
Váš list číslo/zo dňa 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 

Naše číslo Vybavuje/ linka Bratislava 
9752/50965/2020/ST A/Škr Ing. arch. Eva Škrlecová/ 592 46 228 04.11.2020 

Vec: Zverejnenie informácie o podaní návrhu 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala dňa 26.08.2020 žiadosť o stavebné povolenie 

na stavbu „Polyfunkčný komplex PORTUM" 

K navrhovanej činnosti vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva odbor posudzovania 
vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov záverečné stanovisko č. 952/2018-1. 7 /ak 
zo dňa 06.12.2018 právoplatné dňa 23.O1.2019 (ďalej len „dokument"). 

Dokument by mal byť prístupný na stránke www.enviroportal.sk. Vzhľadom k tomu, že 
správnemu orgánu je známe, že na webe www.enviroportal.sk nemusí byť zverejnený inak 
voľne prístupný dokument vydaný pre stavbu, o ktorej sa koná v stavebnom konaní č. 

9752/2020/STA počas celej doby trvania stavebného konania, a to z dôvodu anonymizácie 
jednotlivých rozhodnutí a podkladov zo strany Ministerstva životného prostredia SR, a to 
s ohľadom na požiadavky GDPR nariadenia ako aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odporúčame 
verejnosti obrátiť sa na orgán, ktorý dokument vydal so žiadosťou o jeho poskytnutie podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods. ( 1) zákona č. 5 0/197 6 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa§ 7a ods. 
(2) písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v 
zmysle§ 58a ods. (3) stavebného zákona 

zverejňuje 

na svoJeJ úradnej tabuli a na svojom webovom sídle kópiu žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia (bez príloh) spolu s postupom ako je možné sa oboznámiť s obsahom dokumentu. 

Ing. Zuzana Štorcelová 
vedúca stavebného úradu 

Vajanského nábrežie 3, 814 2 1 Bratislava 1, IČO: 00 603 147, tel.: (+ 421 2) 592 46 111, fax: (+ 42 1 2) 529 20 003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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Príloha: kópia žiadosti (bez príloh) zo dňa 26.08.2020 

Žiadosť o zverejnenie: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 2 1 Bratislava do doby 
právoplatného ukončenia konania na: 

úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu zvere jnenia: 

Zverejnené od: Zverejnené do: 

Odtlačok pečiatky a podpis: Odtlačok pečiatky a podpis: 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/ stavebný úrad, 2x k spisu 
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Doložka o autorizácii 

Tento listinný rovnopis e lektronického úradného dokumentu bol vyhotovený pod ľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. 
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republi ky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného 

dokumentu. 

Údaje elektronického úradného dokumentu 
Názov: LANDEREOV A-PORTUM SM20200050965 
Identifikátor: 975215096512020/ST A!Škr 

Autorizácia elektronického úradného dokumentu 
Dokument autorizoval: Ing. Zuzana Storcelová OPRA VNENIE 1035 Zamestnanec mestskej časti 

poverený starostom 
Oprávnen ie:} 035 Zamestnanec mestskej časti poverený starostom 
Zastupovaná osoba: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto IČO: 00603147 
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotoveným s použitím mandátneho 
certifikátu s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou 
Dátum a čas autorizácie : 04.11.2020 13:33:09 
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 04.11.2020 13:33:23 
Označenie strán, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:l-2 

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii 
Doložku vyhotovil: Zamarovský Jozef 
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný referent 

~ ~10\lsla~~-....,_ 
Označen ie orgánu: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto IČO: 00603147 

... 17 ->'~ Dátum vytvorenia do ložky: 4. novembra 2020 ~ ~ % ~ > 
Podpis a peč iatka : 

"' Q 

\ /~ ~f>s~'?u'Q 

Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii .sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.0 
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Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 

Stavebný úrad 

Vajanského nábr. 3 

814 21 B r a t i s 1 a v a 

p;::ILOHY: [\,YSl\VUJE: _ ------
13.8.2020 v Bratislave 

Vec: „Polyfunkčný komplex PORTUM" Landererova ulica, Bratislava 

pare. č íslo stavby: 9134/17 na LV č. , parc. čís lo inžinierske siete :9120/54, 9134/ 121, 21789/ 1 

pare. číslo susediacich parciel : 9134/ 14,9134/ 121,9134/122,9134/123,21789/ 1,9120/54,9134/ 125 

2789/ 1,9120/ 54,9134/125,9134/186, 9134/185, 9134/ 167, 21836/12 Kat.úz.Bratislava - Staré mesto 

± 0,000 = 139,00 m n.m. b.p.v. 

• žiadosť o stavebné povolenie 

Žiadame týmto o stavebné povolenie stavby : „Polyfunkčný komplex PORTUM" Landererova ulica, Bratislava 
stavba na parc.č.9134/17 Kat.úz.Bratislava 1. - Staré mesto 

Územné fOZnodputie o umiestnení stavby vydal Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pod č, 2364/4188/ 
2020/ST A/Fed/UR-1489 dňa 20.01 .2020 pravoplaté dňa 25.02.2020 

\ / 
\.._ _./ 

Investor: TK EST ATE s.r.o., lvanská cesta 30/B,821 04 Bratislava 
Vlastník pozemku: Portum Towers,s.r.o„ lvanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava 

GP:A 1 Architecture a.s.,lng.arch.Braníslav Kaliský a spol. Michalská 5, 811 01 Bratislava 
PD PO: Morávek s.r.o., Veľký Grob 412,925 27 Veľký Grob 

Záujmové územie sa nachádza v oblasti vplyvu bývalej rafi nérie APOLLO. Bývalá rafinéria Apollo bola situovaná 

v priestore ohraničenom dnešnými ulicami Pribinova, Košická, Chalupkova, Bottova a Čulenova. Rafinéria bola 
zničená bombardovaním v roku 1944, pričom došlo k rozsiahlemu znečisteniu horninového prostredia a pod
zemnej vody. Pri výkopových prácach nemožno vylú čiť prítomnosť betónových podzemných konštrukcií s po -

trubím s obsahom ropných látok, ako aj výskyt nevybuchnutej munície. 
Príprava výstavby na území bývalej rafinérie Apollo v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je súčasťou rozvoja 
jednej z bratislavských mestských častí. Rozvoj mesta Bratislavy sa začína skvalitňovať aj v minulosti okrajové 
lokality v blízkosti rieky Dunaj, ktoré boli, č i už v súvislost i s lodnou dopravou, alebo samostatne, využívané 

prevažne ako výrobne a skladové areály. Z hľad iska územného rozvoja mesta, je budovanie tejto lokality v 
nadväznosti na okolitú, novovznikajúcu zástavbu prevažne zmieša né územie bývania a občianskej vybavenosti, 
celkom prirodzené. Potenciál spôsobu využitia územia je výrazne vyšší, ako jeho existujúce využitie výrobno -
skladovými areálmi, resp. zväčša voľnými nevyužívanými plochami. Rozvoj tejto lokality je prirodzeným pokra
čovaním vývoja mesta pozdfž ľavého brehu Dunaja. Vybudovanie nového centra Mlynské Nivy - západ vhodne 

doplní funkčnú a priestorovú štruktúru mesta a dá priestor pre vznik moderného bytového komplexu 
s verejným parkom a službami v blízkosti stávajúceho centra mesta. Zmena obrazu mesta v súčasnosti prebieha 

resp. prebehla v tesnej blízkosti riešeného územia, medzi ulicami Mlynské Nivy, Karadžičova, Landererova a 
Košická. 

Projektová dokumentácia - riešenie 

Hlavný stavebný objekt tvorí päť objektov. Objekt podzemnej garáže, Tower 115, Tower 97, Hotel B a Zimná 
záhrada 

Základné funkcie: 

bývanie (trvalé a prechodné) 
Hotel a Hotel B 
Galéria (výstavné plochy) 
Hotelová reštaurácia 



Hotelová kaviareň 
Hotelová jedáleň 
SPA 
Fitness 
Podzemná garáž, 
Bazén 
Technické priestory a zázemie. 

Počet bytov : 358 

Objekt SO 01 - Podzemná garáž tvoria dve podzemné podlažia s parkovacími státiami, komunikáciami, technic
kými priestormi a pivničným i kobkami. Z podzemnej garáže sú priamo prístupné vertikálne jadrá jednotlivých 
budov.Pôdorysné obrysové rozmery max 140,4x123m a nachádza sa pod tromi objektmi SO 02 až S0-04. Na 
streche Podzemnej garáže mimo obrys objektov je navrhnutá zeleň.Dispozičný počet parkovacích miest v 
objekte 
podzemnej garáže je 656 PM. 

Objekt SO 02 - Tower 115 je tvorený obytnou vežou s 36 nadzemnými podlažiami s výškou po hornú hranu ati
ky 115,0m.(so servisným prístupom na strechu) a osem podlažným objektom. Parter a prvé poschodie objektu 
je tvorené galériou:výstavné priestory, skladové priestory a kaviareň pre galériuVo výškovej budove a zvyšných 
po-
dlažiach osem podlažného objektu prevláda funkcia býva nia prevažne s 2 izbovými bytmi, doplnená o 
apartmány 
Obrysové rozmery objektu sú 25,8x26,4m Súčasťou SO 02 je aj a osem podlažná časť s výškou atiky +29,0m s 
pôdorysnými rozmermi 19,0x48,2. Do 3. NP je v nízko podlažnej časti polyfunkcia vyššie sú obytné podlažia . SO 
02 je navrhnutý ako monoblok s dilatáciu medzi vysoko podlažnou a nízko podlažnou časťou. 

Objekt SO 03 Tower 97 je t vorený výškovou budovou s 30 nadzemnými podlažiami s pôdorysnými rozmermi 
25,8x26,4m (so servisným prístupom na strechu) a sedem podlažným objektom. Sedem podlažný objekt tvorí 
priestor Hotelu A, ktorý je začlenený do objektu.SO 03. Parter a prvé poschodie objektu je tvorené recepciou, 
hotelovým SPA, hotelovou kaviarňou a hotelovou jedálňou . Zvyšné pod lažia t voria hotelové apartmány. Vo 
výškovej budove prevláda funkcia bývania prevažne s 2 izbovými bytmi, doplnená o apartmány. 

Objekt SO 04 Hotel .s je tvorený samostatným monoblokom s pôdorysnými rozmermi 16,5x39,0 má šesť 
nadzemných podlaží a dve podlažia v mieste SO 01 Podzemná garáž. Parter tvorí z jednej polovice recepcia 
a ho-telová jedáleň, a v druhej sa nachádza distribučná trafostanica a otvorený priestor pre rampu vedúca do 
podzemných ga ráží. Zvyšné podlažia tvoria hotelové apartmány. 

Objekt zimnej záhrady tvorí prepoj medzi dvomi výškovými budovami v úrovni partera.Saturácia občianskej 
vybavenosti v parteri objektov je za bezpečená rezervou pre SPA, mestské kúpele, škôlku pre cca 80 detí, 
obchody a kavi areň . 

Prvé nadzemné podlažie sa nachádza na úrovni 139,00 m.n.m.b.p.v. 
Výška najvyššej veže je +115,00 = 254,00 m.n.m. 

Členenie stavby na stavebné objekty (SO) : 
SO 01 - Podzemná ga ráž 
SO 02 - Polyfunkčný dom - Tower 115 
SO 03 - Polyfunkčný dom -Tower 97 
so 04 - Hotel B 
SO 05 - Zimná záhrada 
SO 10 - Prípojka vody DN 150 pre SO 01-04 
SO 20 - Kanalizácia DN 200 pre SO 04 
SO 21 - Kanalizácia DN 200 pre SO 02 
SO 22 - Kanalizácia DN 200 pre SO 03 
SO 23 - Lapač tukov 
SO 30 - Prípojka STL plynovodu PEHD DN 25 



SO 40 - Prípojka VN 

SO 41 - Distribučná Trafostanica 
SO 42 - Verejné osvet lenie areálové 

SO SO - Prípojka horúcovodu 2xDN 12S /2SO 
SO 70 - Vjazd a výjazd z garáží 
SO 71 - Pojazdný chodník 

SO 72 - Spevnené p lochy a chodn íky 

Členenie stavby na prevádzkové súbory 
PS 01 Dieselagregát/ súčasť SO 04/ 

PS 02 Odovzdávacie stanice t epla /súčasť SO 01/ 
PS 03 ORL /súčasť SO 01/ 

PS 04 Čerpacie stanice dažďových vôd SO 01-SO 04 

PS OS Čerpacie stanice požiarnej vody SO 01-SO 03 
PS 06 čerpacie stanice pitnej vody SO 01-SO 03 
PS 07 Zdroj chladu 
PS 08 Stroj ovne VZT 
PS 09 Strojovňa SHZ 
PS 10 Výťahy 

PS 11 Strojovňa bazén 

Členenie stavby na etapy výstavby 
O. etapa SO 00 - HTU/Stavebná j ama 

1. etapa SO 10 - Prípoj ka vody DN l SO pre SO 01-04 
SO 20 - Kana lizácia DN 200 pre SO 04 
SO 21 - Kanalizácia DN 200 pre SO 02 
SO 22 - Kana lizácia DN 200 pre SO 03 
SO 30 - Prípojka STL plynovodu PE HD DN 2S 
SO 40 - Prípojka VN 

SO SO - Prípojka horúcovodu 2xDN 12S /2SO 
2. etapa SO 01 - Podzemná garáž 
SO 70 - Vjazd a výjazd z garáží 
SO 02 - Po lyfunkčný dom - Tower llS 
SO 03 - Polyfunkčný dom -Tower 97 
so 04 - Hotel B 
SO OS - Zimná záhrada 
3. etapa 

SO 41 - Distribučná Trafostan ica 

SO 42 - Verejné osvetlenie areá lové 
SO 71 - Pojazdný chodník 

SO 72 - Spevnené plochy a chodníky 
SO 73 - Dopravné značenie v garážach 
SO 100 - Sadové úpravy 

Objekty 
SO 20 - Kanalizácia DN 200 pre SO 04 

SO 21 - Kanalizácia DN 200 pre SO 02 
SO 22 - Kanalizácia DN 200 pre SO 03 
SO 23 - Lapač tukov 

PS 01 - Dieselagregát - súčasť SO 04 
PS 03 - ORL - súčasť SO 01 

Povoľuje: Okresný úrad Bratislava Obor starostlivosti o ŽP oddelenie OPaVZ ŽP - organ štátnej vodnej správy 

Parcelné číslo susediach parcie l : 

9134/14 ,9134/121, 9134/122, 9134/123, 21789/1,9120/S4, 9134/12S, 9134/186,9134/ 18S,9134/ 16 7' 21836/ 12 
9129 



Účastníci konania 
LV č.8684 - parc.č.9134/17 - Portum Towers,s.r.o„ lvanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava 
LV č.8685 - parc.č.9134/14 - lster II ,Drotárska cesta 94,811 02 Bratislava 
parc.č.21789/1 - parcela registra „C" evidovaná na KM - LV k danej nehnuteľnosti nezaložený 
LV č.7362 - parc.č.9120/54 - METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám .č.1, 81101 Bratislava 

LV č.7362 - parc.č.9134/121 - METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č.l, 811 01 Bratislava 
LV č.7660 - parc.č.9134/125 -Apollo Residence s.r.o.,Cesta mládeže 5,831 01 Bratislava 

Prípojky inžinierskych sietí na: 
parc.č.21789/1 - parcela registra „C" evidovaná na KM - LV k danej nehnuteľnosti nezaložený 
LV č.7362 - parc.č 9120/54 - METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č.l, 81101 Bratislava 
LV č.7362 - parc.č 9134/121- METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č.l, 81101 Bratislava 
LV č.7362 - parc.č.21836/12 - METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č.l, 811 01 Bratislava 
LV č.7362 - parc.č 9134/122 - METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám.č.1, 81101 Bratislava 

Susediace parcely sú: 
LV č.9698 - parc.č.9134/167 - Apollo Residence s.r.o.,Cesta mládeže 5,831 01 Bratislava 
LV č.4822 - parc.č.9120/35 - Messer Tatragas.s.r.o.,Chalupkova 9,819 44 Bratislava 
LV č.7379 - parc.č 9128/2 - Apollo Residence s.r.o.,Cesta mládeže 5,831 01 Bratislava 

LV č.7362 - parc.č.21836/12 - METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č. l, 81101 Bratislava 
LV č.7362 - parc.č 9134/122 - METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám.č.l, 81101 Bratislava 
LV č.7362 - parc.č 9134/123 - METRO Bratislava a.s.,Primaciálne nám.č.l, 81101 Bratislava 
LV č.1017 - pare č.9134/67 - Západoslovenská energetika,a.s.Čulenova 6,816 47 Bratislava 
LV č.1017 - parc.č.9134/1- Západoslovenská energetika,a.s.Čulenova 6,816 47 Bratislava 

LV č.8285 - parc.č.9134/15 - Deve lopmemt 5, Fraňa Kráľa 29, 811 05 Bratislava 

Dodavateľ stavby: 
Termín začatia výstavby: 
Termín ukončenia výstavby: 
Predpokladaná lehota výstavby: 
SRN stavby: 

S pozdravom 

Bude vybraný investorom v ďalšom stupni projektovej dokumentácie 
12 mesiace od správoplatnenia stavebného povolenia 
48 mesiacov od správoplatnenia stavebného povolenia 
36 mesiacov 
91 526 OOO€ bez DPH 

Prílohy: Projektová dokumentácia na Stavebné povolenie 
*KKM,LV č.8684, 
*Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.2364/4 188/2020/STA/Fed/ÚR-14898 z 20,1.2020 
*Výpis z OR Portu Tuwers,s.r.o. - aktuálny,* Výpis z OR Portu Tuwers,s.r.o.- úplný 
*Záväzné stanovisko - Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA hl.m. - č .HŽP/13682/2017 z 5.10.2017 
*Vyjadrenie - MČ Bratislava - Staré Mesto OŽPSKaVP - č.8220/29157 /2019/DŽP/Prk z 10.6.2019 k DÚR - SO 
100 - Sadové úpravy 

*Rozhodnutie Dopravný úrad č.10208/2018/ROP-005-V/10810-lz z 11.6.2018 

*Rozhodnutie - povoľuje zriadenie vjazdu z úče l ovej komunikácie na pozemku parc.č.9134/17- MČ Bratislava 
Staré-Mesto č. 9086/37929/ 2018/DOP/Zub z 3.09.2018 

**Rozhodnutie - povoľuje pripojenie pozemnej komunikácie na pozemku parc.č.9134/17 - MČ Bratislava 

Staré-Mesto č. 9086/37833/ 2018/DOP/Zub z 3.09.2018 

*Rozhodnutie - povoľuje pripojenie pozemnej komunikácie na pozemku parc.č.9134/17 - MČ Bratislava 

Staré-Mesto č. 9086/37857 / 2018/DOP/Zub z 3.09.2018 

Plnomocenstvo Al Architecture,a .s., -TK ESTATE,s.r.o„10.6.2020 

Mgr. arch. M iroslav Vrábel 


