OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
odbor výstavby a bytovej politiky
Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava 45

OU-BA-OVBP2-2020/24660-KAZ

Bratislava, 11.02. 2020

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný správny orgán
ustanovenia § 4 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon
č. 345/20 12 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 118 stavebného zákona, ako aj podľa ustanovenia § 58
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov; ako
správny orgán, ktorý si podľa ustanovenia § 123 stavebného zákona vyhradil právomoc vecne
a miestne príslušného stavebného úradu a vydal stavebné povolenie (č. OU-BA-OVBP220 16/104 149/KAZ) na stavbu „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY"
a ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 77 stavebného zákona v kolaudačnom konaní,
po preskúmaní predloženého návrhu a na podklade vykonaného konania, v súlade s ustanoveniami
§ 46, § 4 7 správneho poriadku rozhodol takto :
Podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona, v súčinnosti s ustanoveniami § 82 stavebného
zákona, § 81 ods. 4 stavebného zákona, ako aj podľa § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/ 2000 Z. z„
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa príslušných ustanovení
správneho poriadku
podľa

povoľuje

časti

stavby:

predčasné

užívanie

„ Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ, NIVY" v rozsahu
objektovej skladby :

stavebné objekty :
Časť Bl Autobusová stanica
SO Bl 10.2 Hlavný stavebný objekt Autobusová stanica
Časť B2 Administratívna budova
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SO B2 10
SO B2 52
SO B2 53
SO B2 54

Hlavný stavebný objekt Administratívna budova
Prípojky inžinierskych sietí - slaboprúd/ oznamovacie káble
Prípojky inžinierskych sietí - plynofikácia
Osvetlen ie vonkajšie

prevádzkové súbory stavby :
PS B2 01 Výťahy
PS B2 10 Technológia kotolní
PS B2 20 Záložný zdroj - dieselagregát
PS B2 30 Technológia trafostanice
PS B2 40 Technológia strojovne SHZ
navrhovateľom

miesto stavby:

: Nivy Tower s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava,
IČO: 50 733 931
Stanica Nivy s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava,
IČO : 50 861 930,
lokalita Mlynské nivy/ Svätoplukova ul., Bratislava, na pozemkoch :

parc.č. reg. „C" - 9749/2, 975115, 9749/49, k.ú. Nivy podľa geometrického
plánu č. 85/2019 vyhotoveného dňa 27.08.2019, ktorý autorizačne overila Ing. Milica
Vašková - autorizovaný geodet a kartograf a úradne overeného pracovníkom
Katastrálneho odboru Okresného úradu v Bratislave dňa 12.09. 20 19, pod číslom
1818/20 19.
SO Bl 10.2 - parc.č. reg. „C" - 9757/11, k.ú. Nivy
- parc.č. reg. „C" - 9749/36, 9757/12, 9749/38, 9749/52, 9765/36, k.ú. Nivy podľa
geometrického plánu č. 90/2019 vyhotoveného dňa 09 .09.2019, ktorý autorizačne
overila Ing. Milica Vašková - autorizovaný geodet a kartograf a úradne overeného
pracovníčkou Katastrálneho odboru Okresného úradu v Bratislave dt1.a 19.09. 2019,
pod číslom 1868/2019.
SO B2 52 parc.č. reg. „C" - 9751/4, 9749/10, 9749/39, k.ú. Nivy
SO B2 53 parc.č. reg. „C" - 9749/47, 9749/31, k.ú. Nivy
parc.č. reg. „C" - 2 1844/17, k. ú. Staré Mesto
parc.č. reg. „E" - 2 1844/2, k.ú. Staré Mesto
SO B2 54 na fasáde objektu SO B2 1O

SO B210

druh stavby :

novostavba

účel

nebytová budova - administratíva, obchod a služby, parkovanie

stavby:

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, v zmysle ust. § 81 ods. 4
stavebného zákona spojil konanie o zmene stavby(§ 68) s kolaudačným konaním.
Stručný popis zmien:
Zámena vstupných dverí na terase 29 NP za kruhové posuvné dvere a doplnenie ďalších
vstupných dverí na terasu
Nahradenie železobetónovej konštrukcie na obvode technologického podlažia za nosnú
oceľovú konštrukciu
Zmena skladby strechy a zalomenia železobetónovej stropnej dosky nad 28 NP bez dopadu
na výšku atiky terasy na 29 NP
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Zmena počtu plynových kotlov z 3 na 2 ks - 3x plynový kondenzačný kotol BUDERUS
LOGANO PLUS GB402-545 o menovitom výkone 507 kW bol nahradený za 2x plynový
kondenzačný kotol WOLF MGK-2-1000 o menovitom výkone 93lkW
Zámena sadrokartónovej konštrukcie a murovanej konštrukcie vo vzduchotechnickom kanále
za minerálny sendvičový panel na 3NP a 30NP
Doplnené interiérové schodisko na 20 - 21 NP vrátane otvoru v strope
Úprava výťahovej lobby na 6, 7, 8 a 28 NP - požiarny posuvný uzáver s požiarnou
odolnosťou El 90D 1 s integrovaným dreveným krídlom bol nahradený protipožiarnou
zasklenou stenou - požiarny uzáver El 90D 1.
Skutočné

realizovanie sa podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

Pre užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Predčasné

užívanie časti stavby v rozsahu uvedených stavebných objektov sa povoľuje
na obdobie do právoplatné/to skolaudovania celej stavby „ Polyfunkčný objekt
AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY", najneskôr však do 31.12.2020.
Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí celej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ
povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby. Tunajší úrad bude
v kolaudačnom konaní skúmať, či skutočné realizovanie celej stavby alebo jej užívanie
nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia
osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.
Ku kolaudácii pre trvalé užívanie celej stavby je potrebné predložiť stanovisko Okresného
úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP z hľadiska odpadového hospodárstva.
Stavbu j e možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím.
Stavba sa bude užívať v súlade s týmto rozhodnutím. Prípadné zmeny dokončenej stavby,
alebo zmeny v spôsobe užívania stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt skutočného vyhotovenia stavby
overený stavebným úradom v kolaudačnom konaní.
Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po
celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a
pri odstránení stavebnému úradu.
Vlastník stavby je povinný udržiavať ju v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu
a aby sa čo najviac predlžila jej užívateľnosť.

9. Týmto rozhodnutím sa pre predčasné užívanie stavby predpisujú tieto podmienky
vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
9.1. Podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné
prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP - súhlasu na užívanie zdrojov
znečisťovania ovzdušia č. OU-BA-OSZP3-2019/134658/KVC/II zo dňa 16.12.2019:
Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný dodržiavať povinnosti
prevádzkovateľa uvedené v § 15 zákona č. 1371201 O Z.z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov a v nadväzujúcich všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných vo veciach
ochrany ovzdušia a to najmä :
- Prevádzkovať zariadenia v súlade s dokwnentáciou vrátane dodržiavania prevádzkových
podmienok určených výrobcom a zabezpečenia pravidelnej údržby
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-

-

-

9.2

V súlade s vyhláškou MŽP SR č . 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov dodržiavať
predpísané emisné limity základných znečisťujúcich látok na zdroji č. 1
V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411 /2012 Z.z. o monitorovaní emisií, technických
požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov
znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov: a)
zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok zo zdrojov, b) zisťovať údaje
o dodržaní určených emisných limitov na zdroji č. 1 opakovanými meraniami oprávnenou
osobou
Podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/201 O Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
elektronicky každoročne do 15. februára oznamovať okresnému úradu ustanovené údaje
o stacionárnom zdroji, emisiách, dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek
a podmienok prevádzkovania za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného
informačného systému,
Podľa zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov: a) predkladať každoročne tunajšiemu úradu údaje potrebné pre určenie výšky
poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa skutočnosti uplynulého roka a výpočet poplatku za
každý zdroj, b) tunajšiemu úradu oznámiť prípadnú zmenu prevádzkovateľa a zrušenie
prevádzky tohto zdroja
Podľa vyhlášky č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii,
o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného
emisného
informačného systému a o súbore technicko - prevádzkových parametrov
a technicko - organizačných opatrení v znení neskorších predpisov : a) viesť prevádzkovú
evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia, b) predkladať každoročne tunajšiemu úradu súhrn
vybraných údajov prevádzkovej evidencie podľa § 5 tejto vyhlášky.

Podľa záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl.
mesto č. HŽP/17077/2019 zo dňa 13.12.2019:
V termíne do trvalého užívania preukázať výsledkami objektívneho merania hluku, že hluk
z technických zariadení v objekte aj na streche objektu, ktoré nebolo možné v zimnom
období z technických príčin spustiť a objektivizovať, nebude prekračovať najvyššie
prípustné hodnoty hluku a vibrácií, podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.

9.3 Podl'a záväzného stanoviska Dopravného úradu, sekcie leteckých navigačných služieb
a letísk, č. 12225/2018/ROP-004-P/54325 zo dňa 16.12.2019 :
Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť výškové riešenie stavby a umiestňovať na strechu
administratívnej budovy SO B2 ďalšie zariadenia (konštrukcie, antény, zariadenia,
technológie a pod.) nad úroveň nadmorskej výšky - 262,22 m n.m.Bpv (úroveň najvyššieho
prekážkového svetelného návestidla (ďalej len „návestidlo") sh·ednej svietivosti typ B na
stožiari SO B2).
Vlastník stavby je povinný zabezpečovať nepretržitú prevádzku, údržbu a obnovu leteckého
prekážkového značenia (ďalej len „LPZ") stavby tak, aby bola zaistená plynulá
prevádzkyschopnosť označenia prekážky svetelným LPZ. V prípade nefunkčnosti alebo
výpadku označenia prekážky svetelným LPZ je vlastník povinný okamžite túto skutočnosť
ohlásiť na Dopravnom úrade s predpokladaným termínom odstránenia závady.
Návestidlá použité na označenie stavby svetelným LPZ musia byt' zapnuté ihneď, ako
klesne hodnota osvetlenia pod 1000 cd/m 2 , resp. budú v nepretržitej prevádzke (v
podkladoch LPZ stavby je riešená prevádzka návestidiel prostredníctvom súmrakového
spínača) .

Všetky dodatočne umiestňované zariadenia (antény, konštrukcie, teclmológie a pod.) na
strechu administratívnej budovy SO B2 je možné umiestňovať bez predchádzajúceho
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súhlasu Dopravného úradu, ale len v súlade s podmienkou č. 1 a s tým, že nové zariadenia
budú na strechu umiestňované bez prerušenia prevádzky označenia stavby svetelným LPZ
a umiestnením zariadení nesmie dôjsť k tieneniu návestidiel.
Stavebník je povinný Dopravnému úradu oznámiť údaje o správcovi administratívnej
budovy SO B2 do 7 dní od termínu, kedy bude správca určený. Následne vlastník, resp.
nový správca je povinný každú zmenu správcu oznámiť Dopravnému úradu do 7 dní odo
dňa, kedy došlo k zmene, resp. k vzniku správcovského práva (postačí poslať elektronicky
na adresu ochranne.pasma@nsat.sk ).

9.4

Podľa

stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava, č. MAGS OZP 61058/2020-512695/Si zo
dňa 20.01.2020 - súhlas na prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia :
Prevádzkovať plynové parné vyvíjače a dieslové čerpadlo v súlade teclmicko prevádzkovými podmienkami výrobcu. Vykonávať čistenie a kontrolu dymovodov a komína
podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z.
Oznámiť, v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia, každoročne do 15. februára na Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy a v zmysle VZN
č. 1/2016 v znení VZN č. 4/2013 hl. mesta SR Bratislavy za uplynulý kalendárny rok úplné
a pravdivé údaje o zdroji znečisťovania, potrebné pre určenie výšky poplatku podľa
skutočnosti uplynulého roka.
Viesť prevádzkovú evidenciu s uvedením teclmicko - prevádzkových parametrov
a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia a o spotrebe palív,
používaných v prevádzke.
Oznámiť tunaj šiemu úradu všetky zmeny súvisiace s prevádzkou tepelného zdroja.

9.5 Podl'a záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,
Krajského dopravného inšpektorátu č. KRPZ-BA-KDI3-3734-001/2019 zo dňa 16.12.2019:
- KDI požaduje, aby v prípade akýchkoľvek zmien a/alebo doplnkov, ktoré majú vplyv na
organizáciu dopravy, bol predložený projekt organizácie dopravy na prerokovanie
a odsúhlasenie. Každú zmenu v organizácii dopravy je nutné prerokovať s KDI a cestným
správnym orgánom.
Podľa

položky č. 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa stavebníkovi predpisuje správny poplatok
vo výške 660 €, ktorý stavebník uhradil dňa 15 .1O.2018.
Rozhodnutie o námietkach :
V konaní si uplatnil pripomienky účastník konania Združenie domových samospráv so
sídlom Rovniankova 14, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava, listom zo dňa 11.11.2019. Tunajší úrad
pripomienkam nevyhovel z dôvodov, uvedených v dôvodovej časti rozhodnutia.
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný stavebný úrad,
v súlade s ustanovením § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje odkladný účinok odvolania.

Odôvodnenie

Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, ako príslušnému
správnemu orgánu, bolo doručené podanie spoločnosti Nivy Tower s.r. o„ so sídlom Mlynské Nivy
16, 821 09 Bratislava, IČO: 50 733 931 a spoločnosti Stanica Nivy s.r.o„ so sídlom Mlynské Nivy
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16, 821 09 Bratislava, IČO : 50 861 930, zastúpení Ing. Margitou Fischerovou, 900 68 Plavecký
Štvrtok 431, označené ako „Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava, SO
B2 Administratívna budova, SO Bl.2 Autobusová stanica - návrh na vydanie rozhodnutia na
predčasné užívanie stavby," doplnené podaniami zo dňa 09.10.2019, 15.10.2019 a22.10.2019.
Názov stavby : „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY" v rozsahu
objektovej skladby uvedenej vo výrokovej časti rozhodnutia.

Uvedená stavba bola povolená rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-BA-OVBP2-2016/
104149-KAZ zo dňa 30.12.2016 (právoplatné dňa 30.01.2017). Dňa 04.10.2018 bolo Okresným
úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, vydané rozhodnutie č. OU-BA-OVBP220 18/59893/KAZ, právoplatné dňa 26.l 0.2018, ktorým bola povolená zmena stavby pred
dokončením.

Pre stavbu „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY" bolo
Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č . 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané
Záverečné stanovisko č.: 2685/2015-3.4/pl zo dňa 15. 12. 2015.
Tunajší úrad listom zo dňa 30.10.2019 v zmysle ustanovenie § 140c ods. 2 stavebného
zákona v spojení s § 38 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaslal Ministerstvu životného prostredia SR zákonom
stanovené podklady so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska vo vzťahu ku kolaudačnému
konaniu o povolení predčasného užívania predmetnej stavby.
Dňa 08.11.2019 bolo tunajšiemu úradu doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného
prostredia č. 1617/2019-1.7/fr 57751/2019 zo dňa 05.11.2019, v ktorom sa o.i. uvádza, že návrh na
vydanie rozhodnutia na predčasné užívanie stavby je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom
o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom č. 2685/2015-3.4/pl zo dňa 15.12.2015
vydaným MŽP SR podľa tohto zákona a ich relevantnými podmienkami.

Podľa ustanovenia § 82 ods. 1,4 stavebného zákona Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie
stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby. V podmienkach užívania
stavby stavebný úrad podľa druhu a účelu stavby uloží najmä vyznačenie drobných odchýlok do overenej
dokumentácie stavby, ktoré stavebný úrad vzal na vedomie, a ďalšie povinnosti na zabezpečenie verejných
záujmov, na ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov, na zabezpečenie záujmov starostlivosti o
životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí, požiarnu bezpečnosť a zabezpečenie prístupu osobám
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časove
obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok,
pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a
zdravie osôb. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí takej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný
podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

Dňom podania návrhu dňa 24.09.2019 sa podľa § 79 stavebného zákona začalo kolaudačné
konanie. Návrh bol postupne doplnený listami zo dňa 09.10.2019, 22.10.2019. Po doplnení
zákonom požadovaných dokladov a ulu·adení správneho poplatku dňa 15.10.2019 bolo začatie
konania oznámené účastníkom konania, obci, a dotknutým orgánom listom č. OU-BA-OVBP22019/123345/KAZ zo dňa 29.10.2019. Týmto listom bol zároveň určený termín ústneho
pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.
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Elektronickou poštou zo dňa 11.11.2019 bolo tunajšiemu úradu doručené vyjadrenie
účastníka konania : Združenie domových samospráv (ďalej len ZDS) so sídlom Rovniankova 14,
851 02 Bratislava s pripomienkami k predmetnému konaniu.
Menovaný účastník konania vo vyjadrení v podstate uvádza, že povinnosťou stavebného
úradu v kolaudačnom konaní nie je len skontrolovať zhotovenie stavby podľa overenej
dokumentácie ale aj to, či skutočné zrealizovanie skutočne a reálne dodržiava zákonom chránené
záujmy podľa vodného zákona; odvolanie sa na stavebnú dokumentáciu zo stavebného povolenia je
podľa účastníka nedostatočné a v priamom rozpore so zákonom. Ďalej účastník konania žiada
predložiť vyhodnotenie realizácie opatrení vyplývajúcich zo záverečného stanoviska a skontrolovať
ich realizáciu v súlade s dokumentáciou EIA. ZDS žiada preukázať, že v súvislosti s vodnými
stavbami nedôjde k zhoršeniu stavu povrchových a podzemných vôd podľa dikcie § 65 Vodného
zákona a že pri všeobecnom užívaní vôd ako súčasti užívania stavby sú dodržané všetky záujmy
podľa § 18 ods. 5 Vodného zákona. Ďalej účastník konania uvádza, že vodný zákon sa podrobne
venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancii a manažmentu vôd (napr. §§5,6,13 vodného
zákona), ktoré je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie. ZDS žiada overiť splnenie
záujmov ochrany vôd, environmentálnych opatrení a manažmentu povodia podľa vodného zákona
predložením príslušných vodohospodárskych výpočtov a odborného vodohospodárskeho
stanoviska, ďalej žiada splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a
vodného zákona. Menovaný účastník taktiež konštatuje, že podľa §46 ods. 1 stavebného zákona je
projektant povinný spracovať projekt v súlade s §45 ods. 2 stavebného zákona, ktorého súčasťou
teda majú byt' aj „vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia
vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického
hodnotenia" pričom stavebný úrad mal overiť úplnosť takejto projektovej dokumentácie.
Požadovaný hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb má podľa názoru ZDS
charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie
správneho profilu vodných stavieb. ZDS ďalej žiada preveriť, či je okolie stavby upravené
sadovými úpravami v zmysle pripomienok v zisťovacom konaní a žiada, aby súčasťou sadových
úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme aj mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickými
zmenami a projekt spfňal metodiku Európskej komisie. Podľa §3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002
Z.z. má byť súčasťou projektu a zrealizovanej stavby projekt zapracovania stavby do biodiverzity
územia v podobe environmentálnych opatrení ako sú napr. parčíky, sadové úpravy, zelené strechy,
opatrenia na nakladanie s dažďovými vodami a pod.

Návrh bol preskúmaný pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním na
pozemku a predmetnej stavbe dňa 28.11.2019. O priebehu ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania bol vyhotovený protokol, ktorý je súčasťou spisového materiálu. Pri miestnom zisťovaní
bolo skonštatované, že stavba je zrealizovaná v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom
konaní a konaní o zmene stavby pred dokončením s drobnými odchýlkami, ktoré sú vyznačené
v dokumentácii skutočného vyhotovenia. Ide najmä o tieto zmeny : 1. Zámena vstupných dverí na
terase 29 NP za kruhové posuvné dvere a doplnenie ďalších vstupných dverí na terasu z dôvodu
požiadavky na zvýšenie variability priestoru, 2. Nahradenie železobetónovej konštrukcie na obvode
technologického podlažia za nosnú oceľovú konštrukciu z dôvodu postupu výstavby, 3. Zmena
skladby strechy a zalomenia železobetónovej stropnej dosky nad 28 NP bez dopadu na výšku atiky
terasy na 29 NP z dôvodu bezbariérového prístupu na terasu, 4. Zmena počtu plynových kotlov z 3
na 2 ks - 3x plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGANO PLUS GB402-545 o menovitom
výkone 507 kW bol nahradený za 2x plynový kondenzačný kotol WOLF MGK-2-1000
o menovitom výkone 93 l kW z dôvodu optimalizácie využitia energie a spaľovanie s extrémne
nízkymi emisiami za vysokého normovaného stupňa využitia, 5. Zámena sadrokartónovej
konštrukcie a murovanej konštrukcie vo vzduchotechnickom kanále za minerálny sendvičový panel
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na 3NP a 30 NP· z dôvodu postupu výstavby, 6. Doplnené interiérové schodisko na 20 - 21 NP
vrátane otvoru v strope z dôvodu požiadavky budúceho nájomcu, 7. Úprava výťahovej lobby
z dôvodu požiadavky budúcich nájomníkov na 6, 7, 8 a 28 NP - požiarny posuvný uzáver
s požiarnou odolnosťou El 90D 1 s integrovaným dverným krídlom bol nahradený protipožiarnou
zasklenou stenou - požiarny uzáver El 90D 1.
Podľa ustanovenia § 81 ods. 4 stavebného zákona S kolaudačným konaním sa môže spojiť
konanie o zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od
dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
Keďže skutočné realizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej
v stavebnom konaní a uvedené zmeny nevyžadujú samostatné povoľovacie konanie, tunajší úrad
spojil s kolaudačným konaním o predčasnom užívaní konanie o zmene predmetnej stavby.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli zistené nedorobky, ktoré sú
zaznamenané v prílohe č. 1 protokolu z ústneho pojednávania. Jedná sa najmä o tieto nedorobky :
nedokončená spevnená plocha pred hlavným vstupom do budovy, nedokončené časti prestrešenia
nad vstupom do objektu, nedokončené oplotenie pri únikovom východe oddeľujúce stavenisko,
nezrealizovaná presklená stena na odčlenenie technickej miestnosti na zamedzenie prístupu
neoprávneným osobám. Stavebný úrad určil lehotu 15 dní na odstránenie uvedených nedorobkov.
Stavebník listom zo dňa 16.12.2019 oznámil tunajšiemu úradu, že uvedené nedorobky odstránil.
Stavebník predložil na ústnom pojednávaní doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa
vyhlášky. Pre veľký rozsah dokladov, stavebník na ústnom pojednávaní predložil ich zoznam, ktorý
je prílohou protokolu z kolaudačného konania. Celá dokumentácia, vrátane projektu skutočného
realizovania a dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok bola tunajšiemu úradu doložená dňa
12.12.2019.
Na ústnom pojednávaní nevzniesli námietky žiadni účastníci konania.
Dotknuté orgány sa vyjadrili v tom zmysle, že budú vydané záväzné stanoviská ku kolaudácii
stavby. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zápisom do protokolu z kolaudácie uviedla, že
vzhľadom na nedokončené spevnené plochy nemôže vydať stanovisko, ktoré vydá po ich dokončení
a následnej obhliadke. Po odstránení uvedeného nedorobku - spevnené plochy pred vstupom do
objektu, Únia nevidiacich a slabozrakých vydala súhlasné záväzné stanovisko 45/KR/2019/Ko zo
dňa 13.12.2019 ku kolaudovanej stavbe (doplnené listom zo dňa 16.12.2019).
Zápisom do protokolu z kolaudácie stavby sa dotknutý orgán, Inšpektorát práce Bratislava vyjadril
v tom zmysle, že zo strany IP BA bude miestne zisťovanie pokračovať v ďalšie, so stavebníkom
dohodnuté dni; po jeho ukončení bude vydané záväzné stanovisko ku kolaudovanej stavbe.
Dňa 13.12.2019 Inšpektorát práce Bratislava vydal záväzné stanovisko ku kolaudácii č. IBA-13 712-2. l/ZS-C22,23-19, v ktorom skonštatoval, že zistil na stavbe nedostatky, ktoré vyšpecifikoval
v bodoch 1 - 6 stanoviska. Zároveň sa v stanovisku konštatuje, že zistené nedostatky bezprostredne
neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu IP BA
súhlasí s vydaním rozhodnutia na predčasné užívanie stavby. IP BA zaviazal stavebníka odstrániť
uvedené nedostatky do 31.12.2019. Stavebník uvedené nedostatky odstránil, čo oznámil
Inšpektorátu práce aj tunajšiemu úradu (doručené dňa 23.12.2019). Inšpektorát práce Bratislava
vydal dňa 15.01.2020 záväzné stanovisko č. IBA-1-12-2.1/ZS-C22,23-20, v ktorom uvádza, že
nedostatky uvedené v stanovisku zo dňa 13.12.2019 v bodoch 1 - 6 boli odstránené; na základe
zisteného Inšpektorát práce Bratislava súhlasí s vydaním predčasného užívania časti stavby.
Listom zo dňa 20.01.2020 bolo tunajšiemu úradu doručené právoplatné kolaudačné rozhodnutie
Hlavného mesta SR Bratislava pre objekty SO.IS. 102 Svätoplukova - rekonštrukcia komunikácie,
SO.IS.102. l Svätoplukova- rekonštrukcia chodníkov.
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K vydaniu kolaudačného rozhodnutia o povolení predčasného užívania horeuvedenej stavby sa
vyjadrili záväznými stanoviskami (niektoré s podmienkami, ktoré tunaj ší úrad zapracoval do
výrokovej časti rozhodnutia) :
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto, záväzným stanoviskom
č. HŽP/17077/ 2019 zo dňa 13.12.2019
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanoviskom KRHZ-BAOPP-2019/000809-002 zo dňa 13.12.2019
Inšpektorát práce Bratislava, záväzným stanoviskom č. IBA-1-12-2.1 /ZS-C22,23-20 zo dňa
15.01.2020
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP, súhlasom na užívanie zdrojov znečisťovania ovzdušia č. OU-BAOSZP3-2019/134658/KVC/II zo dňa 16.12.2019
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP z hľadiska odpadového hospodárstva, č. OU-BA-OSZP3-2019/
136361-002 zo dňa 20.12.2019
Hlavné mesto SR Bratislava, odd. životného prostredia, súhlas na prevádzku malého zdroja
znečisťovania ovzdušia č. MAGS OZP 61058/2020-512695/Si zo dňa 20.01.2020
Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, odd. civilnej ochrany a krízového
plánovania, záväzným stanoviskom č. OU-BA-OKRl-2019/142090/2 zo dňa 12.12.2019
MV SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát,
stanoviskom č. KRPZ-BA-KDB-3734-001 /20 19 zo dňa 16.1 2.2019
Dopravný úrad, stanoviskom č. 12225/2018/ROP-004-P/54325 zo dňa 16.12.2019
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanoviskom č. 45/KR/2019/Ko zo dňa
13.12.2019
Bratislavská teplárenská, a.s., vyjadrením č. 01771/Ba/2019/2320-2 zo dňa 05.11.2019
Pre objekty súvisiace s predmetnou stavbou boli vydané nasledovné rozhodnutia, ktorých prípadné
podmienky sú stavebníci povinní dodržať:
- Rozhodnutia Hlavného mesta SR Bratislavy, č. MAGS SSU 53996120191469221-6/Hu zo dňa
28.10.2019 (PP 25.11.2019), ktorým bolo povolené užívanie stavebného objektu SO.IS.105.4
Svätoplukova - vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice IV; č. MAGS SSU 548941
201913653812020/4778-7/Hu zo dňa 10.01.2020 (PP 20.01.2020), ktorým bolo povolené
užívanie stavebných objektov SO.IS.102 Svätoplukova - rekonštrukcia komunikácie,
SO.IS.102.l Svätoplukova - rekonštrukcia chodníkov, ktoré sú súčasťou stavby
„Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy."
Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, č. OU-BAOVBP2-2019/118089-KAZ zo dňa 05.12.2019 (PP 02.01.2020), ktorým bolo povolené
užívanie stavebného objektu SO.IS.440-IS-VN vedenia-rekonštrukcia linky VN č. 275, II.
etapa, ktorý je súčasťou stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské
Nivy."
Rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd.
ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, č. OU-BA-OSZP3-2019/116370/PJAIJl-6681 zo dňa
06.11.2019 (PP 02.12.2019), ktorým bolo povolené užívanie stavebného objektu SO.IS.405
Rekonštrukcia odvodnenia komunikácie Svätoplukova, ktorý je súčasťou stavby
„Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy"; č. OU-BA-OSZP32019/114297/PIA/JJ-6694 zo dňa 26.11.2019 (PP 19.12.2019), ktorým bolo povolené
užívanie objektov SO BI 61.2 Kanalizačná prípojka, SO B2 51 Vodovodná prípojka, SO B2
61 Kanalizačná prípojka, SO B2 50 Technológia AT staníc, ktoré sú súčasťou stavby
„Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy."
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Tak, ako je už uvedené, Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky,
bolo na základe oznámenia o začatí konania v danej veci doručené podanie - vyjadrenie účastníka
konania : Združenie domových samospráv (ďalej len ZDS) so sídlom Rovniankova 14, 851 02
Bratislava s pripomienkami k predmetnému konaniu.
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, sa uvedenými pripomienkami
zaoberal a rozhodol tak, že pripomienkam nevyhovel; k zneniu vyššie uvedených pripomienok
tunajší úrad konštatuje nasledovné :
Tunajší úrad v konaní o povolení predčasného užívania postupoval v zmysle ustanovenia
§ 81 ods. 1 stavebného zákona, ktoré účastník konania vo svojom vyjadrení citoval. Tunajší úrad
skúmal, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom
konaní a či boli dodržané podmienky určené v územnom a v stavebnom povolení. Pri miestnom
zisťovaní bolo skonštatované, že stavba je zrealizovaná v súlade s dokumentáciou overenou
v stavebnom konaní a konaní o zmene stavby pred dokončením s vyššie uvedenými drobnými
odchýlkami, ktoré sú vyznačené v dokumentácii skutočného vyhotovenia.
Ďalej skúmal, 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; pričom pod pojmom verejný záujem sa vo všeobecnosti v súvislosti s konaniami podľa
stavebného zákona rozumejú záujmy chránené osobitnými predpismi, všeobecne záväznými
vyhláškami, záväznými časťami technických noriem a súlad s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou. Rozsah dokladov, ktoré sú potrebné pre preukázanie súladu s verejným záujmom,
nie je taxatívne vymedzený, ale stavebný úrad by mal pri ich vymedzení vychádzať z ustanovenia
§ 126 stavebného zákona, ktoré sa týka ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia a iných
osobitných záujmov podľa toho, o aký druh konania a stavby ide, na aký účel sa má užívať, ktoré
záujmy budú stavbou dotknuté, kde je stavba umiestnená a podobne. Podľa tohto ustanovenia
stavebného zákona, ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov clu·ánených osobitnými
predpismi (napr. o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, o
vodách, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o vplyvoch na životné prostredie a pod.),
rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý
uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov. Na základe uvedeného možno konštatovať, že
keďže stavebník predložil všetky zákonom stanovené podklady (projekt skutočného vyhotovenia
vypracovaný oprávnenou osobou, ktorá zodpovedá za jej správnosť, výsledky predpísaných skúšok,
doklad o vytýčení stavby, geometrický plán a ďalšie) a k stavbe sa kladne vyjadrili dotknuté orgány
chrániace záujmy podľa osobitných predpisov (viď. vyššie uvedené záväzné stanoviská
a rozhodnutia dotknutých orgánov), stavebný úrad mal za preukázané, že verejný záujem nie je
ohrozený a stavbu je možné skolaudovať na požadovaný účel. Tunajší úrad k uvedenému v zmysle
pripomienok ZDS ohľadom kontroly splnenia záuj mov podľa vodného zákona konštatuje, že
predmetom tohto kolaudačného konania o predčasnom užívaní stavby nie je žiadna vodná stavba.
Tunajší úrad nie je príslušným správnym orgánom pre rozhodovanie o vodných stavbách podľa
vodného zákona, vodné stavby nepovoľoval a teda ani nekolauduj e.
Pokiaľ ide o námietky smerujúce do stavebného konania (povinnosť projektanta spracovať
projekt pre stavebné povolenie v súlade s § 45 ods. 2 stavebného zákona vrátane statických,
dynamických výpočtov, energetického hodnotenia, hydraulický výpočet a pod.), tunajší úrad
konštatuje, že stavebné povolenie pre uvedenú stavbu bolo vydané dňa 30.12.2016 a právoplatnosť
nadobudlo dňa 30.01.2017. Nie je teda možné podklady stavebného povolenia meniť alebo dopÍňať,
ani zapracovať tieto námietky do stavebného povolenia. Na základe uvedeného, tunajší úrad
konštatuje, že všetky pripomienky týkajúce sa stavebného konania a kolaudácie vodných stavieb
vyhodnotil ako neopodstatnené v tomto konaní.
Pokiaľ ide o realizáciu opatrení vyplývajúcich zo záverečného stanoviska EIA, tunajší úrad
uvádza, že tak, ako je vyššie uvedené, listom zo dňa 30.10.2019 v zmysle ustanovenie§ 140c ods. 2
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stavebného zákona v spojení s § 38 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaslal Ministerstvu životného prostredia SR
zákonom stanovené podklady so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska vo vzt'ahu ku
kolaudačnému konaniu o povolení predčasného užívania predmetnej stavby. Dňa 08.11.2019 bolo
tunajšiemu úradu doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 1617/20191. 7/fr 57751/2019 zo dňa 05.11.2019, v ktorom MŽP SR konštatuje, že návrh na vydanie
rozhodnutia na predčasné užívanie stavby je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom
o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom č. 2685/2015-3.4/pl zo dňa 15.12.2015
vydaným MŽP SR podľa tohto zákona a ich relevantnými podmienkami. V závere stanoviska MŽP
SR o.i. uvádza, že po preštudovaní a zhodnotení možno konštatovať, že v predmetných stavebných
objektoch nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona
o posudzovaní vplyvov.
K pripomienkam ohľadom sadových úprav formou parčíka, tunajší úrad konštatuje, že
miestnym zisťovaním bolo overené, že stavebník zrealizoval sadové úpravy pri vstupe do objektu.
Tunajší úrad nie je oprávnený požadovať od stavebníka žiadne ďalšie úpravy resp. opatrenia, ktoré
by boli nad rámec právoplatného stavebného povolenia. Tunajší úrad konštatuje, že stavba bola
povolená rozhodnutím OU-BA-OVBP2-2016/104149-KAZ zo dňa 30.12.2016 podľa vtedy
platných právnych predpisov a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.01.20 17. To
znamená, že staveb1úci nadobudli určité práva a povinnosti (zakotvené v podmienkach stavebného
povolenia), ktorých plnenie sa skúma v kolaudačnom konaní. Záverom tunajší úrad uvádza, že
týmto rozhodnutím sa povoľuje predčasné užívanie časti stavby s obmedzeným časom užívania do
skolaudovania celej stavby; v kolaudačnom konaní pre stavbu ako celok, bude tunajší úrad skúmať
zrealizovanie sadových úprav v zmysle podmienok stavebného povolenia.
Okresný úrad Bratislava, odhor výstavby a bytovej politiky po preskúmaní návrhu a po
vykonanom ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním na dotknutom pozemku a stavbe
konštatuje, že časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby pred odovzdaním a
prevzatím všetkých dodávok, nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie
neohrozuj e bezpečnosť a zdravie osôb; rovnako je zabezpečené riadne užívanie stavby na určený
účel. Tunajší úrad v konaní nezaznamenal žiaden zákonný dôvod, pre ktorý by kolaudačné
rozhodnutie, ktorým sa povoľuje predčasné užívanie predmetnej stavby nemalo byť vydané.
Z uvedených dôvodov tunajší úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti rozhodnutia.
Po podaní návrhu na kolaudáciu celej stavby „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA
MLYNSKE NIVY" bude tunajší úrad v kolaudačnom konaní skúmať najmä či sa stavba uskutočnila
podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie
podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej bude tunajší úrad skúmať,
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.
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, na základe žiadosti
navrhovateľov rozhodol aj o vylúčení odkladného účinku odvolania.
Vo vzťahu ku konaniu o povolení predčasného užívania stavby („Polyfunkčný objekt
AUTOBUSOVÁ STANICA ML YNSKO NIVY" v rozsahu hore uvedených stavebných objektov)
stavebník navrhol, aby stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 55 ods. 2 správneho poriadku priamo
v rozhodnutí vylúčil odkladný účinok prípadných odvolaní, čo odôvodnil najmä naliehavým
všeobecným záujmom. Stavebník má za to, že včasné uvedenie predmetných stavebných objektov
do riadneho užívania je nevyhnutné a potrebné k zabezpečeniu zachovania plynulosti dopravy
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bližšie neurčených osôb, t.j. širokej verejnosti v rámci Bratislavy, Bratislavského samosprávneho
kraja, celého územia Slovenskej republiky a zahraničnej dopravy. Na zabezpečenie zachovania
plynulosti dopravy v zmysle uvedeného, je potrebné aj riadne a včasné uvedenie stavieb do
prevádzky a užívania a to s prihliadnutím na časovú nadväznosť realizácie jednotlivých stavieb,
ktoré sú súčasťou jedného z hlavných dopravných uzlov Bratislavy, ktorý je kľúčovým pre
efektívne fungovanie mestskej hromadnej dopravy, prímestskej autobusovej doprav~, vrátane
dopravy vykonávanej vo verejnom záujme a zahraničnej autobusovej dopravy. Stavebník má za to,
že je nesporné, že uvedené stavebné objekty majú značný vplyv na riadne a včasné vybudovanie
novej autobusovej stanice, ktorá bude strategickým a významným dopravným uzlom Bratislavy,
slúžiacim širokej verejnosti a predstavuje stavbu vo verejnom resp. všeobecnom záujme. Na
základe uvedeného stavebník konštatuje, že postupom v zmysle ust. § 55 ods. 2 správneho
poriadku, t.j . odňatím odkladného účinku prípadným odvolaniam voči rozhodnutiu na predčasné
užívanie stavby nedôjde k porušeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti stavebník uvádza, že sú naplnené všetky zákonné
predpoklady, aby stavebný úrad žiadosti vyhovel a vylúčil odkladný účinok prípadných odvolaní
priamo v rozhodnutí na predčasné užívanie stavby, nakoľko si to vyžaduje naliehavý všeobecný
a teda aj verejný záujem.
Stavebník k žiadosti predložil o.i. Memorandum uzatvorené v súvislosti s realizáciou
výstavby novej autobusovej stanice a súvisiacich stavieb v Bratislave (ďalej len „Memorandum"),
medzi Hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom, spoločnosťou Twin
City Infrastructure s.r.o., Stanica Nivy s.r.o., Nivy Tower s.r.o. V Memorande sa o.i. uvádza, že
Hlavné mesto SR a Bratislavský samosprávny kraj sú toho názoru, že v prípade rozhodovania
o povoľovaní predčasného alebo riadneho užívania stavieb je daná zákonom predpokladaná
nevyhnutnosť, aby príslušné stavebné úrady, na základe odôvodnených žiadostí investorov
v zmysle ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov,

odňali

prípadným odvolaniam proti

kolaudačným

rozhodnutiam

odkladný účinok, a tým zabezpečili možnosť užívania Stavieb po vydaní kolaudačných rozhodnutí,
aby tak bolo možné čo najskôr obnoviť plnohodnotné využívanie dotknutého územia obyvateľmi
a návštevníkmi Bratislavy, pri rešpektovaní ich práv a legitímnych očakávaní. Ďalej sa
v Memorande uvádza, že uvedenie stavieb do prevádzky a ich užívanie je vzájomne podmienené.
Uvedenie stavieb do prevádzky a užívania v súlade s termínmi vyplývajúcimi z rámcového
časového harmonogramu realizácie stavieb, ktorý je stranám memoranda známy, predstavuje jeden
zo základných predpokladov na riadne uvedenie do užívania stavby novej autobusovej stanice ako
funkčného a dynamického celku, ktorý vytvorí z dotknutého územia novodobé, moderné a funkčné
centrum umožňujúce riadnu realizáciu výkonov vo verejnom, resp. všeobecnom záujme v prospech
obyvateľov Bratislavy, ako aj jej návštevníkov.
Podľa

ustanovenia § 55 ods. 2 správneho poriadku
Ak to vyžaduje naliehavý všeobecný
záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo
niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny orgán odkladný účinok vylúčit:· naliehavosť treba
riadne odôvodnit'. Odkladný účinok nemožno vylúčit: ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Tunajší úrad sa uvedenou žiadosťou zaoberal a k danej veci konštatuje, že na základe
predložených dokladov (o.i. Memorandun1, vyjadrenie spoločnosti Slovak Lines a.s. a pod.) má za
to, že predmetná stavba má značný vplyv na riadne a včasné vybudovanie novej autobusovej
stanice, ktorá bude strategickým a významným dopravným uzlom Bratislavy, slúžiacim širokej
verejnosti a teda včasné užívanie predmetnej časti stavby predstavuje všeobecný záujem.
Z predloženej žiadosti taktiež vyplýva, že uvedenie jednotlivých stavieb v lokalite do prevádzky
a užívania predstavuje jeden zo základných predpokladov na umožnenie riadnej realizácie výkonov
vo verejnom resp. všeobecnom zaujme v prospech obyvateľov Bratislavy ajej návštevníkov.
Prípadné oneskorenie uvedenia stavieb do prevádzky môže mať za následok nedodržanie
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harmonogramu plánovaného premiestnenia Slovak Lines, a.s. do administratívnych priestorov
autobusovej stanice umiestnených v SO B2 Administratívna budova, ktoré sa dotýka kľúčových
oddelení, ktoré sú nevyhnutné pre chod a zabezpečenie verejnej dopravy zo strany Slovak Lines,
a.s. a jej dcérskych spoločností. Nedodržanie dohodnutých termínov na odovzdanie
administratívnych priestorov môže výrazne ohroziť zabezpečovanie dopravy osôb vo verejnom
záujme vykonávanej Slovak Lines a.s„ ako aj samotné uvedenie novej autobusovej stanice do
prevádzky a užívania v plánovanom harmonograme a spôsobiť takto nenahraditeľnú ujmu.
Na základe uvedeného tunaj ší úrad v zmysle ustanovenia § 55 ods. 2 správneho poriadku
vylúčil odkladný účinok prípadného odvolania.
Poučenie
Podľa

ustanovenia § 54 ods. 2 správneho poriadku sa proti tomuto rozhodnutiu možno
odvolať. Odvolanie je potrebné podať na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia)
rozhodnutia; odvolacím orgánom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Podanie odvolania proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Proti výroku o vylúčení
odkladného účinku tohto rozhodnutia nie je možné podať odvolanie.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Podľa ustanovenia § 140c ods. 8. 9 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo
odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad
povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (záverečné stanovisko MŽP SR č.
2685/2015-3.4/pl zo dňa 15.12.2015). Lehota na podanie odvolania je 15 pracovných dní a začne
plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.

podať

~~~·~
Mgr. Tomáš Mateička
vedúci odboru výstavby a bytovej politiky
Okresného úradu Bratislava

Rozhodnutie sa doručí :
Účast11lkom kommill :
1. Nivy Tower s.r.o„ M lynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
2. Stanica Nivy s. r.o„ so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
3. Ing. Margita Fischerová, 900 68 Plavecký Štvrtok 431
4. Twin City lnfrastructure s.r.o„ Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 O1 Bratislava
6. METRO Bratislava a.s„ Primaciálne nám. l , 8 11 O1 Bratislava
7.
Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24-27 zákona MŽP SR č. 2412006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niekt01ých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa Záverečného stanoviska č. 2685120 J5-3. 4/pl zo dňa J5. J2. 2015 vydaného
Ministerstvom životného prostredia SR :
Cyklokoalícia, občianske združenie, Partizánska 2, 8 1 1 03 Bratislava
Združenie domových samospráv, Marcel Slávik, P.0.Box 218, 850 00 Bratislava
Ing. Martin Fundárek, občianska iniciatíva Lepšia doprava, Školská 26, 900 84 Báhon
Ing. Katarína Šimončičová, Dulovo nám. 4, 821 08 Bratislava
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Obci:
1.
2.

Mestská
Mestská

časť

časť

Bratislava - Ružinov, Mierová 2 1, 827 05 Bratislava
Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Na vedomie :
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor
environmentálneho posudzovania, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 3
3. K.rajské riaditeľstvo HaZZ, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA, hl. mesto SR, Ružinovská 8, 820 09 BA 29
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP, Tomášikova 46, Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, odd. civilnej ochrany a krízového plánovania,
Tomášikova 46, Bratislava
7. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Kraj ský dopr. inšpektorát, Špitálska 14, 812
28 Bratislava
8. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
9. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia :

Dátum vyvesenia:

Pečiatka

1·4. 02. ZOZO

Dátum zvesenia:

Pečiatka

a podpis:
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a podpis:

