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                                               R O Z H O D N U T I E 

 

 

 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 

1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a, ods.2, písm. i) zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný úrad“) na základe uskutočneného kolaudačného konania rozhodol takto: 

Podľa § 82 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/19667 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov 

                                 

                                                   p o v o ľ u j e  užívanie 

 

  stavby                 „Obytný súbor GRAND KOLIBA“     

  stavebný objekt:  SO – 01 Obytný blok  A 

                              SO – 02 Obytný blok  B 

                              SO – 03 Obytný blok  C 

                              SO – 04 Obytný blok  D 

                              SO – 05 Hrubé terénne úpravy 

                              SO – 08 Konečné terénne úpravy a sadové úpravy 

                              SO – 09 Oporné steny 

                              SO – 21 Prípojka NN (vnútroareálové rozvody) 

                              SO – 22 Vonkajšie  osvetlenie (vnútroareálové) 

                              SO – 23  Prípojky slaboprúdu (vnútroareálové) 

na pozemkoch parc.č. 4842,  4832, 4828, 4829,  4845/1, 4845/8, 4845/9, 4824/1,  4824/36, 

4824/4, 4824/33, 4824/34  v katastrálnom území Vinohrady, ul. Frankovská v Bratislave 

stavebníkovi  GRAND KOLIBA,  s r.o., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, (IČO: 

47 530 561) nasledovne: 

SO – 01 Obytný blok  A  – 54 b.j. 

2.PP – 70 PM,  70 pivničných kobiek, 4 nebytové priestory, spoločné priestory, technické 

                              miestnosti. K jednotlivým podlažiam prislúchajú spoločné priestory ako sú  

                              schodiská, výťah, chodby a komunikácie.           

1.PP – Byt č. 1.01 – 2-izbový byt                                                         1.NP –  Byt č. 2.01 – 2-izbový byt         
                Byt č. 1.02 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 2.02 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.03 –  2-izbový byt                                                                         Byt č. 2.03 – 2-izbov byt 
                Byt č. 1.04 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.04 – 2-izbový byt 
                Byt č. 1.05 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.05 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.06 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.06 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.07 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.07 – 2-izbový byt 

                Byt č. 1.08 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.08 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.09 –  2-izbový byt                                                                         Byt č. 2.09 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.10 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.10 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.11 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.11 – 3-izbový byt 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto 

Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 
 



 2 

                Byt č. 1.12 –  4-izbový byt                                                                            Byt č. 2.12 – 4-izbový byt 
                Byt č. 1.13 –  4-izbový byt                                                                            Byt č. 2.13 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.14 –  2-izbový byt                                                                            Byt č. 2.14 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.15 –  3-izbový byt                                                                            Byt č. 2.15 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.16 –  2-izbový byt                                                                            Byt č. 2.16 – 2-izbový byt 
                Byt č. 1.17 –  4-izbový byt                                                                            Byt č. 2.17 – 4-izbový byt 

 

2.NP + 3.NP– MEZONET                                                 2.NP – Byt č. 3.02 – 4-izbový byt 
             Byt č. 3.01/M – 3-izbový byt                                                                           Byt č.  3.05  – 3-izbový byt 
              Byt č. 3.03/M – 2-izbový byt                                                                            Byt č. 3.06  – 3-izbový byt                                                                                                                                                                                                                                      
              Byt č. 3.04/M – 2-izbový byt                                                                            Byt č. 3.10  – 3-izbový byt 

              Byt č. 3.07/M – 2-izbový byt                                                                            Byt č. 3.11 – 3-izbový byt 
              Byt č. 3.08/M – 2-izbový byt                                                                            Byt č. 3.12 – 4-izbový byt 
              Byt č. 3.09/M – 3-izbový byt                                                                            Byt č. 3.13 – 3-izbový byt 
              Byt č. 3.15/M – 1-izbový byt                                                                            Byt č. 3.14 – 3-izbový byt                                   
              Byt č. 3.16/M – 3-izbový byt                                                                                                                                                                        

                                                                                                                      3.NP –  Byt č.4.01 – 3-izbový byt                                            

                                                                                                                                        Byt č. 4.02 – 4-izbový byt 
                                                                                                                                        Byt č. 4.03 – 4-izbový byt                

SO – 02 Obytný blok  B  – 73 b.j. 

3.PP –  149 PM,   z toho 3PM pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,  132   

                             pivničných kobiek,  9 nebytových priestorov, spoločné priestory,   

                             technické miestnosti.   

2.PP –  88 PM,     z toho 3PM pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,  88 pivničných 

                             kobiek, 5 nebytových priestorov, spoločné priestory, technické miestnosti. 

                             K jednotlivým podlažiam prislúchajú spoločné priestory ako sú schodiská, 

                             výťah, chodby a komunikácie.           

1.PP –  Byt č. 1.01 – 2-izbový byt                                                        1.NP –  Byt č. 2.01 – 3-izbový byt         
                Byt č. 1.02 –  5-izbový byt                                                                         Byt č. 2.02 – 4-izbový byt 
                Byt č. 1.03 –  2-izbový byt                                                                         Byt č. 2.03 – 2-izbov byt 

                Byt č. 1.04 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.04 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.05 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 2.05 – 4-izbový byt 
                Byt č. 1.06 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 2.06 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.07 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.07 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.08 –  2-izbový byt                                                                         Byt č. 2.08 – 2-izbový byt 
                Byt č. 1.09 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.09 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.10 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 2.10 – 2-izbový byt 
                Byt č. 1.11 –  2-izbový byt                                                                         Byt č. 2.11 – 3-izbový byt 

                Byt č. 1.12 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 2.12 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.13 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.13 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.14 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.14 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.15 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.15 – 2-izbový byt 
                Byt č. 1.16 –  1-izbový byt                                                                         Byt č. 2.16 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.17 –  2-izbový byt                                                                         Byt č. 2.17 – 2-izbový byt 
                Byt č. 1.18 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.18– 2-izbový byt 
                Byt č. 1.19 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 2.19 – 3-izbový byt 

                Byt č. 1.20 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.20 – 4-izbový byt 
                Byt č. 1.21 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 2.21 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.22 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 2.22 – 4-izbový byt 
                                                                                                                                    Byt č. 2.23 – 5-izbový byt 

2.NP – Byt č. 3.01 –  4-izbový byt                                                        3.NP – Byt č. 4.01 –  4-izbový byt         
                Byt č. 3.02 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 4.02 – 4-izbový byt 
                Byt č. 3.03 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 4.03 – 5-izbov byt 
                Byt č. 3.04 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 4.04 – 5-izbový byt 
                Byt č. 3.05 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 7.05 – 4-izbový byt 
                Byt č. 3.06 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 7.06 – 3-izbový byt 
                Byt č. 3.07 –  2-izbový byt                                                                         Byt č. 7.07 – 5-izbový byt 
                Byt č. 3.08 –  1-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.09 –  3-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.10 –  2-izbový byt                                                                          

                Byt č. 3.11 –  4-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.12 –  3-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.13 –  2-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.14 –  3-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.15 –  3-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.16 –  3-izbový byt                                                                          
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                Byt č. 3.17 –  3-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.18 –  3-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.19 –  4-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.20 –  3-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.21 –  4-izbový byt                                                                          
                                                                                                                                     

 SO – 03 Obytný blok  C  – 37 b.j. 

2.PP – 80 PM,       z toho 2PM pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,  37 pivničných 

                              kobiek, 5 nebytových priestorov, spoločné priestory, technické 

                              miestnosti. K jednotlivým podlažiam prislúchajú spoločné priestory ako sú  

                              schodiská, výťah, chodby a komunikácie.           

1.PP –  Byt č. 1.01 – 4-izbový byt                                                        1.NP – Byt č. 2.01 – 4-izbový byt         
                Byt č. 1.02 –  3-izbový byt                                                                        Byt č. 2.02 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.03 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.03 – 3-izbov byt 
                Byt č. 1.04 –  2-izbový byt                                                                         Byt č. 2.04 – 2-izbový byt 
                Byt č. 1.05 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 2.05 – 4-izbový byt 
                Byt č. 1.06 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 2.06 – 4-izbový byt 
                Byt č. 1.07 –  2-izbový byt                                                                         Byt č. 2.07 – 2-izbový byt 
                Byt č. 1.08 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.08 – 3-izbový byt 
                Byt č. 1.09 –  2-izbový byt                                                                         Byt č. 2.09 – 2-izbový byt 

                Byt č. 1.10 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 2.10 – 4-izbový byt 
                Byt č. 1.11 –  2-izbový byt                                                                         Byt č. 2.11 – 2-izbový byt 

2.NP – Byt č. 3.01 –  4-izbový byt                                                        3.NP – Byt č. 4.01 –  4-izbový byt         
                Byt č. 3.02 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 4.02 – 4-izbový byt 
                Byt č. 3.03 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 4.03 – 4-izbov byt 
                Byt č. 3.04 –  2-izbový byt                                                                         Byt č. 4.04 – 3-izbový byt 

                Byt č. 3.05 –  4-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.06 –  4-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.07 –  2-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.08 –  3-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.09 –  2-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.10 –  4-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.11 –  2-izbový byt                                                                          
                 

 SO – 04 Obytný blok  D  – 17 b.j. 

2.PP – 39 PM,       z toho 1PM pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,  39 pivničných 

                              kobiek, 1 nebytový priestor, spoločné priestory, technické 

                              miestnosti. K jednotlivým podlažiam prislúchajú spoločné priestory ako sú  

                              schodiská, výťah, chodby a komunikácie.           
 

1.PP –  Byt č. 1.01 – 2-izbový byt                                                        1.NP –  Byt č. 2.01 – 3-izbový byt         
                Byt č. 1.02 –  3-izbový byt                                                                         Byt č. 2.02 – 4-izbový byt 
                Byt č. 1.03 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 2.03 – 3-izbov byt 
                Byt č. 1.04 –  2-izbový byt                                                                         Byt č. 2.04 – 2-izbový byt 
                Byt č. 1.05 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 2.05 – 4-izbový byt 
 

2.NP – Byt č. 3.01 –  3-izbový byt                                                        3.NP – Byt č. 4.01 –  3-izbový byt         
                Byt č. 3.02 –  4-izbový byt                                                                         Byt č. 4.02 – 3-izbový byt 
                Byt č. 3.03 –  4-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.04 –  2-izbový byt                                                                          
                Byt č. 3.05 –  4-izbový byt                                                                          
                                                                                                 

 Stavebný úrad podľa § 82 ods. 2) stavebného zákona určuje podmienky užívania stavby: 

  stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím po nadobudnutí jeho 

právoplatnosti a prevádzkovať v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

  vlastník je povinný dokumentáciu skutočnej realizácie stavby uchovávať po celý čas 

jeho užívania, pri zmene vlastníka dokumentáciu odovzdať novému vlastníkovi a pri 

odstránení stavebnému úradu v súlade s § 103 stavebného zákona, 

  vlastník stavby je povinný udržiavať ju v dobrom technickom stave, 

  počas užívania stavby musia byť dodržiavané príslušné platné predpisy týkajúce sa 

ochrany životného prostredia, zdravia ľudí a požiarnej ochrany, 
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  každá zmena v užívaní alebo zmena stavby musí byť vopred odsúhlasená stavebným 

úradom. 

 stavebný objekt SO 10 Detské ihrisko v čase kolaudácie nebola dokončená, stavebný 

úrad určuje jeho dokončenie do 31.03.2021. 

 

                                                    O d ô v o d n e n i e 

 

  Dňa 30.12.2019 doručil stavebník GRAND KOLIBA, s r.o. so sídlom Révova 7, 811 

02 Bratislava tunajšiemu stavebnému úradu návrh o začatie kolaudačného konania a vydanie 

kolaudačného rozhodnutia  na  stavbu „Obytný súbor GRAND KOLIBA“ v členení na 

stavebné súbory:  SO 01 –  Obytný blok A,          SO 02 – Obytný blok B,  

                             SO 03 –  Obytný blok C,          SO 04 – Obytný blok D,  

                             SO 05 –  Hrubé terénne úpravy,  

                             SO 08 –  Konečné terénne úpravy a sadové úpravy,  

                             SO 09 –  Oporné steny, 

                             SO 21 –  Prípojky NN,  

                             SO 22 –  Vonkajšie osvetlenie (vnútroareálové) 

                             SO 23 –  Prípojky slaboprúd (vnútroareálové) 

na pozemkoch parc.č. 4842,  4832, 4828, 4829,  4845/1, 4845/8, 4845/9, 4824/1,  4824/36, 

4824/4, 4824/33, 4824/34, v katastrálnom území Vinohrady, ul. Frankovská v Bratislave, 

v zastúpení IRS – inžiniering,  s r.o., so sídlom Česká 7, 831 03 Bratislava. Na stavbu bolo 

vydané územné rozhodnutie č. ÚKaSP-2010-12/2155/STE/Vim-37 zo dňa 16.10.2010, 

právoplatné 04.12.2012, stavebné povolenie č. ÚKaSP/2013/398/Vim-62 zo dňa 18.09.2013, 

právoplatné 18.10.2013, rozhodnutie, ktorým sa povoľuje zmena stavby pred dokončením č. 

1765/2018/UKSP/VIDM-8 zo dňa 29.10.2018, právoplatné 27.12.2018.  

  Stavebný úrad po doručení a doplnení návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

oznámil listom č.2814/2020/UKSP/HOLV-ozn. zo dňa 27.05.2020 podľa ust. §80 ods.1) 

stavebného zákon  začatie kolaudačného konania, pričom nariadil miestne zisťovanie spojené 

s ústnym pojednávaním na deň 25.06.2020, z ktorého vyhotovil zápisnicu. 

 Stavebný úrad v konaní a na miestnom zisťovaní zistil, že kolaudovaná stavba bola 

uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom  konaní, 

s povolením na zmenu stavby pred jej dokončením, s nepodstatnými zmenami, ktoré 

nevyžadujú samostatné konanie o zmene stavby a netýkali sa práv, právom chránených 

záujmov alebo povinnosti iných účastníkov konania a ktoré sú zakreslené v projekte 

skutočného vyhotovenia. Takou zmenou je umiestnenie chladiarní vzduchu na pozemok parc. 

č. 4824/33 a na pozemok parc. č. 4824/34 vo vlastníctve stavebníka, ktoré boli pôvodne 

naplánované ako podzemné strojovne chladu.  

 Predmetom kolaudačného konania nie je stavebný  objekt „SO 10 Detské ihrisko“ 

z objektívnych dôvodov, nakoľko zariadenia ihriska, ktoré sú objednané u dodávateľa 

v Českej republike vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu mešká  so zákazkami. 

Stavebný objekt bude dokončený v zmysle podmienok určených stavebným úradom. 

 V čase prípravy rozhodnutia na užívanie stavby „Obytný súbor GRAN KOLIBA“ 

stavebný úrad obdŕžal podnety od budúcich vlastníkov bytov na stavbe „Obytný súbor 

GRAND KOLIBA“ Mariana Galušku, bytom Tajovského 3H, Žilina a Mgr. Juraja Reháka, 

Jégého 8, 821 08 Bratislava vo veci umiestnenia kontajnerového stojiska. Stavebný úrad 

napriek tomu, že uvedení budúci vlastníci bytov toho času nie sú účastníkmi konania, 

zaoberal sa s ich požiadavkami spolu so stavebníkom stavby s tým, že vo veci nedošlo 

k riešeniu. Vzhľadom na kritériá pre budovanie stanovíšť zberných nádob/kontajnerov na 

území Bratislavy (informácie vo veci zaslané OLO a.s., Bratislava na  MČ - Nové Mesto listom zo dňa 

28.01.2020), podľa ktorých umiestnenie kontajnerového stanovišťa sa odporúča na 10m od 

fasády s oknami chránených priestorov, má len odporúčací charakter, ktorý sa nedotýka 

úradmi odsúhlaseného procesu pri výstavbe obytného súboru Grand Koliba, ktorý bol 
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povolený stavebným povolením z roku 2013 a povolením zmeny stavby pred dokončením 

z roku 2018. 

 Vzhľadom na chýbajúce vyjadrenia dotknutých orgánov a podmieňujúcich rozhodnutí 

potrebných k užívaniu a  k  vydaniu rozhodnutia, stavebný úrad konanie prerušil a vyzval 

stavebníka o doplnenie podania v zmysle zápisnice z kolaudačného konania. Posledné 

doplnenie podania bolo dňa 12.10.2020. 

  Podľa geometrického plánu č.10/2020 zo dňa 03.06.2020 a úradne overeného 

Okresným úradom Bratislava katastrálnym odborom pod č. G1-1303/2020 zo dňa 17.07.2020 

z pozemku parc. č. 4824/1 boli vyčlenené pozemky parc. č. 4824/33 a 4824/34. 

 Na  stavbu pod názvom „Obytný súbor GRAND KOLIBA“ z  hľadiska 

enviromentálneho posudzovania bolo vydané Okresným úradom Bratislava rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov pod č. ZPO/2010/05218-

24/ANJ/BAIII. 

 Na zmenu navrhovanej činnosti „ Obytný súbor GRAND KOLIBA“ bolo Okresným 

úradom Bratislava vydané rozhodnutie pod č. OÚ-BA-OSZP3-2017/068185/KOJ/EIA-r zo 

dňa 09.08.2017. 

 Na základe návrhu na začatie kolaudačného konania, Okresný úrad Bratislava vydal 

záväzné stanovisko pod č. OU-BA-OZSP3-2020/106587-002 zo dňa 13.08.2020, podľa 

ktorého je možné konštatovať, že návrh  na začatie kolaudačného konania k stavbe „Obytný 

súbor GRAND KOLIBA“  je v súlade so zákonom o posudzovaní, s vydaným rozhodnutím č.  

OÚ-BA-OSZP3-2017/068185/KOJ/EIA-r zo dňa 09.08.2017.  

 V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

 K užívaniu časti stavby sa vyjadrili: 

 Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, listom č.HZUBA3-2020/001889-002 

zo dňa 03.09.2020. 

 Inšpektorát práce Bratislava, listom č. IBA-35-12-2.1/ZS-C22,23-20,IPBA/IPBA-

ODDBOZPI/KON/2020/2474 zo dňa 01.07.2020.  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava, listom č.HŽP/9072/2020/M zo 

dňa 07.10.2020. 

 Ministerstvo vnútra SR, PZ KDI, Bratislava listom zo dňa 08.07.2020 

 Okresný úrad Bratislava, 

– odbor star. o ŽP- odp.hosp., listom č. OÚ-BA-OSZP3-2020/97868/DAD zo dňa 

    27.07.2020, 

– odbor krízového riadenia listom č. OU-BA-OKRI-2020/094166/3 zo dňa 13.07.2020. 

V konaní boli doložené podporné rozhodnutia potrebné k vydaniu rozhodnutia o užívaní 

stavby: 

1/ Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava pod č. OU-BA-OZSP3-2018/078312/JEM/III-

6312 zo dňa 05.11.2018 (zásobovanie predmetného úseku SO 06 pitnou vodou pripojením na súčasný 

systém verejného vodovodu). 

2/ Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava pod č. OU-BA-OZSP3-2019/014965/GEE/III-

6716 zo dňa 16.12.2019 ( odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou) 

3/ Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava pod č. OU-BA-OZSP3-2020/023102/GEE/III-

6881 zo dňa 11.09.2020 (rozšírenie verejnej vodovodnej siete a verejnej kanalizačnej siete v lokalite 

„Vtáčnik“). 

4/ Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava pod č. OU-BA-OZSP3-2020/022527/GEE/III-

6942 zo dňa 12.10.2020 (zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu, odvádzanie splaškových 

a dažďových vôd). 

5/ Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava pod č. OU-BA-OZSP3-2020/090931/KVC/III zo 

dňa 06.07.2020 (schválenie postupu výpočtu množstva emisie – stredný zdroj znečistenia). 

6/  Rozhodnutie MČ Bratislava - Nové Mesto pod č. 2842/2020/10420/2019/UKSP/HOLV-56 

zo dňa 22.09.2020 (Prípojka vodovodu, hlavná vodomerná šachta, akumulačná požiarna nádrž, odvodnenie 

pozemkov) 
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7/  Rozhodnutie MČ Bratislava - Nové Mesto pod č. 1268/2018/UKSP/VIDM-2 zo dňa 

12.01.2018 ( Zásobovanie elektrickou energiou- VN prípojka, trafostanica). 

8/   Rozhodnutie MČ Bratislava - Nové Mesto pod č. 10645/2019/UKSP/HOLV-96 zo dňa 

02.12.2019 (Zásobovanie elektrickou energiou- NN rozvody). 

9/   Rozhodnutie MČ Bratislava - Nové Mesto pod č.10410/2019/UKSP/HOLV-87 zo dňa 

19.11.2019 (STL Plynovod). 

10/   Rozhodnutie MČ Bratislava - Nové Mesto pod č. 10423/2019/UKSP/HOLV-111 zo dňa 

20.12.2019 (Predĺženie trasy vonkajšieho osvetlenia a slaboprúdových rozvodov). 

11/   Rozhodnutie MČ Bratislava - Nové Mesto pod č.10422/2019/UKSP/ŠSU/HOLV-22 zo 

dňa 20.12.2019 (Obslužná komunikácia). 

12/   Rozhodnutie MČ Bratislava - Nové Mesto pod č. 2841/2020/10421/2019/UKSP/ŠSU/ 

/HOLV-5 zo dňa 20.07.2020 (Príjazdová komunikácia s parkoviskami, spevnené plochy, chodníky). 

 V uskutočnenom konaní stavebný úrad zistil, že užívanie stavby nebude ohrozovať 

verejný záujem, predovšetkým z hľadiska životného prostredia, ochrany života a zdravia 

osôb, bezpečnosti práce a technických zariadení. Na základe uvedeného rozhodol špeciálny 

stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

 

                                                         P o u č e n i e 

 

  Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 

15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto, pričom odvolacím 

orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                         starosta mestskej časti 

                         Bratislava - Nové Mesto 

                                                                                                     v z. podľa poverenia č.50/2020 

              zo dňa 3.10.2020 

              Ing. Stanislav Winkler 

              zástupca starostu mestskej časti 
 

Správny poplatok vo výške 690,-euro zaplatený na účet MČ Nové Mesto.                           

    

Doručuje sa účastníkom konania: 

1/ GRAND KOLIBA, s r.o., Révová 7, 811 02 Bratislava 

2/ IRS – inžiniering, s r.o., Česká 7, 831 03 Bratislava  
Dotknuté orgány a organizácie: 
3/ Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

4/ Hasičský a záchranný útvar hl.m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava 

5/ Okresný úrad Bratislava, odbor star.o ŽP-odp.hosp.,odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 

    832 05 Bratislava 

6/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

7/ Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
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