priestore križovania
Marta novi čovej ulice a nábrežia, avšak nikde nepotvrdzuj ú oprávnenosť takejto výšky v danom priestore, neposudzujú
hmotu a zaťaženosť územia, nehodnotia kvalitu danej architektúry a jej prínos pre toto územie.
XIII. Vymedzenie riešeného územia v rozhodnutí na strane 2 v bode 2 - je nesprávne, zmätočné a protirečivé :
„2. Predmetom územného rozhodnutia sú stavby č. 01 až 06, tvoriace hlavné občianske a bytové stavby polyfunkčného
súboru Eurovea 2 . Riešené územie je vymedzené na severe ulicou Pribinova, na východe mostom Apo/Io, na juhu
nábrežím Dunaja a pamiatkovo chránenou budovou skladu č. 7 a na západe komplexom Eurovea. 11
Ak sú predmetom územného rozhodnutia stavby 01 až 06 - t ak na sú lad s UPN a na prepočty indexov regulácie územia
majú byť započítané len parcely vo vlastníctve investora, nie svojvo ľn e určené „riešené územie", ktoré ďaleko presahuje
pozemky vo vlastníctve alebo s priamym vzťahom ku investorovi.
Naopak - ak je ri ešené územie vymedzené takto širšie než sú parcely ku ktorým má investor vzťa h, a existujú ďalšie
stavebné objekty, ktoré sú v ri ešenom území, sú súčasťou stavby - kom plexu pod ľa bodu č. 1 (kon krétne napríkla d
Stavba č. 08 Verejné priestory) a nie sú pred metom tohto územného rozhodnutia, tak mám za to, že na t o isté riešené
územie nemôžu pre biehať dve rôzne územné konania resp. v tomto územnom konaní sa mala umi estňovať zároveň aj
stavba č. 071

XIV. Podmienka číslo 11. na strane 8 rozhodnuti a:
„11. Pripojenie stavieb č. 01 až 06 na pozemné komunikácie musf byť zhotovené do zača tia užívania stavieb č. 01 až 06 (§
7 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.)."
Je vágne, neúplné a vzhľadom na priame vymenovanie všetkých nevyhnutných stavebných objektov a úprav dopravných
komunikácií: stavby č. 10 až 15 a st avby č. 07 mám za to, že stavebný úrad nestanovil vecnú a časovú koordináciu
zámeru ako celku - tak ako to uvádza a vyžaduje Stavebný zákon v §39 ods. (1)
V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhova ný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia
záujmy spol očnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania. vecná a časová koord inácia
jednotlivých stavieb a iných opat rení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane
architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o námietkach ú čast n íkov konan ia. V ro zhodnutí o
umiestn ení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vvhradiť predloženie podrobnejších podkladov.
projektovej doku ment ácie alebo jej časti: podľa nich môže d od atočne určiť ďalšie podmienky. kt oré sa musia zahrnúť
do st avebného povolenia. (tu vôbec neaplikoval tak, ako by sa žiadalo, druhú časť textu ods. (2) - doplnenie
podrobnejších podkladov a st anovenie súvisiacich podmienok)
a §39a ods. (2):
V podmienkach na umiestn enie stavby sa určia požiadavky - b) .„napojenie na pozemné komunikácie ...

XV.

Zmätočné a protichodné podmienk~ v rozhodnutí na strane 8 ohľadom podmienenia užívania stavieb inými stavbami :
Podmienka 12:
„ Podmienkou užívania stavieb č. O 1 až 06 je uskutočnenie stavieb č. 00 a 07."
je v rozpore s podmienkami citovanými zo Záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti č.
MAGS OUJC 40020117-70872 zo dňa 28.03.2018 :
Z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:
• s umiestnením stavby „ Polyfunkčný súbor Eurovea 2" je možné súhlas iť len pri dodržaní všetkých východiskových
predpokladov, navrhnutých opatrení a záverov v zmysle koncepcie dopravného riešenia prevereného„.
• Východiskovými predpokladmi uvažovanými v dopravno-inžinierskej Štúdii bola existencia diaľnice 04 v úseku
Jarovce - Rača, rýchlostnej cesty R7 v úseku Dunajská Lužná - Prievoz, p odmieňujúce dopravné stavby a opatrenia
posudzovaných investícií v blízkom území v časovom predstihu pred zámerom Eurovea 2.
Rozhodnutie sa tým stalo vnútorne rozporným - pretože nestanovuj e jasné povinnosti a podmienky investorovi a teda
porušuje pravidlá rozhodnutí podľa správneho poriadku v oblasti jednoznačnosti.

XVI. Do podmienok rozhodnutia (podmienka č. 12) sa nepreniesla vyššie uvedená podmienka hl. mesta, že „s umiestnením
je možné súhlasiť len pri dodržaní východiskových predpokladov, ktorým i sú ... exist encia diaľnice 04 v úseku Jarovce Rača, rýchlostnej cesty R7 v úseku Dunajská Lužn á - Prievoz, podmieňujúce dopravn é stavby„.". Preto tieto mali byť
uvedené dokonca ako podmienka umiestnenia stavby (alebo aspoň nie vydania rozhodnutia o užívaní stavieb č. 01 až
06).
Navyše chýba podmienenie vymenovania podmieňujúcich dopravných stavieb - napríklad uvedených v tomto územnom
rozhodnutí ako stavby č. 10-15
XVII.

Situácia ako j ediná grafická a záväzná príloha ro zhodnutia o umiestnení stavby vykazuje n eúplnosť. Nie sú v nej
uvedené všetky závislosti, a väzby na okolie, nie sú uvedené a vyznače né súvisiace Stavby č. 07-č. 15 a ich vzájomné
účinky na okolie, ako t o vyžad uje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 podľa §4
ods. (2) v zmysle podmienok podľa ods. (1) písm. d)!

Žiadam preto aj vzhľadom na vyššie uvedené doplnenia vrátiť vec na nové prerokovanie, nápravu zrejmých pochybení,
doplnení podkladov, aktu alizáciu závä zného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy podľa námietky II. a III. X., XI, XII a zmenu
vyd aného územného rozhodnutia - jeho nevydanie vz hľado m na nesúlad predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie
s územným plánom.

S pozdravom,
Mgr. Peter Herceg
Šándorova 8
821 03 Bratislava

