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

Č. 10648/55105/2018/ST A/Kam/K-6 Bratislava, 10.02.2019 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa § 
11 7 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov, podľa § 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona 

povoľuje 

zmenu stavby „Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., 
Bratislava", stavebný objekt S0-209 Bytový dom, na pozemkoch pare. č. 10370/73, 10370/84 a 
10370/ 111 k. ú. Staré Mesto, spočívajúcu v drobných interiérových dispozičných zmenách, 
stavebníkovi YIT SK Housing Stein s.r.o., Stromová 54, Bratislava 

a zároveň 

v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia, ktorý dňa 22.1 1.2018 podal stavebník YIT SK Housing Stein s.r.o„ Stromová 54, 
Bratislava, IČO: 51 241 293 (ďalej len "navrhovatel"') a na základe tohto preskúmania podľa § 82 
stavebného zákona a § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje užívanie 

stavby s názvom „Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., 
Bratislava", stavebný objekt S0-209 Bytový dom, na pozemkoch pare. č. 10370/73, 10370/84 a 
103 70/ 111 k. ú. Staré Mesto. Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby č. č . 1318 pod 
č. 5194/45914/2014/STA/Stf zo dňa 28.10.2014, právoplatné dňa 3.12.2014, povolená rozhodnutím 
o povolení stavby pod č. 6118/34052/2015/STA/Kam/G zo dňa 4.8.2015, právoplatné dňa 7.9.2015 
a rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred dokončením pod č. 9123/37399/2017/STA!Kam/K-145 
zo dňa 18.9.2017, právoplatné dňa 16.10.2017. 

Účel stavby: bytové domy(§ 43b ods. 1 písm. a) stavebného zákona) 

Stavba obsahuje: 

S0-209 Bytový dom: 

Vchod A 

1. NP - nebytový priestor č. 1, obchod o ploche 99, 14 m2 
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1. NP - nebytový priestor č. 2, obchod o ploche 111 ,00 m2 

Vchod A 

2.NP - byt č. 1, 3-izbový byt o ploche 73,55 m2 
2.NP - byt č. 2, 2-izbový byt o ploche 51,04 m2 
2.NP - byt č. 3, 2-izbový byt o ploche 51 ,04 m2 
2.NP - byt č. 4, 3-izbový byt o ploche 73,37 m2 
2.NP - AP č. 5 o ploche 40,74 m2 
3.NP - byt č. 6, 3-izbový byt o ploche 48,87 m2 
3.NP - byt č. 7, 2-izbový byt o ploche 50,45 m2 
3 .NP - byt č. 8, 2-izbový byt o ploche 50,4 7 m2 
3.NP - byt č. 9, 3-izbový byt o ploche 73,51 m2 
3.NP - AP č. 10 o ploche 40,91 m2 
4.NP - byt č. 11, 3-izbový byt o ploche 73,69 m2 
4.NP - byt č. 12, 2-izbový byt o ploche 50,73 m2 
4.NP - byt č. 13, 2-izbový byt o ploche 50,62 m2 
4.NP - byt č. 14, 3-izbový byt o ploche 73,51 m2 
4.NP - AP č. 15 o ploche 40,91 m2 
5.NP - byt č. 16, 3-izbový byt o ploche 73,72 m2 
5.NP - byt č. 17, 2-izbový byt o ploche 50,85 m2 
5.NP - byt č. 18, 2-izbový byt o ploche 50,63 m2 
5.NP - byt č. 19, 3-izbový byt o ploche 73,51 m2 
5.NP - AP č. 20 o ploche 40,91 m2 
6.NP - byt č. 21, 5-izbový byt o ploche 100,36 m2 
6.NP - byt č. 22, 5-izbový byt o ploche 100,63 m2 
6.NP - AP č. 23 o ploche 40,91 m2 

Vchod B 
l .NP - nebytový priestor č. 3, obchod o ploche 85,44 m2 
1.NP - nebytový priestor č. 4, obchod o ploche 98,51 m2 

Vchod B 

2.NP - byt č. 24, 4-izbový byt o ploche 93,54 m2 
2.NP - byt č. 25, 2-izbový byt o ploche 59,86 m2 
2.NP - byt č. 26, 4-izbový byt o ploche 93,61 m2 
2.NP - AP č. 27 o ploche 48,97 m2 
3.NP - byt č. 28, 4-izbový byt o ploche 93,69 m2 
3.NP - byt č. 29, 2-izbový byt o ploche 59,85 m2 
3.NP - byt č. 30, 4-izbový byt o ploche 93,60 m2 
3.NP - AP č. 31 o ploche 48,97 m2 
4.NP - byt č. 32, 4-izbový byt o ploche 92,88 m2 
4.NP - byt č. 33, 2-izbový byt o ploche 59,94 m2 
4.NP - byt č. 34, 4-izbový byt o ploche 93,61 m2 
4.NP - AP č. 35, o ploche 48,97 m2 
5.NP - byt č. 36, 4-izbový byt o ploche 95,09 m2 
5.NP - byt č. 37, 2-izbový byt o ploche 59,60 m2 
5.NP - byt č. 38, 4-izbový byt o ploche 93,60 m2 
5.NP - AP č. 39, o ploche 48,97 m2 
6.NP - byt č. 40, 4-izbový byt o ploche 100, 15 m2 
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6.NP - byt č. 41 , 4-izbový byt o ploche 100,08 m2 
6.NP - AP č. 42 o ploche 48,96 m2 

Pre užívanie stavby sa určujú podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky: 
• Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý 

čas jej užívania; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri 
odstránení stavby stavebnému úradu(§ 103 stavebného zákona). 

• Vlastník stavby v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím 
stavebného úradu 
(stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) je povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, 
aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej 
znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predÍžila jej užívateľnosť (§ 86 
stavebného zákona). 

• Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom 
povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej 
prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, 
ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie 
stavebného úradu o zmene v užívaní stavby (§ 85 stavebného zákona). 

ODÔVODNENIE 

Stavebník YIT SK Housing Stein s.r.o. , Stromová 54, Bratislava, IČO : 51 241 293, v zastúpení 
CHIRAMED s.r.o. , Kutlíkova 17, Bratislava, podal dňa 22.11.2018 na stavebný úrad návrh na začatie 
správneho konania vo veci vydania užívacieho povolenia na stavbu s názvom „Polyfunkčný súbor 
NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., Bratislava", stavebný objekt S0-209 
Bytový dom, na pozemkoch pare. č. 10370/73, 10370/84 a 10370/11 1 k. ú. Staré Mesto. Citované 
rozhodnutie o povolení stavby, respektíve rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením boli 
vydané stavebníkovi YIT Slovakia a. s., Račianska 153/ A, Bratislava, IČO: 35 718 625. Spoločnosť 
YIT SK Housing Stein s.r.o., Stromová 54, Bratislava sa stala stavebníkom na základe kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi YIT Slovakia a. s., Račianska 153/ A, Bratislava a YIT SK Housing Stein s.r.o., 
Stromová 54, Bratislava zo dňa 13.12.2017. 

MČ Bratislava-Staré Mesto rozhodnutím 10044/47094/2017 /Kam/H-107 zo dňa 6.11.2017, 
právoplatné dňa 7.12.2017, povolila užívanie časti stavby SO 405 Prípojka horúcovodu, rozhodnutím 
č. 9970/51142/2017/Kam/H-117 zo dňa 29.11.20 17, právoplatné dňa 7.1.2018, povolila užívanie časti 
stavby stavebný objekt S0-416 Prípojka VN pre administratívu, S0-426 Prípojka VN bytové domy, 
PS-01 Trafostanica, rozhodnutím č. 2727/26 13/20 18/Kam/H-6 zo dňa 17.1.2018, právoplatné dňa 
8.2.2018, povolila užívanie časti stavby stavebný objekt S0-427 Distribučné rozvody NN, 
rozhodnutím č. 7249/31328/2018/STA/Kam/H-79 zo dňa 17.7.2018, právoplatné dňa 1.8.2018 
povolila užívanie časti stavby stavebný objekt S0-207 Podzemný parking BYTY II, rozhodnutím č. 
130/162/2018/DOP/Zub zo dňa 31. 01. 2018 stavebný objekt - objekt SO 506 areálové spevnené a 
zelené plochy - spevnené plochy, časť súvisiaca s I. etapou a Okresný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2018/013885/BEP/I-6076 zo dňa 23.2.20 18, právoplatné 
dňa 30.3 .2018 povolil užívanie časti stavby objektov vodných stavieb: SO 401 Úprava verejného 
vodovodu, SO 402 Prípojka vodovodu, SO 403 Prípojka kanalizácie, SO 423 Prípojka kanalizácie pre 
bytové domy. 

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 13.12.2018, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam. 
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V zmysle § 81 ods. 1 stavebného zákona v kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, 
či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa 
dodržali podmienky určené územným rozhodnutím a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné 
realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska 
ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. 

Podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby 
na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby. 

Ku konaniu sa kladne vyjadrili dotknuté orgány: 

KRHaZZ v Bratislave, stanovisko č. KRHZ-BA-OPP-2018/000893-002 zo dňa 14.12.2018 
IP Bratislava, zavazným stanoviskom č. IBA-195-12-2.1/ZS-C22,23- l 8 
IPBA/IPBA ODDBOZPI/KON/2018/4934 zo dňa 13.12.2018 
RÚVZ Bratislava hl. m„ záväzným stanoviskom č. HŽP/ 14865/2018/M zo dňa 17.12.2018 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2019/25199/HEL/1 zo dňa 
23.1.2019 
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového 
hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 
správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z .z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo 
podľa§ 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydalo záväzné stanovisko č. 

2032//2018-1.7./ak/1 zo dňa 11. decembra 2018, v ktorom skonštatovalo, že návrh stavebníka YIT 
SK Housing Stein s.r.o„ Stromová 54, Bratislava, zo dňa 23.11.2018 na začatie povoľovacieho 
konania (návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia) k navrhovanej činnosti „Polyfunkčný súbor 
NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul„ Bratislava" je v súlade so zákonom č. 
24/2006 Z. z . o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 2995/2014-3.4/ak zo dňa 28.1.2014 v znení jeho zmeny 
v zmysle rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 4973/2015-3.4/ak zo dňa 27.5.2015 a s podmienkami uvedeného záverečného 

stanoviska. 

Stavebný úrad preskúmal doklady vzťahujúce sa k § 17 a 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z„ 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, preukazujúce vyhovujúce výsledky 
predpísaných skúšok a konštatoval, že revidované zariadenia sú schopné trvalej a bezpečnej 

prevádzky. 

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. 

PO UČENIE 

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. 
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Podľa § 140c 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 di1a 
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 riadnych opravných 
prostriedkov. 

Poplatok: 120 € zaplatené do pokladne MÚ 

In 

Doručí sa: 

IÍ 

. uzana Aufric~f 
stka mestskej časti 

1. YIT SK Housing Stein s.r.o„ Stromová 54, Bratislava, v zastúpení CHIRAMED spol. s r.o„ 
Kutlíkova 17, Bratislava 

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