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Dňa 9. októbra 2019 bolo Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky 
doručené podanie stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto označené ako „Predloženie 
odvolania spolu so spisovým materiálom", ktorým stavebný úrad tunajšiemu úradu odstúpil doručené 
spoločné podanie (stavebný úrad ho vyhodnotil ako odvolanie, ktoré podali osoby, ktoré neboli 
účastníkmi konania a svoje právo byť účastníkmi konania žiadali po vydaní meritórneho rozhodnutia) 
Miloty Grancovej, Jána Graneca a Ing. Patrika Graneca, spoločne bytom: Banskobystrická 14, 811 06 
Bratislava (podpísané iba Milotou Grancovou a Jánom Granecom) označené ako „Prihlásenie do konania 
a žiadosť o rešpektovane práv účastníka konania + odvolanie voči ÚR č. 3891/34390/STA/Škr z 2. 8. 
2019", ktorým sa menovaní odvolávajú voči rozhodnutiu stavebného úradu Mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto č. 3891/34390/2019/STA/Škr zo dňa 2. 8. 2019, ktorým stavebný úrad umiestnil stavbu 
„Polyfunkčný bytový dom - Rezidencia medzi hviezdami, Nám. 1. Mája v Bratislave", v objektovej 
skladbe: SO 100 Pozemný stavebný objekt, SO 200 Komunikácie, dopravné napojenie, spevnené plochy, 
terénne a sadové úpravy (súčasťou je aj rekonštrukcia jestvujúcej autobusovej zastávky Nám. 1. mája), 
SO 300 Vonkajšie inžinierske siete - prekládky a zrušenia, SO 400 Vonkajšie inžinierske siete -
navrhovaný stav (prípojky, trafostanica), na pozemkoch pare. č. 7742, 7743, 7745/3, 7745/5, 7745/4, 
21742/2, k. ú. Staré Mesto, pre navrhovateľa - spoločnosť Rezidencia medzi hviezdami a. s„ Mlynské 
nivy 42, 821 09 Bratislava, IČO: 35 700 459. Predmetné podanie bolo tunajšiemu úradu odstúpené spolu 
so spisovým materiálom, a to na rozhodnutie o podanom odvolaní. 

Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že stavebnému úradu bol dňa 24. 11. 2017 doručený 
návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Polyfunkčný bytový dom „Rezidencia medzi 
hviezdami", na Nám. 1. mája v Bratislave", na pozemkoch pare. č. 7742, 7743, 7745/3, 7745/4, 7745/5, 
k. ú. Staré Mesto, ktorého navrhovateľom je spoločnosť Rezidencia medzi hviezdami a. s„ Mlynské nivy 
42, 821 09 Bratislava. Stavebný úrad yo uskutočnenom konaní dňa 2. 8. 2019 stavebný úrad vydal 
rozhodnutie č. 3891/34390/2019/STA/Skr, ktorým umiestnil predmetnú stavbu. Po vydaní územného 
rozhodnutia bolo stavebnému úradu dňa 14. 8. 2019 doručené spoločné podanie p. Miloty Grancovej, 
Jána Graneca a Ing. Patrika Graneca, spoločne bytom: Banskobystrická 14, 811 06 Bratislava označené 
ako „Prihlásenie do konania a žiadosť o rešpektovanie práv účastníka konania", v ktorom menovaní 
žiadajú, aby bolo rešpektované ich postavenie účastníkov konania v stavebnom konaní na predmetnú 
stavbu, nakoľko rozhodnutím o umiestnení stavby môžu byť jednoznačne dotknuté ich vlastnícke práva 
a užívanie ich rodinného domu (resp. právo na nerušené užívanie ich nehnuteľností a právo na pohodu 
a kvalitu bývania a iné práva), pretože plánovaná stavba a prevádzka bude jednoznačne ovplyvňovať ich 
nehnuteľnosť a bývanie; taktiež žiadajú, aby im stavebný úrad ešte pred vydaním rozhodnutia umožnil 
vyjadriť sa ku všetkým podkladom rozhodnutia v úradnom spise. Dňa 19. 8. 2019 bolo stavebnému úradu 
doručené spoločné podanie p. Miloty Grancovej, Jána Graneca a Ing. Patrika Graneca, spoločne bytom: 
Banskobystrická 14, 811 06 Bratislava označené ako „Prihlásenie do konania a žiadosť o rešpektovanie 
práv účastníka konania+ odvolanie voči ÚR č. 3891/34390/STA/Škr z 2. 8. 2019", v ktorom menovaní 
uvádzajú v podstate rovnaké skutočnosti, ako v predchádzajúcom podaní. Zároveň je potrebné uviesť, že 
menovaní vo svojom podaní neuvádzajú žiadne konkrétne dôvody, pre ktoré by mali byť účastníkmi 
konania, resp. akým spôsobom budú predmetným rozhodnutím dotknuté ich práva a právom chránené 
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záujmy. Stavebný úrad na základe týchto podaní listom č. 3891/41880/2019/STA/Škr zo dňa 9. 9. 2019 
upovedomil ostatných účastníkov konania o tomto podaní podľa ustanovenia § 56 správneho poriadku 
a stanovil im lehotu 7 pracovných dní na vyjadrenie sa. Dňa 16. 9. 2019 bolo stavebnémÚ úradu doručené 
podanie navrhovateľa, ktorým sa vyjadril k predmetnému podaniu vyššie menovaných. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky po preskúmaní predloženého 
spisového materiálu konštatuje, že menovaní - Milota Grancová, Ján Granec a Ing. Patrik Granec, ktorí sa 
odvolávajú proti územnému rozhodnutiu stavebného úradu, nemali v územnom konaní postavenie 
účastníkov konania, a teda ich podanie označené aj ako „odvolanie", nemožno vyhodnotiť ako odvolanie 
v zmysle ustanovenia § 53 správneho poriadku, nakoľko odvolanie môže podať len účastník konania, čo 
v danom prípade nie je splnené. Z uvedeného vyplýva, že menovaní neboli účastníkmi predmetného 
územného konania, a ani nespÍňali hmotnoprávne podmienky, a teda voči územnému rozhodnutiu ako 
neúčastníci konania nemohli podať odvolanie, a preto je potrebné ich odvolanie vyhodnotiť ako 
neprípustné. Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že v danom prípade nie je daný zákonný 
dôvod na vybavovanie podaného „odvolania" v zmysle príslušných ustanovení upravujúcich odvolacie 
konanie. Zároveň je potrebné konštatovať, že podanie menovaných označené ako „odvolanie" nemožno 
vyhodnotiť ani ako odvolanie podané neúčastníkom konania v zmysle ustanovenia § 140c ods. 8 
stavebného zákona, nakoľko ich „odvolanie" ani podľa obsahu a ani podľa označenia nenamieta nesúlad 
s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. 

OKí=iE~NÝ ÚRAD BRA•!S!AVA 
ODBOFl VYSTAV BY A BYTO'/EJ PCLITIKY 

Tomásikova 46 
832 05 BílATISLAVA3 
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Doručí sa verejnou vyhláškou: 

~ 
Mgr. Tomáš Mateička 

vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 
Okresného úradu Bratislava 

1. IC.SK, s.r.o„ Žilinská 16, 811 05 Bratislava - ako splnomocnený zástupca spoločnosti Rezidencia medzi 
hviezdami a. s., Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - ako obec 
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - ako vlastník pozemku reg. „C" pare. č. 

. 21724/2, k. ú. Staré Mesto 
4. Cyklokoalícia, Partizánska 2, 811 03 Bratislava 
5. Vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a stavieb na nich) - pozemky reg. „C'' pare č. 7746/1, 2, 3, 9, 11, 7748, 

7749, 7750, 7751, 7741/3, 7738, 2171412, k. ú. Staré Mesto 

Na vedomie: 
6. Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, stavebný úrad, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie na úradnej tabuli správneho orgánu a jej následné vrátenie tunajšiemu úradu 
a spolu s vrátením predloženého spisového materiálu 

7. Milota Grancová, Banskobystrická 14, 811 06 Bratislava 
8. Ján Granec, Banskobystrická 14, 811 06 Bratislava 

Potvrdenie o vyvesení verejnej vvhlášky: 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis: 
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OBSAH SPISOVÉHO MATERIÁLU Č. 3891/2019 

1. Vyj adrenie k odvolaniu proti územnému rozhodnutiu č. 3891134390/2019/ST A/Škr 

od Rezidencia medzi hviezdami, a.s., ev.č. 43677/2019 zo dňa 16.09.2019 

2. Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie účastníkov konania, č. 

3891/41880/2019/STA/Škr zo di'ía 09.09.2019 

3. Postúpenie odvolania účastníkov z Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, 

832 05 Bratislava 3, ev. č. 40722/2019 zo dňa 27.08.2019 

4. Prihlásenie do konania - Milota Grancová, Ján Granec, Ing. Patrik Granec, ev.č. 38699/2019 

zo difa 14.08.2019, ev.č. 39320/2019 zo dňa 19.08.2019 

5. Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení Polyfunkčný bytový dom - Rezidencia medzi 

hviezdami, Nám. 1. mája v Bratislave, č. 3891/34390/2019/STA/Škr zo dňa 02.08.2019 

6. Výpis z listu vlastníctva č. 6397 zo dňa 08.07.2019 

7. Námietky k oznámeniu o začatí územného konanania, ev.č.31268/2019 zo dňa 24.06.2019 

8. Oznámenie o začatí územného konania č. 389112472112019/STA/Škr zo dňa 16.05 .2019, spolu 

s doručenkami 

9. Odpoveď na žiadosť o zmenu záväzného stanoviska od hl. mesta SR Bratislava, č. MAGS 

OUIC 39077/19-64043, ev .č. 18781/2019 zo dňa 15.04.2019 

10. Výzva č. VI na bezodkladné vybavenie územ. Konania, ev.č. 17228/2019 zo dňa 04.04.2019 

11. Rozhodnutie o neposudzovaní EIA, ev.č. 14994/2019 zo dňa 26.03.2019 

12. Výzva č. V na bezodkladné vybavenie územ. Konania, ev.č. 13343/2019 zo dňa 14.03.2019 

13. Výzva č. IV na bezodkladné vybavenie územ. Konania, ev.č. 12249/2019 zo dňa 08.03.2019 

14. Výzva na urýchlené územné konanie, ev.č. 757112019 zo dňa 14.02.2019 

15. Záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, 

ev.č. 6242/2019 zo dňa 07.02.2019, spolu s projekt. dokumentáciou 

16. Dohoda o spolupráci Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku Bratislava Legionárska, Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku Bratislava Dúbravka a Rezidencia medzi hviezdami, a.s., zo dňa 

19.12.2018 

17. Doplnenie návrhu na začatie územného konania, ev.č . 50417/2018 zo dňa 23.11.2018 

18. Oznámenie o začatí územného konania č. 5008/52494/2018/STA/Kam zo dňa 05.12.2018, 

spolu s doručenkami 

19. Plnomocenstvo pre Mgr. Jana Paňková zo dňa 19.10.2018 

20. Doplnenie návrhu na začatie územného konania, ev.č. 39890/2018 zo dňa 14.09.2018 

21 . Stanovisko Cirkevného zboru ECA V na Slovensku Bratislava, Legionárska 4, 811 04 

Bratislava k pripravovanému územnému konaniu pre návrh stavby komplexu „Kesselbauer na 

Nám. 1.mája v Bratislave", ev.č. 30286/2018 zo dňa 06.07.2018, spolu s prílohami 

22. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, HŽP/14379/2018 

zo dňa 05.06.2018 a zo dňa 28.11.2018 

23 . Doplnenie návrhu na začatie územného konania, ev.č. 6176/2018 zo dňa 05.02.2018 

24. Stanovisko MV SR, Krajský dopravný inšpektorát zo dňa 27.12.2017 

25. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii od Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 

19.12.2017 

26. Spresnenie vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu, zn.:KPUBA-207/8683-6/98810/HOR 

zo dňa 12.12.2017 
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27. Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti, ev.č. 53034/2017 

zo dňa 11.1 2.20 17 

28. Výzva na doplnenie žiadosti č. 11309/51964/2017/STA-L/144 zo d11a 06.12.2017 

29. Návrh na začatie územného konania od JC.SK, s.r.o., Žilinská 16, 817 78 Bratislava 15, ev.č. 
50417/2017 zo dňa 24.11.2017 

30. Doklad o úhrade správneho poplatku zo di'ía 24.11.2017 

31 . Výpis z listu vlastníctva č. 2652 zo dňa 22. 11 .2017 

32. Výpis z listu vlastníctva č. 6397 zo dňa 22.11.2017 

33. Výpis z listu vlastníctva č. 5300 zo dňa 22.11 .2017 

34. Výpis z listu vlastníctva č. 7665 zo dňa 22. 11 .2017 

3 5. Čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1656 zo dňa 22.11 .2017 

36. Výpis z listu vlastníctva č. 9792 zo dňa 22.11.2017 

37. Výpis z listu vlastníctva č. 8518 zo dňa 22.11.2017 

38. Výpis z listu vlastníctva č. 7152 zo dňa 22.11.2017 

39. Výpis z listu vlastníctva č. 7837 zo dňa 22.11.2017 

40. Výpis z listu vlastníctva č. 6356 zo dňa 22.1 1.2017 

41. Kópia katastrá lnej mapy zo dňa 22.1 1.2017 

42. Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy č. OU-BA-OSZP3-2017 /1 04358/BEP/-vyj . 

zo dňa 14.11.201 7 

43. Súhlas na umiestnenie zdroja znečisťovania ovzdušia z Okresného úradu Bratislava, 

č. OÚ-BA-OSZP3-2017/104729/TRK/I zo dňa 13.11.2017 

44. Vyjadrenie z Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, 

č. OU-BA-OSZP3-2017 /083009NSM zo dňa 10.11 .2017 

45. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii z Okresného úradu Bratislava, 
č . OÚ-BA-OSZP3-2017/ 103256/TOA zo dňa 07.11.2017 

46. Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, č. OÚ-BA-OSZP3-2017/050335/DUMIII-EIA-r 

zo dňa 20.10.2017 

47. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, HŽP/8874/201 7 

zo dňa 29.06.2017 

-48. Stanovisko DPB, a.s„ zn. 7093/ 10705/2000/2017 zo dňa 29.05.2017 

49. Stanovisko ÚNSS, č. 44/UR/2017/Ko zo dňa 09.05.2017 

50. Vyjadrenie BYS, a.s„ č. 14655/2017/PD zo dňa 27.04.2017 
51. Vyjadrenie z Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, OU-BA

OKRl-201 7043688 zo dňa 13.04.2017 

52. Stanovisko od SPP - distribúcia, a.s„ č. TD/KS/0144/2017/PE zo dňa 13.04.2017 

53. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii od Západoslovenská distribučná, a.s. 

zo dňa 10.04.2017 

54. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii od Slovenský zväz telesne postihnutých, zn. 098/2017 

zo dňa 10.04.2017 

55. Stanovisko Hasičského a záchranného útvaru Hlavného mesta SR Bratislava 

zo dňa 07.04.2017 

56. Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, č. ASM-30-723/2017 zo dňa 04.04.2017 

57. Vyjadrenie od Siemens, s.r.o„ zn.:PD/BA/065/17 zo dňa 03.04.2017 

58. Dohoda o plnomocenstve, splnomocnenec JC.SK, s.r.o„ Žilinská 16, 811 05, Bratislava 1 zo 

dňa 28.03.2017 
59. Stanovisko KPÚ Bratis lava, zn. KPUBA-2017/8683-4/21496/HOR zo dňa 22.03.2017 
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60. Informatívny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, JC.SK, s.r.o„ Žilinská 
16, 811 05 Bratislava 1 

61. Informatívny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, Rezidencia medzi 
hviezdami a.s„ Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 

62. Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x 
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