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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava  

č. 2184/26310/2020/STA/Ivs/H-41                                                                Bratislava 11.06.2020 

 
 
 
 
 
 

R O ZH O D N U T I E  

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad“) podľa § 117 ods. (1) zákona číslo 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 číslo 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, v súlade s § 46 a § 47 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 82 a 81 ods. (4) 
stavebného zákona v súčinnosti s § 20 vyhlášky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov  

povoľuje  užívať 

na stavbu „Obytný súbor Čulenova – 1. etapa“ 
stavebné objekty A – VEŽA 1 (ETAPA I.) 
 SO A 002 Podzemná garáž 
 SO A 003 Pavilón občianskej vybavenosti č. 1 
 B – VEŽA 2 (ETAPA I.) 
 SO B 001 Bytový dom  
 SO B 002 Podzemná garáž 
 PS B 002.1 Čerpacia stanica pitnej vody 
 PS B 002.2 Čerpacia stanica požiarnej vody  
 PS B 002.3 Výmenníková stanica 
 PS B 002.4 CO 
 PS B 002.5 Vertikálne komunikácie – výťahy a zdvíhacia plošina  
 PS B 002.6 Čerpacia stanica dažďových vôd 
 SO B 003 Pavilón občianskej vybavenosti č. 2 
 SO B 005 Vodné prvky 
 SO B 201 Areálový rozvod požiarnej vody  
 SO B 300 Prípojka horúcovodu  
 SO B 402 Silnoprúdové rozvody NN 
 SO B 403 Vonkajšie osvetlenie areálu 
 SO B 404 Záložný zdroj  
 SO B 600 Sadové a parkové úpravy  
 SO B 601 Závlahový systém 
 SO B 700 Konečné terénne úpravy, drobná architektúra 
 D – Technická infraštruktúra (ETAPA I.)   
 SO D 002 Oporné múry a vyrovnávajúce schody časť 1 
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 SO D 410 Verejné osvetlenie Bottova ulica 
 SO D 600 Sadové a parkové úpravy - Bottova 
navrhovateľ   SKY PARK RESIDENCES s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 

Bratislava, IČO 51 467 674 v zastúpení K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 
01 Bratislava, IČO 35 958 766  

miesto stavby Čulenova a Továrenská ulica v Bratislave,  
 hlavné stavebné objekty:  SO A 002 Podzemná garáž,  SO A 003 Pavilón 

občianskej vybavenosti č. 1, SO B 001 Bytový dom,  SO B 002 Podzemná 
garáž, SO B 003 Pavilón občianskej vybavenosti č. 2 na pozemkoch 
registra „C“ – KN parcelné čísla 9098/20 a 9098/2, katastrálne územie 
Staré Mesto, Bratislava podľa geometrického plánu na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia autorizačne overeného autorizovaným 
geodetom a kartografom Ing. Marekom Bajtalom, PhD. a úradne 
overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 
13.11.2019 pod číslom 2313/19 

 ostatné stavebné objekty aj na pozemkoch registra „C“ – KN parcelné 
čísla 21791/1, 9111/12, 9098/6, katastrálne územie Staré Mesto, 
Bratislava  

hlavný účel stavby pozemná stavba – bytová budova – bytový dom – bývanie  
 
 
SO A 002 – Podzemná garáž 
Podzemná garáž má 2 podzemné podlažia a je prestrešená intenzívnou zelenou strechou.  
Funkčné využitie podzemnej garáže: 
- Parkovanie osobných vozidiel pre bytové jednotky (360PM) a parkovanie motoriek /bicyklov 
(12PM); 
- Pivničné kobky pre bytové jednotky a sklady garáže; 
- Technické vybavenie stavby  
- Priestory pre čistenie podzemnej garáže. 
 
SO A 003 – Pavilón občianskej vybavenosti č.1 
Pavilón je navrhnutý ako jednopodlažný so vstupom z ulice, resp. v prípade krajinárskeho 
tvarovania sadových a parkových úprav aj z úrovne plateau. 
Funkčné využitie: 
- Obchod, služby (1 nájomná jednotka P1.1); 
- Technické vybavenie  

 
SO B 001 – Bytový dom 
Bytový dom je riešený ako vežová stavba.  
Funkčné využitie: 
- Priestory pre obchod a služby na 1.NP (priestory  B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5.1 a B1.5.2)  
- Administratívne priestory (priestory B2.1, B2.2, B2.3 a B2.4) na 2.NP 
- Bytové jednotky na 3. až 30.NP 
- Technologické podlažie, strojovňa bytového vetrania, strojovňa chladenia na 31.NP  
- Vonkajšie chladiace jednotky na streche strojovne bytového vetrania na 32.NP. 
 
SO B 002 – Podzemná garáž 
Podzemná garáž má 2 podzemné podlažia a je prestrešená intenzívnou zelenou strechou. Funkčné 
využitie podzemnej garáže: 
- Parkovania osobných vozidiel pre bytové jednotky a pre návštevníkov (510PM) a parkovanie 
motoriek/bicyklov (9PM); 
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- Parkovacie plochy, ako výhľad pre II. etapu v rámci podzemnej garáže I. etapy; 
- Pivničné kobky pre bytové jednotky a sklady garáže; 
- Technické vybavenie budovy  
- Priestory pre čistenie podzemnej garáže. 
 
SO B 003 – Pavilón občianskej vybavenosti č.2 
Pavilón je navrhnutý ako jednopodlažný so vstupom z ulice, resp. v prípade krajinárskeho 
tvarovania sadových a parkových úprav aj z úrovne plateau. 
Funkčné využitie: 
- Obchod, služby (3 nájomné jednotky P2.1, P2.2, P2.3) 
- Technické vybavenie  
 

Na stavbu bolo vydané 

- územné rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1368 vydané pod č. 
6051/30234/2016/STA/Mys zo dňa 21.06.2016, právoplatné dňa 28.07.2016  

- stavebné povolenie vydané pod č. 9462/46404/2016/STA/Mys/G-87 zo dňa 19.10.2016, 
právoplatné dňa 15.11.2016 

- rozhodnutie, ktorým sa povolila zmena stavby pred dokončením pod č. 
238/8050/2018/STA/Mys/K-24 zo dňa 15.02.2018, právoplatné dňa 03.04.2018. 

- rozhodnutie, ktorým sa povolila zmena stavby pred dokončením pod č. 
8296/36181/2018/STA/Mys/K-121 zo dňa 31.08.2018, právoplatné dňa 01.10.2018 

- kolaudačné rozhodnutie vydané špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby na užívanie 
stavebného objektu SO D 209 Zokruhovanie verejného vodovodu Továrenská – Bottova pod 
č. OU-BA-OSZP-2017/84744/SOJ/I.-5947 zo dňa 30.10.2017, právoplatné dňa 28.11.2017 

- kolaudačné rozhodnutie vydané špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby na užívanie 
stavebného objektu SO D 200 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie na Čulenovej ulici, SO D 
202 Rekonštrukcia verejného vodovodu na Čulenovej ulici pod č. OU-BA-OSZP-
2017/104307/SOJ/I.-5949 zo dňa 25.01.2018, právoplatné dňa 14.02.2018 

- kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom na užívanie stavebného objektu SO D 
300 Rekonštrukcia horúcovodu Čulenova – Továrenská ulica 1. etapa pod č. 
242/5151/2018/STA/Mys/H-9 zo dňa 30.01.2018, právoplatné dňa 20.02.2018 

- kolaudačné rozhodnutie vydané špeciálnym stavebným úradom pre miestne komunikácie I. 
a II. tr. na užívanie stavebného objektu SO E 100 Úprava Čulenovej ulice pod č. MAGS SSU 
55355/2017/33440/2018/35679-7 zo dňa 06.02.2018, právoplatné dňa 01.03.2018 

- kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom na užívanie stavebného objektu SO D 
201 Rekonštrukcia prípojok kanalizácie na Čulenovej ulici, SO D 203 Rekonštrukcia 
vodovodných prípojok na Čulenovej ulici, SO D 210 Úprava kanalizácie budovy ZSE pod č. 
241/30087/2018/STA/Mys/H-74 zo dňa 09.07.2018, právoplatné dňa 17.08.2018 

- kolaudačné rozhodnutie vydané špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby na užívanie 
stavebného objektu SO D 204 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie na Bottovej ulici, SO D 
206 Dažďová kanalizácia Bottova ulica, SO D 207 Rekonštrukcia verejného vodovodu na 
Bottovej ulici pod č. OU-BA-OSZP-2019/13452/SOJ/I.-6341 zo dňa 25.01.2019, právoplatné 
dňa 15.02.2019 

- kolaudačné rozhodnutie vydané špeciálnym stavebným úradom.na užívanie stavebného 
objektu SO E 301 Rekonštrukcia Bottovej ulice časť 1 pod č. 2785/4870/2019/STA/Zub zo 
dňa 19.02.2019, právoplatné dňa 25.03.2019 

- kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom.na užívanie stavebného objektu SO D 
411 Ochrana NN rozvodov Čulenova pod č. 5806/25027/2019/STA/Vas/H-26 zo dňa 
21.05.2019, právoplatné dňa 25.06.2019 

- kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom.na užívanie stavebného objektu SO D 
205 Rekonštrukcia prípojok kanalizácie na Bottovej ulici, SO D 208 Rekonštrukcia 
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vodovodných prípojok na Bottovej ulici pod č. 5805/25026/2019/STA/Vas/H-24 zo dňa 
22.05.2019, právoplatné dňa 26.06.2019 

- kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom.na užívanie stavebného objektu SO 
A 400 VN prípojka, SO A 401 Distribučná trafostanica 3x630 kVA, SO B 400 VN prípojka, 
SO B 401 Distribučná trafostanica 3x630 kVA, SO D 402 Napojenie TS 1261-000 na VN 
linku č. 426 pod č. 2760/3508/2020/STA/Jaa/H/4 zo dňa 15.01.2020, právoplatné dňa 
17.01.2020 

- kolaudačné rozhodnutie vydané špeciálnym stavebným úradom.na užívanie stavebného 
objektu SO B 100 areálové spevnené plochy a komunikácie, SO B 101 spevnená plocha pre 
príjazd hasičov, SO E 101 úprava Továrenskej ulice – časť B, SO E 104 rekonštrukcia 
Bottovej ulice časť 2 pod č. 3752/18509/2020/STA/Jaa/H/27 zo dňa 27.04.2020, právoplatné 
dňa 29.05.2020.  
 

 
Údaje o konštrukcii stavby:  
SO A 002 Podzemná garáž a SO B 002 Podzemná garáž  sú tvorené zo železobetónových 
nosných konštrukcií (základová doska, stropné dosky, stĺpy, steny a schodiskové ramená), 
murovaných a sadrokartónových (SDK) výplňových a deliacich konštrukcií, kovových 
zámočníckych výrobkov a pochôdznych striech s intenzívnou zeleňou tvoriacou parkovú úpravu. 
 
Konštrukcia SO A 003 Pavilón občianskej vybavenosti č.1 a konštrukcia SO B 003 Pavilón 
občianskej vybavenosti č. 2 je tvorená železobetónovou nosnou konštrukciou (stropná doska, 
stĺpy, steny a schodiskové ramená), sadrokartónovými (SDK) výplňovými a deliacimi 
konštrukciami, kovovými zámočníckymi výrobkami a strechou s intenzívnou zeleňou tvoriacou 
parkovú úpravu. Fasáda je tvorená sklenenými tabuľami osadenými v kovových profiloch. Steny 
sú izolované kontaktným zatepľovacím systémom (KZS) a obložené panelmi zo sklobetónu 
(GRC) a dizajnovými plechmi (Bond). 
 
SO B 001 Bytový dom je tvorený zo železobetónových nosných konštrukcií (stropné dosky, stĺpy, 
steny a schodiskové ramená), murovaných a sadrokartónových (SDK) výplňových a deliacich 
konštrukcií a kovových zámočníckych výrobkov. Fasáda je tvorená kovovými profilmi, v ktorých 
sú osadené sklenené tabule. Steny sú izolované kontaktným zatepľovacím systémom (KZS) a je 
na nich kotvený exoskelet zo sklobetónu (GRC), respektíve sú obložené dizajnovým plechom 
(Bond).  
 
 
Údaje o počtoch podlaží: 
SO B 001 Bytový dom má 32 nadzemných podlaží  
 
 
Údaje o počtoch bytov: 
264 bytov  
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Podlažie Poschodie 
Označenie 
podľa PD 

Účel Počet 
obytných 

miestností 

Úžitková plocha 
bytu / priestoru 

Plocha 
loggie 

Obytná 
plocha bytu 

        DSV [m²] DSV [m²] DSV [m²] 

1. NP P 

2.0.16 NP - obchod, služby 0 122,25 0,00 0,00 

2.0.17 NP - obchod, služby 0 111,60 0,00 0,00 

2.0.25 NP- obchod, služby 0 77,27 0,00 0,00 

2.0.26 NP- obchod, služby 0 110,91 0,00 0,00 

2.0.27 NP- obchod, služby 0 52,84 0,00 0,00 

2.0.28 NP - obchod, služby 0 68,61 0,00 0,00 

2. NP 1 

2.1.11 NP - kancelária 0 116,65 0,00 0,00 

2.1.19 NP- kancelária 0 164,18 0,00 0,00 

2.1.20 NP- kancelária 0 162,78 0,00 0,00 

2.1.21 NP- kancelária 0 116,51 0,00 0,00 

3. NP 2 

2.Ax.2.1 Byt 3 85,02 5,37 61,11 

2.Ax.2.2 Byt 2 48,38 3,60 37,71 

2.Ax.2.3 Byt 2 54,81 4,05 42,02 

2.Ax.2.4 Byt 2 54,83 4,05 41,86 

2.Ax.2.5 Byt 2 48,38 3,60 37,71 

2.Ax.2.6 Byt 3 85,09 5,39 61,10 

2.Ax.2.7 Byt 3 79,23 3,82 56,80 

2.Ax.2.8 Byt 2 45,51 3,66 34,76 

2.Ax.2.9 Byt 2 45,90 3,66 33,93 

2.Ax.2.10 Byt 3 77,45 3,82 56,77 

4. NP 3 

2.B.3.1 Byt 4 110,08 12,51 84,55 

2.B.3.2 Byt 2 48,88 4,66 38,21 

2.B.3.3 Byt 2 55,18 5,09 42,53 

2.B.3.4 Byt 2 55,17 5,09 42,53 

2.B.3.5 Byt 2 48,88 4,66 38,21 

2.B.3.6 Byt 3 86,56 7,14 62,65 

2.B.3.7 Byt 3 80,22 5,37 57,89 

2.B.3.8 Byt 2 45,78 4,66 35,03 

2.B.3.9 Byt 2 46,10 4,66 34,65 

2.B.3.10 Byt 2 55,04 0,00 42,98 
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Podlažie Poschodie 
Označenie 
podľa PD 

Účel Počet 
obytných 

miestností 

Úžitková plocha 
bytu / priestoru 

Plocha 
loggie 

Obytná 
plocha bytu 

    
    DSV [m²] DSV [m²] DSV [m²] 

5. NP 4 

2.Ax.4.1 Byt 3 87,95 7,14 63,33 

2.Ax.4.2 Byt 2 50,11 4,66 38,55 

2.Ax.4.3 Byt 2 55,86 5,09 42,85 

2.Ax.4.4 Byt 2 55,94 5,09 42,76 

2.Ax.4.5 Byt 2 50,11 4,66 38,55 

2.Ax.4.6 Byt 3 87,98 7,14 63,33 

2.Ax.4.7 Byt 3 81,45 5,37 58,75 

2.Ax.4.8 Byt 2 46,28 4,66 35,24 

2.Ax.4.9 Byt 2 46,60 4,66 34,86 

2.Ax.4.10 Byt 3 79,42 5,37 58,71 

6. NP 5 

2.B.5.1 Byt 4 111,48 12,51 85,51 

2.B.5.2 Byt 2 50,11 4,66 38,55 

2.B.5.3 Byt 2 56,53 5,09 43,20 

2.B.5.4 Byt 2 56,62 5,09 43,20 

2.B.5.5 Byt 2 50,11 4,66 38,55 

2.B.5.6 Byt 3 87,98 7,14 63,33 

2.B.5.7 Byt 3 81,45 5,37 58,75 

2.B.5.8 Byt 2 46,28 4,66 35,24 

2.B.5.9 Byt 2 46,60 4,66 34,86 

2.B.5.10 Byt 2 55,71 0,00 41,77 

7. NP 6 

2.Ax.6.1 Byt 3 88,01 7,14 63,33 

2.Ax.6.2 Byt 2 50,11 4,66 38,55 

2.Ax.6.3 Byt 2 56,62 5,09 43,20 

2.Ax.6.4 Byt 2 56,62 5,09 43,20 

2.Ax.6.5 Byt 2 50,11 4,66 38,55 

2.Ax.6.6 Byt 3 87,98 7,14 63,33 

2.Ax.6.7 Byt 3 81,94 5,37 57,80 

2.Ax.6.8 Byt 2 46,28 4,66 35,24 

2.Ax.6.9 Byt 2 46,60 4,66 34,86 

2.Ax.6.10 Byt 3 79,57 5,37 58,71 

8. NP 7 

2.B.7.1 Byt 4 113,59 12,85 87,63 

2.B.7.2 Byt 2 50,22 4,84 38,65 

2.B.7.3 Byt 2 56,74 5,15 43,31 

2.B.7.4 Byt 2 56,74 5,15 43,31 

2.B.7.5 Byt 2 50,22 4,84 38,65 

2.B.7.6 Byt 3 89,53 7,54 64,86 

2.B.7.7 Byt 3 82,20 5,31 59,51 

2.B.7.8 Byt 2 46,38 4,72 35,34 

2.B.7.9 Byt 2 46,76 4,72 35,01 

2.B.7.10 Byt 2 55,99 0,00 41,95 
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Podlažie Poschodie 
Označenie 
podľa PD 

Účel 
Počet 

obytných 
miestností 

Úžitková plocha 
bytu / priestoru 

Plocha 
loggie 

Obytná 
plocha bytu 

    

    DSV [m²] DSV [m²] DSV [m²] 

9. NP 8 

2.Ax.8.1 Byt 3 90,39 7,61 67,85 

2.Ax.8.2 Byt 2 51,41 4,84 38,65 

2.Ax.8.3 Byt 2 56,74 5,15 43,31 

2.Ax.8.4 Byt 2 56,74 5,15 43,31 

2.Ax.8.5 Byt 2 50,20 4,84 38,64 

2.Ax.8.6 Byt 3 89,53 7,61 64,86 

2.Ax.8.7 Byt 3 82,12 5,72 59,51 

2.Ax.8.8 Byt 2 46,38 4,72 35,34 

2.Ax.8.9 Byt 2 47,00 4,72 34,98 

2.Ax.8.10 Byt 3 80,32 5,72 59,47 

10. NP 9 

2.B.9.1 Byt 4 113,59 13,34 87,63 

2.B.9.2 Byt 2 50,22 4,84 38,65 

2.B.9.3 Byt 2 56,74 5,15 43,31 

2.B.9.4 Byt 2 56,74 5,15 43,31 

2.B.9.5 Byt 2 50,22 4,84 38,65 

2.B.9.6 Byt 3 89,53 7,61 64,86 

2.B.9.7 Byt 3 82,20 5,72 59,51 

2.B.9.8 Byt 2 46,38 4,72 35,34 

2.B.9.9 Byt 2 46,76 4,72 35,01 

2.B.9.10 Byt 2 55,99 0,00 41,95 

11. NP 10 

2.B.10.1 Byt 4 113,59 13,34 87,63 

2.B.10.2 Byt 2 50,22 4,84 38,65 

2.B.10.3 Byt 2 56,74 5,15 43,31 

2.B.10.4 Byt 2 56,74 5,15 43,31 

2.B.10.5 Byt 2 50,22 4,84 38,65 

2.B.10.6 Byt 3 89,26 7,61 64,96 

2.B.10.7 Byt 3 82,20 5,72 59,51 

2.B.10.8 Byt 2 46,38 4,72 35,34 

2.B.10.9 Byt 2 46,76 4,72 35,01 

2.B.10.10 Byt 2 55,99 0,00 41,95 

12. NP 11 

2.B.11.1 Byt 4 113,59 13,34 87,63 

2.B.11.2 Byt 2 50,22 4,84 38,65 

2.B.11.3 Byt 2 56,74 5,15 43,31 

2.B.11.4 Byt 2 56,74 5,15 43,31 

2.B.11.5 Byt 2 50,22 4,84 38,65 

2.B.11.6 Byt 3 89,43 7,61 64,85 

2.B.11.7 Byt 3 82,20 5,72 59,51 

2.B.11.8 Byt 2 46,38 4,72 35,34 

2.B.11.9 Byt 2 46,76 4,72 35,01 

2.B.11.10 Byt 2 55,90 0,00 41,95 
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Podlažie Poschodie 
Označenie 
podľa PD 

Účel 
Počet 

obytných 
miestností 

Úžitková plocha 
bytu / priestoru 

Plocha 
loggie 

Obytná 
plocha bytu 

    

    DSV [m²] DSV [m²] DSV [m²] 

13. NP 12 

2.A.12.1 Byt 3 89,94 7,97 64,98 

2.A.12.2 Byt 2 49,92 4,84 38,64 

2.A.12.3 Byt 2 56,74 5,15 43,31 

2.A.12.4 Byt 2 56,36 5,15 43,30 

2.A.12.5 Byt 2 50,10 4,84 38,64 

2.A.12.6 Byt 3 89,71 7,97 65,05 

2.A.12.7 Byt 3 82,08 5,72 59,51 

2.A.12.8 Byt 2 46,44 4,72 35,39 

2.A.12.9 Byt 2 46,76 4,72 35,01 

2.A.12.10 Byt 3 80,32 5,72 59,47 

14. NP 13 

2.B.13.1 Byt 4 114,42 13,60 87,68 

2.B.13.2 Byt 2 50,23 4,99 38,89 

2.B.13.3 Byt 2 56,91 5,28 43,48 

2.B.13.4 Byt 2 56,91 5,28 43,48 

2.B.13.5 Byt 2 50,45 4,99 38,89 

2.B.13.6 Byt 3 90,26 7,98 65,59 

2.B.13.7 Byt 3 82,78 5,62 60,08 

2.B.13.8 Byt 2 46,57 4,85 35,53 

2.B.13.9 Byt 2 46,95 4,85 35,20 

2.B.13.10 Byt 2 56,30 0,00 42,26 

15. NP 14 

2.A.14.1 Byt 3 90,47 8,44 65,78 

2.A.14.2 Byt 2 49,99 4,99 38,88 

2.A.14.3 Byt 2 56,91 5,28 43,48 

2.A.14.4 Byt 2 56,42 5,28 43,48 

2.A.14.5 Byt 2 50,45 4,99 38,89 

2.A.14.6 Byt 3 89,95 8,44 66,17 

2.A.14.7 Byt 3 82,78 6,07 60,08 

2.A.14.8 Byt 2 46,57 4,85 35,53 

2.A.14.9 Byt 2 46,95 4,85 35,20 

2.A.14.10 Byt 3 80,90 6,07 60,05 

16. NP 15 

2.B.15.1 Byt 4 114,60 14,14 88,62 

2.B.15.2 Byt 2 50,39 4,99 38,89 

2.B.15.3 Byt 2 56,80 5,28 43,47 

2.B.15.4 Byt 2 56,81 5,28 43,48 

2.B.15.5 Byt 2 50,45 4,99 38,89 

2.B.15.6 Byt 3 90,26 8,07 65,59 

2.B.15.7 Byt 3 82,78 6,07 60,08 

2.B.15.8 Byt 2 46,57 4,85 35,53 

2.B.15.9 Byt 2 46,83 4,85 35,16 

2.B.15.10 Byt 2 56,38 0,00 44,15 
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Podlažie Poschodie 
Označenie 
podľa PD 

Účel Počet 
obytných 

miestností 

Úžitková plocha 
bytu / priestoru 

Plocha 
loggie 

Obytná 
plocha bytu 

    
    DSV [m²] DSV [m²] DSV [m²] 

17. NP 16 

2.A.16.1 Byt 3 90,48 8,44 65,78 

2.A.16.2 Byt 2 50,39 4,99 38,88 

2.A.16.3 Byt 2 56,91 5,28 43,48 

2.A.16.4 Byt 2 56,91 5,28 43,48 

2.A.16.5 Byt 2 50,45 4,99 38,89 

2.A.16.6 Byt 3 90,44 8,44 65,78 

2.A.16.7 Byt 3 82,78 6,07 60,08 

2.A.16.8 Byt 2 46,57 4,85 35,53 

2.A.16.9 Byt 2 46,95 4,85 35,20 

2.A.16.10 Byt 3 80,90 6,07 60,04 

18. NP 17 

2.B.17.1 Byt 4 115,15 14,14 90,07 

2.B.17.2 Byt 2 50,45 4,99 38,89 

2.B.17.3 Byt 2 56,91 5,28 43,48 

2.B.17.4 Byt 2 56,91 5,28 43,48 

2.B.17.5 Byt 2 50,45 4,99 38,89 

2.B.17.6 Byt 3 90,26 8,07 65,59 

2.B.17.7 Byt 3 82,78 6,07 60,08 

2.B.17.8 Byt 2 46,57 4,85 35,53 

2.B.17.9 Byt 2 46,95 4,85 35,20 

2.B.17.10 Byt 2 56,38 0,00 44,15 

19. NP 18 

2.A.18.1 Byt 3 89,74 7,86 65,05 

2.A.18.2 Byt 2 49,97 4,80 38,65 

2.A.18.3 Byt 2 56,74 5,14 43,31 

2.A.18.4 Byt 2 56,74 5,14 43,31 

2.A.18.5 Byt 2 50,22 4,80 38,65 

2.A.18.6 Byt 3 89,71 7,86 65,05 

2.A.18.7 Byt 3 82,20 5,35 59,51 

2.A.18.8 Byt 2 46,38 4,72 35,34 

2.A.18.9 Byt 2 46,76 4,72 35,01 

2.A.18.10 Byt 3 80,40 5,35 59,47 

20. NP 19 

2.B.19.1 Byt 4 113,59 13,30 87,63 

2.B.19.2 Byt 2 50,22 4,80 38,65 

2.B.19.3 Byt 2 56,74 5,14 43,31 

2.B.19.4 Byt 2 56,74 5,14 43,31 

2.B.19.5 Byt 2 50,19 4,80 38,64 

2.B.19.6 Byt 3 89,51 7,63 64,86 

2.B.19.7 Byt 3 82,11 5,67 59,51 

2.B.19.8 Byt 2 46,38 4,72 35,34 

2.B.19.9 Byt 2 46,76 4,72 35,01 

2.B.19.10 Byt 2 55,68 0,00 41,69 
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Podlažie Poschodie 
Označenie 
podľa PD 

Účel Počet 
obytných 

miestností 

Úžitková plocha 
bytu / priestoru 

Plocha 
loggie 

Obytná 
plocha bytu 

        DSV [m²] DSV [m²] DSV [m²] 

21. NP 20 

2.A.20.1 Byt 3 89,65 8,00 65,05 

2.A.20.2 Byt 2 49,97 4,80 38,65 

2.A.20.3 Byt 2 56,74 5,14 43,31 

2.A.20.4 Byt 2 56,74 5,14 43,31 

2.A.20.5 Byt 2 50,14 4,80 38,76 

2.A.20.6 Byt 3 89,53 8,00 65,11 

2.A.20.7 Byt 3 82,20 5,67 59,51 

2.A.20.8 Byt 2 46,38 4,72 35,34 

2.A.20.9 Byt 2 46,76 4,72 35,01 

2.A.20.10 Byt 3 80,32 5,67 59,47 

22. NP 21 

2.B.21.1 Byt 4 113,59 13,30 87,63 

2.B.21.2 Byt 2 49,84 4,80 38,60 

2.B.21.3 Byt 2 56,74 5,14 43,31 

2.B.21.4 Byt 2 56,74 5,14 43,31 

2.B.21.5 Byt 2 50,22 4,80 38,65 

2.B.21.6 Byt 3 89,53 7,63 64,86 

2.B.21.7 Byt 3 81,73 5,67 59,51 

2.B.21.8 Byt 2 46,38 4,72 35,34 

2.B.21.9 Byt 2 46,76 4,72 35,01 

2.B.21.10 Byt 2 56,05 0,00 43,81 

23. NP 22 

2.A.22.1 Byt 3 88,29 7,22 64,85 

2.A.22.2 Byt 2 49,79 4,70 38,47 

2.A.22.3 Byt 2 56,54 5,08 43,11 

2.A.22.4 Byt 2 56,54 5,08 43,11 

2.A.22.5 Byt 2 49,92 4,70 38,47 

2.A.22.6 Byt 3 87,69 7,22 63,54 

2.A.22.7 Byt 3 81,27 5,16 58,66 

2.A.22.8 Byt 2 46,20 4,65 35,16 

2.A.22.9 Byt 2 46,57 4,65 34,83 

2.A.22.10 Byt 3 79,49 5,16 58,63 

24. NP 23 

2.B.23.1 Byt 4 111,32 12,38 85,35 

2.B.23.2 Byt 2 50,03 4,70 38,47 

2.B.23.3 Byt 2 56,54 5,08 43,11 

2.B.23.4 Byt 2 56,54 5,08 43,11 

2.B.23.5 Byt 2 50,38 4,70 38,87 

2.B.23.6 Byt 3 87,90 7,00 63,25 

2.B.23.7 Byt 3 81,23 5,39 58,66 

2.B.23.8 Byt 2 46,20 4,65 35,16 

2.B.23.9 Byt 2 46,57 4,65 34,83 

2.B.23.10 Byt 2 55,87 0,00 43,63 
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Podlažie Poschodie 
Označenie 
podľa PD 

Účel Počet 
obytných 

miestností 

Úžitková plocha 
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Plocha 
loggie 

Obytná 
plocha bytu 

        DSV [m²] DSV [m²] DSV [m²] 

25. NP 24 

2.A.24.1 Byt 3 87,41 7,36 63,16 

2.A.24.2 Byt 2 49,75 4,70 38,19 

2.A.24.3 Byt 2 56,01 5,08 42,70 

2.A.24.4 Byt 2 55,64 5,08 42,23 

2.A.24.5 Byt 2 49,75 4,70 38,19 

2.A.24.6 Byt 3 87,59 7,36 63,15 

2.A.24.7 Byt 3 80,64 5,39 58,42 

2.A.24.8 Byt 2 45,80 4,65 34,76 

2.A.24.9 Byt 2 46,57 4,65 34,83 

2.A.24.10 Byt 3 78,66 5,39 58,39 

26. NP 25 

2.A.25.1 Byt 3 83,09 5,90 59,49 

2.A.25.2 Byt 2 48,87 4,11 37,31 

2.A.25.3 Byt 2 55,48 4,57 42,05 

2.A.25.4 Byt 2 54,81 4,57 41,59 

2.A.25.5 Byt 2 48,77 4,11 37,31 

2.A.25.6 Byt 3 83,40 5,90 59,48 

2.A.25.7 Byt 3 77,13 4,17 54,91 

2.A.25.8 Byt 2 45,02 4,14 33,97 

2.A.25.9 Byt 2 45,77 4,14 34,03 

2.A.25.10 Byt 3 75,15 4,17 54,88 

27. NP 26 

2.A.26.1 Byt 3 83,09 6,13 59,49 

2.A.26.2 Byt 2 48,77 4,11 37,31 

2.A.26.3 Byt 2 55,39 4,57 42,05 

2.A.26.4 Byt 2 54,90 4,57 41,58 

2.A.26.5 Byt 2 48,87 4,11 37,31 

2.A.26.6 Byt 3 83,40 6,13 59,48 

2.A.26.7 Byt 3 77,53 4,33 55,85 

2.A.26.8 Byt 2 45,51 4,14 31,68 

2.A.26.9 Byt 2 45,77 4,14 34,03 

2.A.26.10 Byt 3 75,73 4,33 54,88 

28. NP 27 

2.P.27.1 Byt 4 154,87 35,26 102,95 

2.P.27.2 Byt 3 84,43 4,61 64,08 

2.P.27.3 Byt 3 84,43 4,61 64,08 

2.P.27.4 Byt 4 156,94 35,26 111,51 

2.P.27.5 Byt 2 42,63 4,23 34,86 

2.P.27.6 Byt 2 44,64 4,23 32,39 

27.17 NP - sklad 0 3,07 0,00 0,00 
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Podlažie Poschodie 
Označenie 
podľa PD 

Účel Počet 
obytných 

miestností 
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plocha bytu 

        DSV [m²] DSV [m²] DSV [m²] 

29. NP 28 

2.P.28.1 Byt 4 149,25 34,97 97,40 

2.P.28.2 Byt 3 82,21 4,54 61,87 

2.P.28.3 Byt 3 82,21 4,54 61,87 

2.P.28.4 Byt 4 151,20 34,97 104,81 

2.P.28.5 Byt 2 41,25 4,18 33,48 

2.P.28.6 Byt 2 43,26 4,18 31,00 

28.17 NP - sklad 0 2,72 0,00 0,00 

30. NP 29 

2.P.29.1 Byt 6 264,57 35,23 195,38 

2.P.29.2 Byt 6 260,72 35,23 174,70 

29.17 NP - sklad 0 2,72 0,00 0,00 

 
 
 
Záväzné podmienky pre užívanie stavby 

1. Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím až po nadobudnutí 
právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktoré potvrdí stavebný úrad. Všetky zmeny v užívaní 
stavby a zmeny v spôsobe užívania stavby možno uskutočniť iba na základe 
predchádzajúceho povolenia príslušného stavebného úradu s podľa príslušných ustanovení 
osobitných právnych predpisov.  

2. Vlastník stavby je povinný podľa platných ustanovení stavebného zákona, najmä § 103 
stavebného zákona dokumentáciu, vrátane všetkých ostatných súvisiacich osobitných 
dokladov ku kolaudácii uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby                 
ju odovzdáva novému právnemu nadobúdateľovi, ktorý je povinný užívať stavbu v súlade              
so záväznými podmienkami tohto rozhodnutia, ako aj súvisiacimi podmienkami 
vyplývajúcimi z príslušných ustanovení osobitných právnych predpisov, pri odstránení stavby 
je vlastník stavby povinný ich odovzdať stavebnému úradu. 

3. Vlastník stavby je povinný zabezpečovať výkon všetkých, z osobitných predpisov 
vyplývajúcich, skúšok, meraní a posúdení, vrátane súvisiacich periodických skúšok, meraní 
a posúdení, ktorých intervaly ustanovujú osobitné predpisy a povinný všetky doklady 
o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní o spôsobilosti prevádzkových zariadení                     
na plynulú a bezpečnú prevádzku, vrátane periodických, uchovávať po celý čas užívania 
stavby. 

4. Podľa § 86 ods. (1) stavebného zákona je vlastník stavby povinný v súlade s dokumentáciou 
a v súlade s rozhodnutím stavebného úradu udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby 
nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej 
znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila užívateľnosť stavby.  

5. Počas celej doby životnosti stavby nesmú negatívne účinky stavby a jej zariadenia na životné 
prostredie prekročiť limity ustanovené osobitnými predpismi. 

6. Vlastník stavby je povinný počas celej doby užívania stavby dodržiavať všetky bezpečnostné 
podmienky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení ustanovené osobitnými 
právnymi predpismi. 

7. Navrhovateľ je povinný k užívaniu stavby rešpektovať záväzné podmienky dotknutých 
orgánov: 
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Dopravný úrad – list č.  6556/2020/ROP-003-P/61181 zo dňa 28.01.2020 

1. Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť výškové riešenie stavby a umiestňovať na 
strechu stavby B - veža 2 (etapa L): SO B 001 Bytový dom ďalšie zariadenia (konštrukcie, 
antény, zariadenia, technológie a pod.) nad úroveň nadmorskej výšky - 248,36 m n.m. Bpv 
(úroveň najvyššieho bodu stavby — tyč neaktívneho bleskozvodu) bez jeho 
predchádzajúceho súhlasu. 

2. 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. 

3. Návestidlá použité na označenie stavby svetelným LPZ musia byť zapnuté ihneď, ako 
klesne hodnota osvetlenia pod 1000 cd/m2, resp. budú v nepretržitej prevádzke (LPZ 
stavby je riešená prevádzka návestidiel prostredníctvom súmrakového spínača). 

4. Všetky dodatočne umiestňované zariadenia (antény, konštrukcie, technológie a pod.) na 
strechu stavby B - veža 2 (etapa L): SO B 001 Bytový dom je možné umiestňovať bez 
predchádzajúceho 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. 

5. Stavebník je povinný Dopravnému úradu oznámiť údaje o správcovi stavby B - veža 2 
(etapa L): SO B 001 Bytový dom 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 zmene, resp. k vzniku správcovského 
práva (postačí zaslať elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk). 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave – 
záväzné stanovisko č.  HŽP/2278/2020 zo dňa 31.03.2020 

1. V termíne do 30.07.2020 preukázať výsledkami objektívneho merania hluku, že hluk 
z technických zariadení chladenia na 31. NP, 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.   
 
Dňa 02.01.2020 a dňa 17.01.2020 stavebný úrad prijal vyjadrenie Združenia domových 

samospráv, ktorým sa stavebný úrad bližšie nezaoberal. Zdôvodnenie stavebného úradu sa 
nachádza v odôvodnení tohto rozhodnutia.  

V stanovenej lehote v kolaudačnom konaní neboli uplatnené námietky účastníkov 
konania. 

 
Podľa zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

zaplatil navrhovateľ v pokladni Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 14.10.2019 správny 
poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v zákone o správnych poplatkoch     
pod potvrdenkou č. 17602. 

 

O D Ô V O D N E N I E  

 Stavebný úrad prijal dňa 30.09.2019, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
navrhovateľa   SKY PARK RESIDENCES s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 
Bratislava, IČO 51 467 674 v zastúpení K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO 
35 958 766 na stavbu uvedenú vo výroku tohto rozhodnutia.   
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Dňom podania sa podľa ustanovení správneho poriadku začalo konanie vo veci. Stavebný 
úrad listom číslo 10415/57954/2019/STA/Ivs zo dňa 04.12.2019 oznámil účastníkom konania a 
dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a súčasne určil termín ústneho pojednávania 
spojeného s miestnym zisťovaním na deň 28.01.2020. Účastníkov konania a dotknuté orgány 
upozornil, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa 
na ne neprihliadne. 

   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 10415/57908/2019/STA/Ivs zo dňa 04.12.2019 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. 

Dňa 02.01.2020 a dňa 17.01.2020 stavebný úrad prijal vyjadrenie Združenia domových 
samospráv v znení : 
• „Podľa §81 ods.l Stavebného zákona „V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či 

sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a 
či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené 
v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, 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." 

 Povinnosťou stavebného úradu v kolaudačnom konaní teda 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 nedostatočné a v priamom rozpore so zákonom, lebo 
predmetom kolaudácie je overenie a kontrola, že realizácia stavby podľa takejto dokumentácie 
skutočne spĺňa záujmy podľa Vodného zákona; jedná sa o akúsi poslednú kontrolu projektu, 

• Žiadame predložiť vyhodnotenie realizácie opatrení vyplývajúcich zo záverečného stanoviska 
resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania a skontrolovať ich realizáciu v súlade s 
dokumentáciou EIA ako aj územným a stavebným rozhodnutím. 

• Podľa §65 Vodného zákona „Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné 
užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov 
zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, 
z programu opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre 
pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania 
znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom 
hospodárstve." Podľa §18 ods.5 vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie 
ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné 
prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné 
stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na 
podnikateľské účely." 

 Žiadame preukázať, že v súvislosti s vodnými stavbami nedôjde k zhoršeniu vodnej bilancie a 
odtokových pomerov, 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. 

• Vodný zákon sa zároveň podrobne venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancii a 
manažmentu vôd (napr. §5, §6, §13 vodného zákona), ktoré je potrebné zapracovať do 
projektovej dokumentácie Žiadame overiť splnenie záujmov ochrany vôd, environmentálnych 
opatrení a manažmentu povodia podľa Vodného zákona predložením príslušných 
vodohospodárskych výpočtov a odborného vodohospodárskeho stanoviska. 
•     Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a 

Vodného zákona. 
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• Podľa §46 ods.l Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade s §45 
ods.2 Stavebného zákona, ktoré ho súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie projektu stavieb 
potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov 
konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia“; pričom podľa §62 ods.l písm.b 
Stavebného zákona mal stavebný úrad overiť úplnosť takejto projektovej dokumentácie. Nami 
požadovaný hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb má charakter 
dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie 
správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom 
vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z 
environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné: 

a) zabezpečene plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či povodňových 
vln s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových bŕzd 

b) zabezpečenie dostatočnej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom priebehu 
času 

c) prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), 
kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či menšie 
nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb. 

Žiadame overiť, že príslušné výpočty vrátane hydraulických výpočtov prietokových množstiev 
boli súčasťou projektovej dokumentácie, že stavby svojim vyhotovením týmto výpočtom reálne 
svojou prevádzkou zodpovedajú a vyhovujú a teda neohrozujú záujmy podľa vodného zákona. 

• Žiadame, že okolie stavby upravené sadovými úpravami formou parčíka v zmysle našich 
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní ako súčasť sadových a parkových úprav a ako 
súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia tak aby spĺňal metodiku 
Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-l/vystavba-5/iizemne-planovanie/metodicke-usmernenia-
oznamenía-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-l-95-mb). Ž i a d a 
m e, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme aj 
mitigačné opatrenia 

v súvislosti s klimatickými zmenami (https://www.protisuchu.sk/) a projekt spĺňal metodiku 
Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A 
REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE 
(http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). 

•    Podľa §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. má byť súčasťou projektu a teda aj zrealizovanej 
stavby projekt zapracovania stavby do biodiverzity územia v podobe environmentálnych 
opatrení ako sú napríklad parčíky, sadové úpravy, zelené strechy, opatrenia na nakladanie s 
dažďovými vodami. Žiadame overenie realizáciu tohto projektu.“ 

 
Navrhovateľ sa k uvedeným bodom vyjadril nasledovne:  
•    „Postup podľa §81 ods.l Stavebného zákona je zákonom predpísaný postup pre stavebné 

úrady, ktorý je nespochybniteľný. Za stavebníka môžeme deklarovať, že realizovaná stavba 
spĺňa zákonom chránené záujmy deklarované z povahy a podmienok vydaných 
predchádzajúcich rozhodnutí a povolení, ako aj podmienok v nich predpísaných, garantujúc 
zákonom chránené záujmy dotknutých orgánov, organizácií a zainteresovanej verejnosti a to v 
rozsahu korešpondujúcich k charakteru a rozsahu kolaudovaných objektov v prebiehajúcom 
kolaudačnom konaní. Stavebný úrad v kolaudačnom konaní nekontroloval len zhotovenie 
stavby podľa overenej dokumentácie, ale sa venoval aj dodržiavaniu zákonom chránených 
záujmov a to v rozsahu, aké stavebnému úradu v danom správnom konaní z povahu 
predmetnej veci vo vzťahu k predmetným stavebným objektom zákon určuje. 

•    Jedná sa o konštatovanie zákonom chránených záujmov chránených orgánmi štátnej vodnej 
správy respektíve zákonom deklarovaných požiadaviek pri užívaní vôd. Predmetom 
prebiehajúceho kolaudačného konania nie sú vodné stavby. Avšak v mene stavebníka môžeme 
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deklarovať, že všetky objekty „Obytného súboru Čulenova“ sú zrealizované podľa 
odsúhlasených projektových dokumentácii atak aby boli ich prevádzka bola bezpečná z 
hľadiska záujmovú chrániacich vodným zákonom. Vodné stavby sú navrhnuté a aj 
zrealizované v zmysle platnej legislatívy. Máme zato, že pri všeobecnom užívaní vôd sa 
neohrozí ani nezhorší ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť. 

•    Vzhľadom na predmet kolaudovaných objektov bol technický aspekt zrealizovaných konštrukcií 
pred realizáciou posudzovaný z hľadiska zákonmi chránených záujmov aj v predchádzajúcich 
povoľovacích konaniach predchádzajúcich predmetnému kolaudačnému konaniu, ako aj v 
priebehu samotného kolaudačného konania. Z tohto dôvodu máme za to, že v súvislosti so 
zrealizovanou stavbou stavebník preukazoval a preukazuje vo všetkých stupňoch 
povoľovacieho konania, že realizáciou nedôjde k zhoršeniu vodnej bilancie a odtokových 
pomerov, nedochádza k zhoršeniu povrchových a podzemných vôd a že pri všeobecnom 
užívaní vôd ako súčasti užívania stavieb, ktoré sú predmetom kolaudačného konania, sú 
dodržané záujmy podľa Vodného zákona, v úplnom rozsahu v akom ich je možné aplikovať na 
kolaudované objekty. 

•   V predchádzajúcich povoľovacích konaniach bola predložená, posudzovaná a 
pripomienkovaná dotknutými orgánmi štátnej správy, chrániace zákonmi chrániacich záujmov 
na svojich úsekoch, ako aj dotknutou verejnosťou v zmysle platných právnych predpisov aj 
projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenými osobami a to v rozsahu predpísaného 
príslušnými zákonmi a súvisiacich právnych predpisov. Máme za to, že otázkam 
environmentálnych cieľov, vodnej bilancii aj manažmentu vôd sa preto prednostne venovala 
projektová dokumentácia už v predchádzajúcich povoľovacích konaniach, ktoré vytvorili 
predpoklady, podmienky a technické aspekty kolaudovaných stavebných objektov pre ich 
následnú realizáciu. V kolaudačnom konaní sme predložili všetky relevantné doklady, 
predpísané skúšky. Stavba realizovaná podľa projektu overeného stavebným úradom v 
stavebnom konaní. Máme za to, že všetky environmentálne ciele a ďalšie podmienky 
definované Vodným zákonom sú v realizovanom projekte splnené, resp. nie sú projektom 
ohrozené. 

•    S ohľadom na zásadu zákazu retroaktivity právnych noriem (lex retro non agit), nie je možné 
prihliadať na predmetnú pripomienku, ktorá predstavuje zásah do práv stavebníka, ktoré 
vznikli na základe skoršej právnej úpravy. § 16a Vodného zákona sa stal účinný od 15.3.2018 
v zmysle zákona č.51/2018 Z.z., ktorým sa novelizoval vodný zákon, pričom povolenie 
navrhovanej činnosti predchádzajúce realizácií predmetných stavebných objektov nadobudlo 
právoplatnosť 15.11.2016. Ale keďže sa jedná o súbor stavieb a niektoré z nich podliehajú 
povoleniu až po uvedenom termíne (napr. Veža 4) - sú tieto posudzované aj v zmysle § 16a 
vodného zákona. Zo záverečného rozhodnutia týchto vyplýva, že realizáciou predmetných 
stavieb nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 vodného zákona. 

•    Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou, ktorá zodpovedá za jej 
správnosť a úplnosť (§46 stavebného zákona). Predmetom kolaudačného konania nie sú 
vodné stavby ale pre úplnosť uvádzame: 
Súčasťou projektovej dokumentácie overenej v stavebným úradom v stavebnom konaní bol aj 
výpočet prietokových množstiev vôd. Vody z povrchového odtoku budú zachytávané v 
retenčných nádržiach a regulované v zmysle požiadaviek dotknutých orgánov. Vypustenie 
odpadových vôd do kanalizácie je zabezpečené cez ORL COALISATOR - P NS3. 
Vodné stavby sú v projekte navrhnuté a zrealizované tak, že: 
a)je zabezpečený plynulí odtok dažďových vôd, 
b)je zabezpečená dostatočná kapacita a účinnosť ORL, 
c)sú navrhnuté efektívne z ohľadom na splnenie požiadaviek Vodného zákona. 
 Plánovaná zeleň a park prispejú výrazným spôsobom k zlepšovaniu mikroklímy danej 
lokality a k zachytávaniu vôd v území.  

•    Súčasťou projektovej dokumentácie stavby sú aj sadové a parkové úpravy stavby, tak ako bolo 
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prerokované aj v rámci predchádzajúcich konaní. Návrhom Zaha Hadid sú sadové úpravy 
funkčne aj dizajnovo napojené na celé územie „New City Centrum“ . Celý komplex v rámci 
ktorého sú stavebné objekty realizované, bude tvorený zmiešanou funkciou zahrňujúcou 
rezidenčné bývanie, obchody, kancelárie a služby. Celkový plán je založený na koncepte 
mestotvomého parku, ktorý obklopuje veže a jednotlivé - jedno, max. dvoj podlažné pavilóny s 
doplnkovými službami medzi nimi. Novo vzniknutá obytná zóna, bude po obvode zóny uzavretá 
polyfunkčnými/administratívnymi objektmi a spolu s mestským parkom bude tvoriť zelené 
srdce zóny Chalupkova. Mestský park pridáva vysokú hodnotu pre tvorbu kvalitného 
mestského prostredia a umožňuje voľný pohyb územím a prístup k objektom. Plánovaná zeleň 
a park prispejú podľa nášho názoru dostatočným spôsobom k zlepšovaniu mikroklímy danej 
lokality. 
Sadové a parkové úpravy v okolí sú navrhované s ohľadom na začlenenie do biodiverzity 
územia. Dažďové vody sú v maximálnej miere akumulované v strešných vrstvách, tak aby 
odparovaním vody bolo možné minimalizovať nepriaznivé dôsledky horúčav v meste. Zelené 
plochy sú maximalizované. Sadové úpravy zohľadňujú všetky požiadavky ktoré sú na ne 
kladené (charakteristiky a prírodné pomery daného územia, estetické požiadavky, možnosti 
údržby a pod.,) s cieľom maximálneho začlenenia diela do okolitej mestskej krajiny. Plochy 
zelene v okolí budovy sú riešené ako rekreačno- pobytové trávnaté plochy doplnené o 
stromovú etáž. Skladba drevín reflektuje podmienky stanovišťa, prirodzenú vegetáciu a 
zároveň hygienické, izolačné i estetické potreby navrhovaného komplexu. Z listnatých drevín 
sú do objektu navrhované javory (Acer campestre 'Elsrijk', Acer monspessulanum), hrab 
(Carpinus betulus), duby (Quercus robur) doplnené viackmennými formami briez (Betula 
utilis), gledíčií (Gleditsia triacanthos 'Inermis'Ý ambrovníka (Liquidambar styraciflud) a 
viacerými druhmi okrasných čerešní (Prunus 'Acolade', Prunus aviiim 'Pléna', Prunus 
yedonensis, Prunus serrulata). Ihličnaté dreviny sú v návrhu zastúpené borovicami (Pinus 
sylvestris\ ktoré sú situované v okrajových častiach riešeného komplexu a svojou hmotou 
zelene pôsobia v priestore celoročne. Jarný aspekt zabezpečujú najmä okrasné čerešne 

•    Viď predchádzajúci bod.  
 
 V zmysle § 78 stavebného zákona sú účastníkmi kolaudačného konania stavebník, vlastník 
stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Vzhľadom 
k tomu, že Združenie domových samospráv nie je stavebníkom, a ani vlastníkom stavby alebo 
pozemku nepovažuje sa za účastníka konania, a tým pádom sa stavebný úrad vyjadrením 
nezaoberal. Podľa § 140c ods. (8) stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo 
konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom 
konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa 
osobitného predpisu. Podaním odvolania sa ten, kto to podal, stáva účastníkom konania.      

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam stavebný úrad sa vyjadrením Združenia 
domových samospráv nezaoberal. 
 Dňa 28.01.2020 sa uskutočnilo ústne pojednávania spojené s miestnym zisťovaním,         
na ktorom bolo priamo na mieste stavby vizuálne možným a dostupným spôsobom skúmané 
porovnanie skutočného uskutočnenia stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení 
stavby a vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami a projektovou dokumentáciou 
overenou stavebným úradom.  

Stavebný úrad vyhodnotil, že skutočné uskutočnenie stavby, alebo jej užívanie nebude 
ohrozovať verejný záujem predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného 
prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení vzhľadom na spôsob a charakter 
uskutočnenia zmien stavby a zabezpečenia navrhovateľom všetkých príslušných dokladov, čím je 
možné zároveň konštatovať, že na základe predložených dokladov a podkladov dotknutých 
orgánov sa jedná o také odchýlky, ktoré možno v súlade s ustanovením § 81 ods. (4) stavebného 
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zákona po predložení všetkých náležitých dokladov a projektovej dokumentácie spojiť 
s kolaudačným konaním. 

Navrhovateľ pri ústnom pojednávaní predložil projektovú dokumentáciu overenú 
stavebným úradom v stavebnom konaní, časť dokladov o vytýčení priestorovej polohy stavby, 
doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na 
plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, stavebný 
denník, vodoprávne povolenie a časť stanovísk dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov.  

Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ nepredložil všetky potrebné doklady, bol zápisom    
do protokolu vyzvaný na ich doplnenie a následne všetky potrebné doklady dňa 31.03.2020 a dňa 
03.06.2020 doplnil.  

Skúmaním podmienok vydaného právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby             
a stavebných povolení bolo zistené, že predmetná stavba bola uskutočnená v súlade s ich 
záväznými podmienkami. Doklady podmienené v predmetných rozhodnutiach pre ich predloženie 
v rámci kolaudácie boli navrhovateľom na mieste predložené, resp. následne doplnené.  

Na základe žiadosti stavebného úradu číslo 10415/57909/2019/STA/Ivs zo dňa 
04.12.2019 k vydaniu záväzného stanoviska príslušného orgánu o posudzovaní vplyvov              
na životné prostredie prijal stavebný úrad záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia 
SR, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania 
vplyvov na životné prostredie pod číslom 1940/2020-1.7/ak zo dňa 13.01.2020 potvrdzujúceho 
súlad predloženého návrhu navrhovateľa so zákonom číslo 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov, so 
záverečným stanoviskom.   
K vydaniu kolaudačného rozhodnutia sa súhlasným záväzným stanoviskom vyjadrili dotknuté 
orgány: 

-  Inšpektorát práce Bratislava listom číslo IBA-8-67-2.1/ZS-C22,23-20 zo dňa 03.02.2020 
-  Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave listom číslo KRHZ-BA-

OPP-2020/000031-002 zo dňa 28.02.2020 
-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 

listom číslo HŽP/2278/2019 zo dňa 31.03.2020 
-    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru 

v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát listom č. KRPZ-BA-KDI3-259/2020 zo dňa 
29.01.2019 

-  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom číslo OU-BA-OSZP3-
2019/143734/HEL/I zo dňa 17.12.2019 

-    Dopravný úrad listom č. 6556/2020/ROP-003-P/61181 zo dňa 28.01.2020 
-    Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom číslo OU-BA-OSZP3-
2019/134950/TRK/I zo dňa 22.11.2019 

-    Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia listom číslo OU-BA-OKR1-
2019/145383 zo dňa 08.01.2020 

-    Ministerstva životného prostredia SR, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového 
hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie listom číslo 1940/2020-
1.7/ak zo dňa 13.01.2020. 

 
Stavebný úrad v kolaudačnom konaní skúmal, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie 

overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky určené 
v územnom rozhodnutí a v stavebných povoleniach. 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.  
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Vzhľadom na to, že navrhovateľ dokladmi predloženými k návrhu, následne na ústnom 
pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a ostatnými chýbajúcimi doplnenými dokladmi              
deklaruje, že stavba nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života   
a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení a zároveň splnil 
všetky náležitosti súvisiacich osobitých právnych predpisov k vydaniu rozhodnutia pre užívanie, 
rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

PO UČE N I E  

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať 
odvolanie  do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia) na Mestskú časť Bratislava-Staré 
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad 
Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky.  

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

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

 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 
    starostka mestskej časti 

 
 
 
Doručuje sa:  
- účastníkom konania  
1. SKY PARK RESIDENCES s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava v zastúpení 
K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava 

 
- na vedomie  
2. Ing. arch. Pavol Franko, Brnianska 49, 811 04 Bratislava  
3. GLEEDS Slovensko, Vysoká 26, 811 06 Bratislava   
4. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
5. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava  
 
na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti: 
6. Okresný úrad Bratislava, Katastrálny odbor, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 
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Doručí sa so žiadosťou o zverejnenie rozhodnutia 
7. 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:                                                   Zverejnené do: 
 
     
Odtlačok pečiatky a podpis:                                          Odtlačok pečiatky a podpis:     

 
 

 

 

 

 

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


