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

č. 5780/241 35/2019/ST A/Jaa-H/23 v Bratislave dňa 20. 05. 2019 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), 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 § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), rozhodujúc podľa 
§ 82 ods. (1), (2) a (4) stavebného zákona a§ 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.") po v o ľ u j e 

stavby 

navrhovateľ 

miesto stavby 

účel stavby 

užívanie 

Administratívna budova P ANO RAMA CITY III. Business 
Bratislava, stavebný objekt SO 01 Administratívna budova, 
v časti prízemie, konkrétne miestnosti č. 1.1 prevádzka zariadenia 
spoločného stravovania - prevádzková časť, č. 1.2 prevádzka 
zariadenia spoločného stravovania - odbytová časť, č. 1.3 
prevádzka zariadenia spoločného stravovania - prípravná časť, 1.4 
kuchyňa s umyvárňou, 1.5 chladiaci box, 1.6 mraziaci box, 1. 7 
kancelária, 1.8 zázemie pre personál a PS 01 Technológia kuchyne 

MENOLLI, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel: Sro, vložka č.: 41989/B, IČO: 36 666 01 v zastúpení Pabra 
s.r.o., Sídl. D. Jurkoviča 416/30, 906 13 Brezová pod Bradlom, 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

oddiel: Sro, vložka č.: 36639/R, IČO: 51 768 488 na základe 
plnomocenstva zo dňa 26.11.2018 

na JZ od križovatky ulíc Landererova a Košická v Bratislave, 
pozemok registra „C''-KN parcelné č. 9134/187 v katastrálnom 
území Staré Mesto, Bratislava vedený Okresným úradom 
Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 10218 
vo vlastníctve Landerova 12, s.r.o„ Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 
Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 96455/B, IČO: 47 599 219 

pozemná stavba - nebytová budova - budova pre administratívu -
nebytové priestory - prevádzka zariadenia spoločného stravovania 
- SO O 1 Administratívna budova 
inžinierska stavba - technológia kuchyne - PS 01 Technológia 
kuchyne. 
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Na stavbu boli vydané: 

- územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1341 vydané Mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto číslo 525/24284/2015/STA/Klo-UR zo dií.a 03.06.2015, právoplatné dňa 

30.09.2015, 

- stavebné povolenie vydané Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto číslo 

226/24254/2016/ST A/Kno-G/35 zo dňa 19.05.2016, právoplatné dňa 22.07.2016, 

- zmena stavby pred dokončením vydaná Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto číslo 

7320/28767/2017/STA/Kno-G/5 l zo dňa 22.06.2017, právoplatná dňa 09.08.2017. 

Navrhovateľ zaplatil: 

- podľa zákona č. 145/ 1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
položky č. 62a písm. g) správny poplatok 60,- € (slovom: šesťdesiat eur) dňa 11.02.2019 
v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Pre užívanie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím až po nadobudnutí 
právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí stavebný úrad. 

2. Užívanie je časovo neobmedzené. 

3. Vlastník stavby je v súlade so stavebným povolením a projektovou dokumentáciou 
overenou stavebným úradom v stavebnom konaní a v súlade s rozhodnutím o užívaní 
stavby 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. 

4. Vlastník stavby je povinný projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom 
v stavebnom konaní uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby 
ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu. 

5. Vlastník stavby je povinný vyznačiť drobné odchýlky, ktoré stavebný úrad vzal 
na vedomie do overenej projektovej dokumentácie stavby v stavebnom konaní. 

6. Týmto užívacím povolením sa nepovoľuje užívanie stavby, ktorej užívanie povoľuje 
špeciálny stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad podľa osobitných predpisov alebo iný 
špeciálny stavebný úrad podľa cestného zákona. Ďalej sa týmto užívacím povolením 
nepovoľuje akékoľvek iná časť stavby ako časť stavby uvedená vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

V zákonom stanovenej lehote voči kolaudačnému konaniu neboli uplatnené námietky 
účastníkov konania ani oznámené nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov. 

Odôvodnenie 

MENOLLI, s.r.o., Dvofákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava, zapísaný v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41989/B, IČO : 36 666 01 (ďalej 
len „navrhovatel"') podal dňa 30.01.2019 so zaplatením správneho poplatku dňa 11.02.2019 
na stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby uvedenej vo výroku 
rozhodnutia (ďalej len „návrh" alebo „stavba"). 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1341 vydané 
Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto číslo 525/24284/2015/STA/Klo-UR zo dňa 

03.06.2015, právoplatné dňa 30.09.2015, stavebné povolenie vydané Mestskou časťou 

Bratislava-Staré Mesto číslo 226/24254/2016/STA/Kno-G/35 zo dňa 19.05.2016, právoplatné 
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dňa 22.07.2016 a zmena stavby pred dokončením vydaná Mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto číslo 7320/28767/2017 /ST A/Kno-G/51 zo dl1a 22.06.2017, právoplatná dl1a 
09.08.2017. 

Stavebný úrad požiadal listom č. 578017962/2019/STA/Bah zo dňa 18.03.2019 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia 
a riadenia, Odbor enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
o vydanie stanoviska podľa § l 40c ods. (2) stavebného zákona. 

Stavebný úrad listom č. 57807652/2019/STA/Hla zo dňa 18.03.20 19 oznámil začatie 

kolaudačného konania dotknutým orgánom a účastníkom a nariadil ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.03.2019. Súčasne ich upozornil, že svoje námietky 
a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

Dňa 28.03.2019 sa konalo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním (ďalej len 
„miestne zisťovanie") . Stavebný úrad zistil na stavbe závady brániace jej užívaniu, a preto 
stavebný úrad určil pri ústnom pojednávaní lehotu na odstránenie závad. 

Stavebný úrad zistil, že skutočné realizovanie stavby má drobné odchýlky od overenej 
projektovej dokumentácie stavby v stavebnom konaní a vzal túto skutočnosť na vedomie 
a v zmysle toho určil podmienku uvedenú vo výroku rozhodnutia. 

Stavebný úrad prijal záväzné stanovisko od Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. 716/2019-1.7/fr 23689/2019 zo dňa 
30.04.2019, v ktorom konštatuje, citácia: ... „ Je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom 
o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými MŽP SR podľa tohto zákona a ich 
relevantnými podmienkami. " 

Navrhovateľ návrh doplnil dňa 10.04.2019. 

Navrhovateľ preukázal splnenie zákonom stanovených podmienok, odstránil všetky 
závady brániace užívaniu stavby, doplnil návrh o všetky zákonom požadované doklady. 

V zákonom stanovenej lehote voči kolaudačnému konaniu neboli uplatnené námietky 
účastníkov konania ani oznámené nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov. 

Ku konaniu sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány: 

Inšpektorát práce Bratislava listom č. IPBAIIPBA_ODD BOZP II/KON/2019/1645 IBA-
32-40-2.2/ZS-C22,23-19 zo dňa 01.04.2019, s podmienkami, ktoré navrhovateľ splnil 
v priebehu konania, vzhľadom k tomu ich stavebný úrad neuviedol vo výroku tohto 
rozhodnutia, 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave listom č. KRHZ-BA
OPP-2019/000284-002 zo dňa 04.04.2019, bez podmienok, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto listom 
č. HV/6726/2019/M zo dňa 29.03.2019, bez podmienok, 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Orgán odpadového hospodárstva listom 
č. OÚ-BA-OSZP3-2019/43227/HEL/I zo dňa 22.03 .2019, bez podmienok, 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho 
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné 
prostredie záväzným listom č. 716/20 19-1.7/fr 23689/2019 zo dňa 30.04.2019, 
bez podmienok. 
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Stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu verejných záujmov 
spoločnosti pri užívaní stavby, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. 

V konaní stavebný úrad najmä skúmal či sa dodržali podmienky určené v stavebnom 
povolení, územnom rozhodnutí, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude 
ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného 
prostredia a bezpečnosti práce. Stavba je uskutočnená v zmysle projektovej dokumentácie 
overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré stavebný úrad 
v zmysle § 82 ods. ( 4) stavebného zákona vzal na vedomie a ktoré sú vyznačené v projektovej 
dokumentácií, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť kolaudačného rozhodnutia. 

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh na povolenie užívania 
stavby spolu so spisovým materiálom, posúdil ho s príslušnými hmotnoprávnymi 
a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so stavebným zákonom a správnym poriadkom, 
ako aj príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 
zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti rozhodnutiu má právo podať odvolanie 
účastník konania. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. zn. 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava v lehote 15 
dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až 
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Podľa § 140c ods. (8) stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo 
konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom 
konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia 
podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania je podľa § 140c ods. (9) stavebného 
zákona 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Odvolanie 
je potrebné podať na Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 
Bratislava pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej 
politiky. 
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Doručuje sa 
Účastníkom konania 

!. MENOLLI, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava v zastúpení Pabra 
s.r.o., Sídl. D. Jurkoviča 416/30, 906 13 Brezová pod Bradlom 

2. Landerova 12, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 

Verejnosť a dotknutá verejnosť 

3. OZ Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 811 O 1 Bratislava 
4. Ľuboš Kejmar, Tulská 26, 974 04 Banská Bystrica 
5. Ján Fuzák, Gercenova 5, 851 01 Bratislava 
6. Ing. Ján Bakoš, Zálužická 13, 821 01 Bratislava 
7. Michal Oravec, Púpavova 22, 841 04 Bratislava 
8. Alžbeta Micsinaiová, Bajkalská 41, 821 09 Bratislava 
9. Zuzana Dideková, Ševčenkova 18, 851 O 1 Bratislava 
IO. Stanislav Skýva, Janáčkova 2, 811 08 Bratislava 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/ lx stavebný úrad / 2x spis 

Žiadosť o zverejnenie 

- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
až do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na: 

úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 
Zverejnené od 

Pečiatka a podpis: 
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Zverejnené do 

Pečiatka a podpis: 


