Mestská

časť

Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Váš list číslo/zo

Vec:

dňa

Naše číslo
Vybavuje/linka
10843/58275/201 9/STA/lvs Mgr. lvorová/59246245

„Polyfunkčný

objekt Triangel" -

žiadosť

Bratislava
06.12.201 9

o vydanie stavebného povolenia -

informácia
Mestská
povolenia

časť

na stavbu
stavebné objekty

prevádzkové súbory

stavebník

miesto stavby

druh stavby
účel stavby

Bratislava-Staré Mesto prijala

dňa

23 .10.201 9

žiadosť

o vydanie stavebného

„Polyfunkčný

objekt Triangel"
SO 01 Administratíva
SO 02 Bytový dom
SO 10 Hrubé terénne úpravy a príprava územia
SO 11 Sadové a parkové úpravy
SO 12 Drobná architektúra
SO 30 Prípojka vody
SO 40 STL prípojka a areálový plynovod
SO 41 Rekonštrukcia prípojky horúcovodu
SO 52 Areálové osvetlenie
PS 01 Trafostanica - technológia
PS 02 Odovzdávacia stanica tepla - technológia
PS 03 Dieselagregát
PS 04 Stabilné hasiace zariadenie - technológia
PS 05 Výťahy
Pribina house, s.r.o., Dvofákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka
číslo 86709/B, IČO 46 967 745 v zastúpení MADING s.r.o., Drieňová
1H/16940, 821 O1 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 36268/B, IČO 35 938 226
kríženie ulíc Pribinova a Čulenova v Bratislave,
SO 01 Administratíva a SO 02 Bytový dom na pozemku registra „C" KN parcelné číslo 9 155/23 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava
podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 9722 vo vlastníctve stavebníka
inžinierske objekty aj na pozemkoch registra „C" - KN parcelné čísla
9155/1, 9 155/21, 9155/22, 21793/ 1, 2 1793/3, 9136/3, 9 136/15
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava
novostavba
SO O1 Administratíva - pozemná stavba - nebytová budova administratíva
SO 02 - Bytový dom - pozemná stavba - bytová budova - 58 bytový
jednotiek a 8 nebytových priestorov pre krátkodobé ubytovanie hosťa.

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
v zmysle § 38 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. zákon o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje žiadosť o vydanie stavebného
povolenia zo dňa 22. 10.201 9 doručenú dňa 23 .1 0.2019 na svojej úradnej tabuli a webovom sídle.
Kópia žiadosti o vydanie stavebného povolenia musí byť zverejnená počas trvania
konania až do jeho právoplatného ukončenia.
Predmet konania bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia vydal rozhodnutie č . OU-BA-OSZP3 -2016/074467r/LAZ/l-EIA dňa 14.09.2016.

YmcJC:
Ing. Zuzana Štorcelová
vedúca stavebného úradu

Príloha Kópia žiadosti o vydanie stavebného povolenia zo

dňa

22.10.2019

Žiadosť o zverejnenie:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava do doby
právoplatného ukončenia stavebného konania:
- na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
- na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Potvrdenie dátumu zverejnenia:
Zverejnené do:

Zverejnené od:

Odtlačok pečiatky

a podpis:

Odtlačok pečiatky

a podpis:

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto / stavebný úrad - 2 x spis
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Naša značka
001/PO TRIANGEUSP/2019

Titl.
Mestská časť Bratislava - Staré
Mesto
Stavebný úrad
Vajanského náb. 3
814 21 B ra ti s 1a v a
Vybavuje
Ing_Ju rkovič/0903 458326
jurkovic@mading .sk,

Bratislava
22 .10.201 9

Vec

Polyfunkčný

objekt Triangel, Pribinova ulica, Bratislava
Objekty pozemných stavieb
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

V zastúpení spoločnosti Pribina house, s.r.o„ IČO : 46 967 745, zmena obchodného
názvu z Epoque, s.r.o„ so sídlom Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, stavebníka stavby
„Polyfunkčný objekt Triangel", ktorej realizácia sa navrhuje na pozemkoch registra C KN
pare. číslo 9155/23, 9155/1, 9155/22, 9155/21, 21793/3, 21793/1, 9136/3 a 9136/15
v katastrálnom území Staré Mesto, Vás v zmysle § 58 zákona č. 50/1976 Zb„ v znen í
neskorších zmien a doplnkov, žiadame o vydanie stavebného povolenia nasledovnej časti
stavby v súlade s predloženou dokumentáciou pre stavebné povolenie vypracovanou
spoločnosťou Compass, s.r.o„ M iletičova 5/B, 821 08 Bratislava v termíne 05/2017, ZOP : Ing.
arch . Matej Grébert, v členení na nasledovné stavebné objekty:
Stavebné objekty:
SO 01 Administratíva
SO 02 Bytový dom
SO 10 Hrubé terénne úpravy a príprava územia
SO 11 Sadové a parkové úpravy
SO 12 Drobná architektúra
SO 30 Prípojka vody
SO 40 STL prípojka a areálový plynovod
SO 41 Rekonštrukcia prípojky horúcovodu
SO 52 Areálové osvetlenie
Prevádzkové objekty:
PS 01 Trafostanica - technológia
PS 02 Odovzdávacia stanica tepla - technológia
PS 03 Dieselagregát
PS 04 Stabilné hasiace zariadenie - technológia
PS 05 Výťahy
Stavebné objekty:
SO 13 Reklamné zariadenia - budú predmetom samostatného stavebného konania ,
SO 31 Prípojka splaškovej kanalizácie
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SO 32 Dažďová kanalizácia sú predmetom samostatného stavebného povolenia
vydaného špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby,
SO 21 Komunikácie a spevnené plochy sú predmetom samostatného povolenia
vydávaného špeciálnym stavebným úradom pre miestne komunikácie III . a IV. triedy
a účelové komunikácie,
SO 50 VN prípojka
SO 53 NN distribučný rozvod sú predmetom samostatného stavebného povolenia
vydávaného pre stavebníka Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava v zmysle
zmluvy o spolupráci.
Časť stavebných objektov SO 11 Sadové a parkové úpravy a SO 21 Komunikácie a spevnené
plochy a stavebné objekty SO 20 Úprava Čulenovej ul., SO 22 Úprava Pribinovej ul. a SO 51
Verejné osvetlenie rekonštrukcia a preložka sa budú realizovať v rámci stavby Polyfunkčný
súbor Eurovea 2, stavba 07 Úprava Pribinovej a Čulenovej ul. v súlade so zmluvou o prevode
časti práv a povinností z územného rozhodnutia medzi stavebníkom stavby a spoločnosťou
Eurovea 2 a.s.

Všetky stavebné objekty hore uvedenej stavby, ktoré nie sú predmetom tejto žiadosti budú
skolaudované pred vydaním kolaudačného rozhodnutia povoľovanej časti stavby.
Horeuvedená stavba bola právoplatne umiestnená územným rozhodnutím o umiestnení stavby
ev. č.
1413 vydaným Mestskou časťou
Bratislava
Staré Mesto pod č.
5995/23066/2017/STA/Kno-1413 zo dňa 19.05.2017, právoplatné dňa 21 .06.2017.
Na predmetnú činnosť bolo Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie vydané rozhodnutie v zisťova com konaní podľa zákona 24/2006 Z.z. v platnom znení
č. OU-BA-OSZP3-2016/074467-r/LAZ/l-EIA zo d ňa 14.09.2016 v výrokom, že sa predmetná
činnosť nebude posudzovať.

V súlade so znením § 8 vyhlášky MŽP SR č . 45312000 Z.z. Vám uvádzame nasledovné
údaje o budúcej stavbe :
Názov stavby :
Polyfunkčný objekt Triangel
časť stavby :
SO 01 Administratíva
SO 02 Bytový dom
SO 1O Hrubé terénne úpravy a príprava územia
SO 11 Sadové a parkové úpravy
SO 12 Drobná architektúra
SO 30 Prípojka vody
SO 40 STL prípojka a areálový plynovod
SO 41 Rekonštrukcia prípojky horúcovodu
SO 52 Areálové osvetlenie
PS 01 Trafostanica - technológia
PS 02 Odovzdávacia stanica tepla - technológia
PS 03 Dieselagregát
PS 04 Stabilné hasiace zariadenie - technológia
PS 05 Výťahy
Pribina house, s.r.o„ Dvorákovo nábrežie 1O, 811 02 Bratislava
Stavebník :
IČO:
46 967 745
Obchodný register :
Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 86709/B
Zastúpený :
spoločnosťou MADING s.r.o. , Drieňová 1H, 821 01 Bratislava
Mesto Bratislava, Mestská časť Bratislava - Staré Mesto , kat.
Miesto stavby :
územie Staré Mesto , Pribinova ulica
pare. číslo registra C KN 9155/2 3, 9155/1, 9155/22 , 9155/21 ,
Stavebné pozemky :
21793/3, 21793/1, 9136/3 a 9136/15,
Compass, s.r.o., Miletičova 5/B 821 08 Bratislava,
Generálny projektant :
2/5

Zodpovedný projektant :

Ing. arch. Matej Grébert.

Popis stavby : Cie ľom j e vybudova nie pozemnej stavby Polyfun kčného objektu Triangel
s podzemnou parkovacou garážou.
časť administratíva je umiestnená v severnej časti pozemku , má vstupné podlažie na úrovni
terénu , redukované 2. NP, 5 typických podlaží a dve ústupné podlažia. Na streche nad 9. NP
bude um iestnené technologické vybaven ie. Z menšej časti bude tento priestor technológie
prestrešený a sprístupnený schodiskom . Hlavný vstup do administratívnej budovy je z námestia
na Čulenovej ulici , ktoré j e pasážou prepojené s Pribinovou ulicou a námestím pred budovou
2
SND . Typické podlažie administratívy má podlažnú plochu cca 1 596 m a konštrukčnú výšku
3 ,7 m . Sam otné priestory administratívy budú navrhované ako nadštandardné priestory
kategórie BREEAM Excellent.
Fun kcia bývania j e situovaná do južného krídla objektu . Navrhované kapacity sú 58 bytov a 8
apa rtmán ov - nebytových priestorov s nevyhovujúcim preslnen ím . Byty budú v maximálnej
možnej miere priečne prevetrávané a preslne né a budú rozdelené na dve sekcie so
samostatnými komunikačnými jadrami prístupnými z vnútroblokových námestí.
Účel stavby : novosta vba , trvalá stavba

Miesto stavby : Mesto Bratislava, okres Bratislava 1, Mestská časť Staré Mesto, katastrálne
územie Staré Mesto, Pribinova ulica, Čulenova ulica.
Termín dokončenia stavby : 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného
povolenia ,
Druh a parcelné čísla pozemkov : pozemky, na ktorých bude predmetná stavba realizovaná
sa nachádzajú v Hlavnom m este SR Bratislava, Mestskej časti Staré Mesto, v katastrálnom
území Staré Mesto. Sú zapísané v reg istri „C" katastra nehnuteľností Okresného úrad u
Bratislava , katastrálny odbor. Konkrétne sa j edná o nasledovné pozemky :
.
Parce 1y registra
„ C" KN
Císlo LV
Výmera
Parcelné číslo
Druh pozemku
Vlastník
/m2/
9155/23
9155/1

9722
8494

5 202
10 084

Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

Pribina house, s.r.o.,
SR
Slovenské
národné divadlo
2649
1183
9155/21
Zastavaná plocha a nádvorie SR
- Slovenské
národné divadlo
2649
460
9155/22
Zastavaná plocha a nádvorie SR
- Slovenské
národné divad Io
21793/1
1656
4425
Zastavaná plocha a nádvorie Hlavné mesto SR
Bratislava
21793/3
1656
35
Zastavaná plocha a nádvorie Hlavné
mesto
SR
Bratislava
9136/3
7784
10806
Zastavaná plocha a nádvorie MENOLLI , s.r.o.
7784
9136/15
11 28
Ostatná plocha
MENOLLI, s.r.o.
Na pozemkoch pare. čís l o C KN 9155/1 , 9155/21 a 9 155/22 vo vlastníctve SR a v správe
Slovenského národného divadla je zriadené vecné bremeno v prospech stavebníka stavby ako
vlastníka pozemku pare. čís l o 9155/23 - právo uloženia, existencie a užívania inžinierskej siete
teplovodu.
Na pozemkoch are. Čís l o C KN 2 1793/1 a 21793/3 vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy má stavebník stavby uzavretú zmluvu o budúcej zml uve o zriadení vecného bremena
s právom zriadiť, uložiť a prevádzkovať . .. na bud0cich zaťaže ných pozemkoch inžinierske
siete .
Na pozemkoch pare. čís lo C KN 9136/3 a 9 136/15 vo vlastníctve spoločnosti MENOLLI s.r.o .,
má stavebník stavby uzavretú zm luvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s právom
zri adiť a užívať na budúcich zaťažených pozemkoch prípojku a rozvody plynu .
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Spôsob uskutočnenia stavby : Dodávateľsky - zhotoviteľ bude určený na základe
výberového konania. Stavebník oznam1 zhotoviteľa stavby a meno zodpovedného
stavbyvedúceho po ukončení výberového konania.
Základné údaje o stavbe a jej členení : Základné údaje o stavbe sú zrejmé z projektovej
dokumentácie, ktorá je prílohou našej žiadosti.
Účastníkmi predmetného stavebného konania sú :

1. Pribina house s.r.o„ Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratisl ava, v zastúpení spoločnosťou
MADING , s. r.o. , Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava,
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
3. Slovenská republika zastúpená Slovenským národným divadlom, Pribinova 19, 819 01
Bratislava ,
4 . MENOLLI s.r.o., Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava,
5. Pribinova 19 s.r.o., Dvorákovo nábrežie 10,. 811 02 Bratislava,
6 . Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava,
7. Cyklokoalícia, Partizánska 2, 811 03 Bratislava
8. Projektant: Compass, s.r.o„ M iletičova 5/B, 821 08 Bratislava , Ing. Arch. Matej Grébert.

K našej žiadosti Vám prikladáme :
Predložená PO: Dokumentácia pre stavebné povolenie Compass, s.r.o„ 05/2017 - 2x
Ďalš ie prílohy:
1. Splnomocnenie na zastupovanie stavebníka stavby
2. Listy vlastníctva stavebných pozemkov č. 9722, č . 8494, č. 2649, č. 1656 čiastočný, a č.
7784
3. Listy vlastníctva susedných pozemkov úplné č . 8228 a č. 10029,
4 . Kópia z katastrálnej mapy vytvorená cez katastrálny portál,
5. Zmluva o prevode časti práv a povinností z rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa
15.05.2018,
6. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500441800/0099 s Hlavným
mestom SR Bratislava,
7. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien so spoločnosťou
MENOLLI s.r.o. zo dňa 17.10.2019,
8. Rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1413 vydaným Mestskou časťou Bratislava - Staré
Mesto pod č. 59_
95/23066/2017/STNKno-1413 zo dňa 19.05.2017, právoplatné dňa
21.06.2017,
9. Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní EIA Okresný úrad Bratislava, odbor sta ro stlivosti
o životné prostredie č. OU-BA-OSZP3-2016/074467-r/LAZ/l-EIA zo dňa 14.09.2016,
1O. Vyhodnotenie súladu žiadosti o vydanie stavebného povolenia so zákonom 24/2006 Z.z.
v platnom znení,
11 . Rozhodnutie vydané Okresným úradom BA - povolenie vodnej stavby č. OU-BA-OSZP32019/0 13463/GEE 1-6414 zo dňa 17.01 .2019, právoplatné dňa 11.02.2019,
12. Rozhodnutie vydané Okresným úradom BA - povolenie vodnej stavby č. OU-BA-OSZP32019/0 13463/GEE 1-641 5 zo dňa 17.01 .2019, právoplatné dňa 11 .02.2019,
13. Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín vydané Mestskou časťou Bratislava - Sta ré Mesto č .
10099/53 136/2016/DŽV/Ral zo dňa 05.12.2016, právoplatné dňa 03.03.2017,
14. Rozhodnutie - zmena rozhodnutia č . 10099/53136/2016/DŽV/Ral zo dňa 05.12.2016
vydané Mestskou časťou Bratislava - Staré mesto č. 1650/4585/2017/DŽV/Ral zo dňa
13.2.201 7, právoplatné dňa 03.03.2017,
15. Rozhodnutie - oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 1650/4585/2017/DŽV/Ral vydané
Mestskou časťou Bratislava - Staré mesto č. 1650/8333/2017/DŽV/Ral zo dňa 20.2.2017,
16. Súhlas na povolenie zdroja znečisťovania ovzqušia vydané Okresným úradom BA č . OU.BA-OSZP3-2017/089620!f RK/I zo dňa 25.09.2017,
17. Záväzné stanovisko z hľadi ska civilnej ochrany vydané Okresným úradom BA č. OU-BAOKR 1-20171086082,
18. Záväzné stanovisko vydané Krajským pamiatkovým úradom Bratislava č. KPU BA2016/18111 -2/63041 /Š US zo dňa 25.08.2016,
415

19. Stanovisko k PO vydané Hlavným mestom SR Bratislava č. MAGS OD 51744/2017-330839
44248/2018 zo dňa 09 .05.2018 ,
20. Stanovisko vydané Ministerstvom vnútra SR, KRPZ v BA, KOi č. KRPZ-BA-KDl3-473001 /2017 zo dňa 26.09.2017,
21. Stanovisko vydané HaZÚ hl.m . SR BA č . KRHZ-BA-HZUB6-3260/2017-001 zo dňa
03 .10.2017,
22 . Stanovisko vydané ÚNaSS č. 119/SK/2016/Ko o dňa 19.10.2017,
23. Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva vydané Okresným úradom BA , OSoŽP č .
OÚ-BA-OSZP3-2016/90813/HEL/I zo dňa 13.10.2016 ,
24 . Vyjadrenie MO SR č . ASM- 77 1913/2016 zo dňa 25 .07.2016 ,
25 . Vyjadrenie vydané Slovenským vodohospodárskym podnikom , OZ Bratislava č . CS SVP OZ
BA 190/2017/67 zo dňa 07 .11 .2017,
26. Vyjadrenie vydané spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s., č. TD/PS0 181 /2017/Pe zo dňa
19.09 .2017 ,
27 . Vyjadrenie vydané spoločnosťou Bratislavská teplárenská , a.s. č. 02854/2017/3410-2 zo
dňa 27.09.2017,
28. Odborné stanovisko k PO stavby č. 2836/1 /2017 vydané Technickou inšpekciou a.s., zo dňa
06.10.2017,
29. Vyjadrenie vydané spoločnosťou ZS Distribu čná, a.s„ č. CD 69942/2017 zo dňa
27.09.2017,
30. Vyjadrenie vydané spoločnosťou BVS , a.s ., BA č . 52842/4020/2017/Hz zo dňa 23.11 .2017 ,
31 . Vyjadrenie vydané spoločnosťou Slovak Telekom a.s., č. 6611811609 zo dňa 07.05.2018 ,
32. Vyjadrenie vydané SZTP BA č. 240/2017 zo dňa 18.09.2017.

Za pochopenie a skoré vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme .

S úctivým pozdravom

MADING s.r.o.„

. ň ; i 'i/'16n40 e2 \ 01 BrôUSlava
One ovci ,, " ·
IČO: 35 938 226
ič DPH: st<2nnc,1 2r,g
- '! -

Prílohy : dľa textu
Co :
Pribina house. s.r.o., Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - Ing. Pavol Furst PM
a/a
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