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

č. 2174/9176/2020/ST A/Ivs/G-1 O V Bratislave di1a 11.02.2020 

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. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, podľa § 46 a § 4 7 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") v súčinnosti s § 66 a 
§ 68 stavebného zákona povoľuje 

na stavbu 
časť stavby 
stavebník 

miesto stavby 

druh stavby 
účel stavby 
účastníci konania 

zmenu stavby pred jej dokončením 

,,Bezručova 3, zateplenie, stavebné úpravy a nadstavba" 
„YES Visage Bratislava, Bezručova 3 - nové priestory kliniky" 
YES INVEST SLOVENSKO s.r.o„ organizačná zložka, Bezručova 5, 
811 09 Bratislava, IČO 52 552 241 v zastúpení Marizil s.r.o., 
Budovateľská 1, 821 08 Bratislava, IČO 4 7 142 049 
Bezručova ulica č. 3 v Bratislave, nebytové priestory nachádzjaúce 
sa na l .PP a l .NP stavby so súpisným číslom 2530 nachádzajúcej sa 
na pozemku registra „C'' - KN parcelné číslo 8966/1 v katastrálnom 
území Staré Mesto, Bratislava podľa výpisu z listu vlastníctva 
č. 10279 vo vlastníctve Bezručova Invest, s.r.o„ Bezručova 5, 811 09 
Bratislava 
zmena stavby pred dokončením 
nebytové priestory - zdravotníctvo 
YES INVEST SLOVENSKO s.r.o„ organizačná zložka, Bezručova 5, 
811 09 Bratislava 
Bezručova Invest, s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava 
ACREA s.r.o„ 29. augusta 36/C, 811 09 Bratislava. 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. 296/249072015/STAIK.no zo dňa 
17.06.2015, právoplatné dňa 31.07.2015, ktorého súčasťou je oprava zrejmej chyby č. 

10789/52394/2018/STAIK.no zo dňa 05.12.2018. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie, ktorým 
sa povolila zmena stavby pred dokončením pod č. 2037/3473/2017/STA/Kno-G/16 zo dňa 
06.03.2017, právoplatné dňa 12.05.2017. Následne bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na 
predmetnú stavbu pod č. 7810/50953/2019/STA/Ivs/G-54 dňa 29.10.2019, právoplatné dňa 
26.11.2019, ktorého súčasťou je oprava zrejmej nesprávnosti č. 7810/57006/2019/STA/Ivs zo 
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dií.a 02.1 2.2019. Priestory, ktoré sú predmetom tohto konania neboli v čase kolaudačnéhc 
konania stavebno-technicky ukončené , v dôsledku čoho nebolo možné ich bezpečne \ 
a funkčné využívanie, stavebný úrad ich vy11.al z predmetu kolaudačného rozhodnutia. \ 

Zmena stavby pred dokončením sa týka nebytových priestoroch nachádzajúcich sa na l .PP 
o výmere 96,24 m2 a na l.NP o výmere 576,33 m2. 

Zmena stavby pred dokončením spočíva v: 
dispozičných zmenách priestorov a s tým suvlSlacou zmenou trás vnútorných rozvodov 
inžinierskych sietí. Celkové napojenie stavby na inžinierske siete a spôsob vykurovania 
zostáva bez zmeny. Zrealizujú sa samostatné rozvody medicinálnych plynov rozvodmi 
vzduchotechniky. Funkčné využitie priestorov sa nemení. 

Súčet plôch miestností nadzemných podlaží povol'ovanej zmeny stavby: O m1 

Podmienky pre uskutočnenie stavby: 
1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú 

potvrdí stavebný úrad. Podľa § 67 ods. (2) stavebného zákona stavebné povolenie stráca 
platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudne 
právoplatnosť. 

2. Na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad predÍžiť platnosť stavebného povolenia, avšak 
žiadosť na predÍženie jeho platnosti musí byt' podaná pred uplynutím platnosti tohto 
rozhodnutia. 

3. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť o stavebných prácach stavebný denník 
od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. 

4. Stavebník uskutočňovanej stavby (ďalej len „stavebník") v zmysle § 66 ods. (3) písm. h) 
stavebného zákona ešte pred začatím so stavbou oznámi listom stavebnému úradu termín 
začatia. 

5. Stavba bude uskutočňovaná podľa overenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia vypracovanej spoločnosťou ACREA s.r.o„ 29. 
augusta 36/C, 811 09 Bratislava, overenej autorizovaným architektom Ing. arch. 
Michalom Pasiarom„ reg. · č. *1448AA* v júli 2019. Overená projektová dokumentácia 
zmeny stavby pred jej dokončením je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

6. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej 
dokumentácie. 

7. Na stavenisku musí byť po celý čas uskutočňovania stavby stavebný denník, právoplatné 
stavebné povolenie a projekt stavby overený stavebným úradom, potrebný 
na jej uskutočňovanie a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

8. Stavebník je povinný dodržiavať pokyny projektanta, bezpečnostné, hygienické 
a požiarne predpisy a všeobecno-technické požiadavky na výstavbu. 

9. Stavba musí byť úplne ukončené do 12 mesiacov odo dňa s jej začatím . 
10. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom 

konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavebnému úradu a to ešte pred začatím 

so stavbou a priloží jeho oprávnenie na túto činnosť. 
11. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. (4) písm. j) stavebného zákona na viditeľnom 

mieste pri vstupe na stavenisko označiť štítkom „Stavba povolená" s týmito údajmi: 
a) označenie stavby, 
b) označenie stavebníka, 
c) označenie zhotoviteľa, 
d) kto a kedy povolil stavbu (dátum a číslo tohto rozhodnutia), 
e) termín začatia a ukončenia stavby, 
f) identifikáciu stavbyvedúceho. 
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j. Pri uskutoč11ovaní stavby nesmie byt' ohrozená stabilita a tuhosť stavby a musí byt' 
bezpečne zaistená ochrana verejného záujmu ohrnzeného stavbou. 

13. Podľa § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba 
stavebný výrobok, ktorý je podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

14. Stavebník je povinný teclmologickou disciplínou zabezpečiť počas uskutočúovania 
stavby zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie (zníženie 
prašnosti a hlučnosti v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 54912007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí). 

15. Stavebník je povinný kontajnery na odpad zo stavby umiestniť prednostne na vlastnom 
pozemku alebo so súhlasom majiteľa pozemku len na čas nakladania s odpadom 
za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; v prípade zaujatia 
verejného priestranstva je stavebník povinný zabezpečiť povolenie príslušného 
samosprávneho orgánu - toto rozhodnutie nenahrádza takéto povolenie. Stavebník je 
povinný umiestnenie kontajnerov riešiť tak, aby zabezpečil bezpečnosť a plynulosť 
cestnej a pešej premávky. Verejné priestranstvá a pozemné komunikácie sa po skončení 
ich užívania musia uviesť do pôvodného stavu. 

16. Stavebník je povinný nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

17. Podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona je stavebník povinný dbať na to, aby 
pri uskutočňovaní stavby čo najmenej rušil užívanie susedných stavieb alebo pozemkov 
nad prípustnú mieru a aby vykonávanými prácami nevznikli škody na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku, ktorým možno zabrániť; po skončení prác je stavebník 
povinný uviesť stavebnými prácami stavby alebo pozemky do pôvodného stavu, a ak to 
nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť poškodeným vlastníkom náhradu 
podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 

18. Stavebník zodpovedá v plnej miere za škodu vzniknutú na susedných stavbách 
alebo pozemkoch, pokiaľ ich nevyvolal ich závadný stav. Stavebník ďalej zodpovedá 
za bezpečnosť zariadení, ich technickú spôsobilosť a estetickú kvalitu. 

19 . . Stavebník je povinný splniť podmienky z rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov 
alebo iných opatrení dotknutých orgánov: 

19.l. Krajský pamiatkoyý úrad Bratislava - rozhodnutie č. KPUBA-2019/2 1118-
2/88005/AUG zo dňa 29.10.2019 
1. Pri stavebných úpravách zachovať pôvodné stavebné a remeselné súčasti 
árchitektúry, ktoré boli predmetom zrealizovanej pamiatkovej obnovy (najmä 
pôvodné výplne okenných otvorov - tzv. Krausové okná a terazzové podlahy). 
2. Začiatok a predpokladaný koniec obnovy ohlási vlastník alebo ním poverená 
osoba minimálne 15 dní vopred písomnou formou na KPÚ BA. 
3. Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad 
rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť KPÚ BA. 

19.2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v 
Bratislave - stanovisko č. HZZ/14688/2019/M zo dúa 03.10.2019 
1. Umelé osvetlenie jednotlivých miestností (v závislosti od účelu ich využitia) 
riešiť v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach 
o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov, ako aj STN 
EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie; Osvetlenie pracovísk; Časť 1 ;Vnútorné 
pracoviská 
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2. čajovú kuchynku v lôžkovej časti vybaviť kombináciou umývadlo + dvojdre. 
alebo umývadlo + drez+ umývačka riadu. 
3. Germicídnymi ži aričmi vhodného typu vybaviť aj obe univerzálne ambulancie 
(.č. 1.51, 1.52), zadnú priečnu chodbu operačného traktu (m.č. 1.31) 
a čistiacu/upratovaciu miestnosť lôžkovej časti (m.č. 1.30). 
4. Vstupné dvere do miestností, v ktorých bude používaná laserová lekárska 
prístrojová technika (m.č. 1.06, 1.50, 1.53), na prístupovej strane opatriť 
(namiesto kl'učiek) zámkovou guľou. 
5. V rámci kolaudačného konania predmetnej stavby žiadam predložiť: 
a)protokol z objektívneho merania umelej osvetlenosti vnútorných pracovných 

priestorov, ktorým sa preukáže súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 54112007 
Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení 
neskorších predpisov - v spojení s STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie; 
Osvetlenie pracovísk; časť 1: Vnútorné pracoviská. 

b )protokol z objektívneho merania hluku z nainštalovaných vlastných 
stacionárnych technických zdrojov (VZT, klimatizácia, kompresory), ktorým 
sa preukáže súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí v znení neskorších predpisov; 

c )protokol z laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody z vnútorného vodovodného 
rozvodu v danej prevádzke, ktorým sa preukáže súlad s kritériami vyhl. MZ SR 
č. 247/2017 Z.z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, 
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri 
zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov. 

6. Ku konaniu súhlase k uvedeniu do prevádzky priestorov predmetného 
zdravotníckeho zariadenia žiadam preukázať protokolom z objektívnych meraní 
súlad čistoty ovzdušia čistých priestorov v zdravotníctve (operačná sála 
s príslušenstvom, zákrokovňa) s kritériami prílohy č. 1 vyhl. MZ SR č. 553/2007 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku 
zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení neskorších 
·predpisov. 

19.3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia- vyjadrenie u hľadiska 
odpadového hospodárstva č . OU-BA-OSZP3-2019/136324/HEL/I zo dňa 
05.12.2019: 
1. Držiteľ odpadov je povinný: 
-zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
-zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a 
to jeho 

-prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto 
nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 
-recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 
zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na recykláciu inému, 
-zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 
zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie 
inému, 
-zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu 
alebo iné zhodnotenie, 
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-odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 
o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
-vi esť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi 
na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. 
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 
-ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 
366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá 
ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou 
tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za 
obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho 
roka a uchovávať ohlásené údaje. 
2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad 
zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas 
(napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť 
k oprávnenému odberateľovi. 
V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 
postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o 
odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady 
preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j„ vážne lístky o 
odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto 
vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byt' označená stavba, z 
ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na 
požiadanie musí byt' predložený originál uvedených dokladov. 

20. Stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, o ktoré 
musia stavebníci požiadať stavebný úrad. Návrh na kolaudačné konanie podávajú 
stavebníci písomne v zmysle § 76 stavebného zákona. 

21. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné v súlade s § 18 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona predložiť najmä: 
21. l doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti 

prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku 
21.2 projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 
21.3 doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (certifikáty/vyhlásenie 

o zhode/vyhlásenie o nemennosti parametrov použitých materiálov) a ďalšie 
doklady určené v podmienkach stavebného povolenia, 

21.4 stavebný denník, 
21.5 protokol o odovzdaní a prevzatí stavby. 

V zákonnom stanovenej lehote neboli konaní uplatnené námietky účastníka konania 
a ani oznámené nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov. 

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
stavebník dňa 12.11.2019 zaplatil v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto správny poplatok pod potvrdenkou č. 19445. 

ODÔVODNENIE 

Stavebný úrad prijal dňa 23.10.2019 žiadosť na povolenie zmeny stavby pred jej 
dokončením stavebníka YES INVEST SLOVENSKO s.r.o„ organizačná zložka, Bezručova 5, 
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811 09 Bratislava, IČO 52 552 241 v zastúpení Marizil s.r.o„ Budovateľská 1, 821 L 
Bratislava, IČO 4 7 142 049 na stavbu uvedenú vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. 296/249072015/ST A/Kno zo dľí.a 
17.06.2015, právoplatné dňa 31.07.2015, ktorého súčasťou je oprava zrejmej chyby č. 

10789/52394/2018/STA/Kno zo dľí.a 05. 12.2018. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie, ktorým 
sa povolila zmena stavby pred dokončením pod č. 2037/3473/2017/STA/Kno-G/ 16 zo dľí.a 

06.03.2017, právoplatné dľí.a 12.05.201 7. Následne bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na 
predmetnú stavbu pod č. 7810/50953/20 19/STA/lvs/G-54 dľí.a 29. 10.2019, právoplatné dií.a 
26.11.2019, ktorého súčasťou je oprava zrejmej nesprávnosti č . 7810/57006/2019/STA/lvs zo 
dňa 02.12.2019. Priestory, ktoré sú predmetom tohto konania neboli v čase kolaudačného 
konania stavebno-technicky ukončené, v dôsledku čoho nebolo možné ich bezpečne 
a funkčné využívanie, stavebný úrad ich vyľí.al z predmetu kolaudačného rozhodnutia. 

Stavebník preukázal iné právo k stavbe Zmluvou o budúcej nájomnej zmluve zo <lila 
09.09.2019. 

Stavebník postupne žiadosť na povolenie zmeny stavby pred jej dokončením dopÍilal, 
a to dila 13.11.2019, dľí.a 04.12.2019, dľí.a 12.12.2019 a <lila 19.12.2019. 

Stavebný úrad podľa ustanovenia § 68 v súčinnosti s § 61 ods. (1) stavebného zákona 
oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania listom č. 
2174/2712/2020/STA/Ivs zo <lila 13 .01.2020. 

Vzhľadom na skutočnosť, že stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska 
a predložená žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny 
stavby, stavebný úrad v súčinnosti s § 61 ods. (2) stavebného zákona upustil od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. Všetci účastníci konania a dotknuté orgány boli 
upozornení, že námietky a pripomienky si môžu uplatniť v lehote 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia o začatí konania a že na neskôr podané námietky a pripomienky 
sa podľa § 61 ods. (3) stavebného zákona neprihliadne. 

V zákonnom stanovenej lehote neboli konaní uplatnené námietky účastníka konania 
a ani oznámené nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov. 

Vzhľadom na to, že ide o stavbu, ktorá bola posudzovaná príslušným orgánom podľa 
osobitného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, stavebný úrad zaslal listom 
číslo 2174/2757/2019/STA/lvs zo dľí.a 13.01.2020 spolu s predpísanými prílohami podľa 
§ 140c ods. · (2) stavebného ·zákona príslušnému orgánu žiadosť o vydanie záväzného 
stanoviska k posúdeniu súladu predmetu konania s príslušným osobitným zákonom 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyjadreniami a rozhodnutiami vydanými 
v konaniach podľa tohto zákona. 

Stavebný úrad prijal dňa 07.02.2020 záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia pod číslom OU-BA-OSZP3-2020/046755-003 zo dňa 06.02.201 9 
potvrdzujúceho súlad predloženej žiadosti stavebníka so zákonom číslo 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonom 
v znení neskorších predpisov, s rozhodnutiami a vyjadreniami vydanými príslušnými orgánmi 
OUŽP a OÚ BA a s ich podmienkami. 

K žiadosti stavebník priložil projektovú dokumentáciu zmeny stavby 
pred dokončením, ktorá spÍňa všeobecne záväzné požiadavky na výstavbu stanovené 
stavebným zákonom. Uvedenú projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť ACREA 
s.r.o., 29. augusta 36/C, 811 09 Bratislava, overil autorizovaný architektom Ing. arch. Michal 
Pasiar, reg. č. *1448AA* v júli 2019, ku ktorej sa kladne vyjadrili dotknuté orgány, 
oprávnené právnické osoby, ktorých prípadne podmienky sú uvedené vo výroku rozhodnutia: 
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava-rozhodnutie č. KPUBA-2019/2 111 8-2/88005/AUG zo 
dňa 29. 10.2019 

- Technická inšpekcia, a.s. - stanovisko č. 3082/1/2019 zo dňa 07. 10.2019 
- Slovenský zväz telesne postihnutých - vyjadrenie č . 248/2019 zo dňa 10.10.201 9 
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,..-íasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy - stanovisko č. HZUBA3-
'2019/002168-002 zo di1a 12.09.2019 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave -
stanovisko č. HZZ/1 4688/20 19/M zo dľí.a 03.10.2019 

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostred ie, odd. ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-
2019/136324/HEL/I zo dňa 05.12.2019. 

Stavebný úrad v konaní vyhodnotil, že dokumentácia spÍil.a požiadavky týkajúce sa 
verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života 
ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanovenou stavebným 
zákonom a osobitnými predpismi. Stavebný úrad zabezpečil procesné práva účastníkov 
konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto nie je dôvod na nevydanie predmetného 
rozhodnutia. 

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadosť na začatie konania spolu 
s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ho s príslušnými 
hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so stavebným zákonom 
a správnym poriadkom a príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky dostatočne zistil skutkový stav veci, a 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 v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) tohto rozhodnutia. 

Podľa § 140c stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa 
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, má právo podať odvolanie aj ten, kto 
nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom 
rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v lehote 15 pracovných 
dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podaním odvolania sa ten, kto ho podal, stáva 
účastníkom konania. 

Odvolanie sa podáva na Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 
814 21 Bratislava 1, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Účastník konania môže 
odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vezme odvolanie späť, 
nemôže sa znova odvolať. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

Príloha pre stavebníka: 

'- Ing. a h. Zuzana Aufric ová 
arostka mestskej č ti 

projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, ktorú s1 stavebník prevezme 
osobne 
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. ..... . .... 

Doručuje sa: 
- účastníkom konania 
1. YES INVEST SLOVENSKO s.r.o., organizačná zložka, Bezručova 5, 811 09 Bratislava, 
v zastúpení Marizil s.r.o., Budovateľská 1, 821 08 Bratislava 
2. Bezručová lnvest, s.r.o., Bezručova 5, 8 J 1 09 Bratislava 
3. ACREA s.r.o., 29.augusta 36/C, 8 J 1 09 Bratislava 

- na vedomie 
4. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
5. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Finančné oddelenie, Vajanského nábrežie 3, 814 21 

Doručí sa so žiadosťou o zverejnenie rozhodnutia 

6. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava do doby 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 
- na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
- na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia 

Dátum zverejnenia od: 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Zverejnené do: 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto-2 x k spisu, 1 x stavebný úrad 

8 


