
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOV Á VES 

Naše číslo 
202211704/KOM/16/Lo 

N ovoveská 17 l A, 84 3 l O B R A T I S L A V A 

ROZHODNUTIE 

Bratislava 
27.12.2022 

Mestská časť Bratislava Devínska No vá V es, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie III., IV. triedy a účelové komunikácie, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný 
zákon"), podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon"), podľa § 68 stavebného zákona a podľa § 46 a 
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny 
poriadok") 

povol'uje 
zmenu stavby pred dokončením 

v stavebnom konaní stavbu s názvom "SIKO Bory Bratislava - Lamačsl•á brána", stavebné 
objekty objekt SO 102.1 Komunikácie a spevnené plochy a SO 102.2 Oporné múriky na 
pozemkoch reg. "C-KN" parc. č. 2810/500, 2810/501, 2810/502, 2810/503, 2810/521, 2810/575, 
2810/584, 2822/58, 2828/33 a 2828/41 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, stavebníkovi: 

SLOSIKO s.r.o., 
so sídlom Galvaniho 16/B, 821 04 Bratislava, 

IČO: 36 865 770 

podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť Acrea s. r. o., ul. 29. augusta 
36/C, 811 09 Bratislava z 05/2022, Ing. arch. Michal Pasiar, osvedčenie č. 00226/2016 -
autorizovaný architekt, overenej v konaní o zmene stavby pred dokončením. . 

Na uvedenú stavbu bolo vydané mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves stavebné 
povolenie č. 2022-2111999/KOM/1/Lu zo dňa 27.01.2022 právoplatné dňa 23.02.2022. 

Účel stavby: inžinierska stavba (parkoviská, chodníky, komunikácia) 
Druh stavby: inžinierska stavba 

Zmeny stavby sú v nasledovných objektoch: 

Objekt SO 102.1- Komunikácie a spevnené plochy 



ZmenaZ03 
pred objektom B, naľavo od príjazdu do vnútrobloku, medzi osami A-B/10-14 bude 
rozšírená spevnená plocha, ktorá slúži na manipuláciu s tovarom a pre pohyb vozidiel. 

Zmena Z18 
- chodník pri objekte A na osi A/1-6 a J-M/1-6 bude upravený z pôvodnej betónovej dlažby 

na cementový betón. Z chodníka bude plynulý prechod na cestu, chodník od cesty bude 
odlíšený vodorovným dopravným značením, 
úprava výšky obmbníka na osi 6a. 

Objekt SO 102.2- Oporné múriky 
ZmenaZ12 

- zvýšením výšky oporného múm nad terén minimálne o l ,O m, 
zábradlie na opornej stene ohraničujúcej pozemok a pri manipulačnej ploche objektu B 
bude zmšené. 

Pre realizáciu stavby sa stanovujú tieto podmienky: 

l. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala 
spoločnosť Acrea s. r. o., ul. 29. augusta 36/C, 811 09 Bratislava z 05/2022, Ing. arch. 
Michal Pasiar, osvedčenie č. 00226/2016 - autorizovaný architekt, overenej v konaní o 
povolení zmeny stavby pred dokončením, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto stavebného 
povolenia. Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred 
odsúhlasená stavebným úradom. 

2. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektmých 
zákonov, podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. a ustanovenia§ 43i ods. 3 písm. 
e ), g), h) stavebného zákona. 

3. Stavba bude dokončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V 
prípade, že termín nebude môcť byť dodržaný, sú stavebníci povinní požiadať stavebný úrad 
o jeho predÍženie. 

Všetky ostatné podmienky stavebného povolenia č. 2022-2111999/KOM/1/Lu zo dňa 27.01.2022 
právoplatné dňa 23.02.2022 .zostávajú v platnosti. 

4. Stavebník je povinný splnit' nasledovné podmienky a rešpektovať uvedené 
stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a samosprávy: 

l. Ministerstvo životného pt·ostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, záväzné stanovisko č. 1663/2022-
1.7/fr, 67207/2022 zo dňa 15.11.2022: 
• návrh uvedený v žiadostí stavebníka SLOSIKO s. r. o., Galvaniho 16/B, 821 04 

Bratislava v zastúpení splnomocneného zástupcu ATRIOS Projekmanagement s. r. o., so 
sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 46 429 824, v zastúpení spoločnosťou 
Armatrade GRP, s. r. o., so sídlom Súl'ovská 38, 821 05 Bratislava vo veci vydania 
povolenia zmeny stavby pred dokončením v rámci stavby "Obchodné centmm SIKO 
Bory, Bratislava", je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niekto ch zákonov v znení neskorších predpisov, 
so záverečným stanoviskom č. 1581/2008-3.4/fp zo dňa 04.07.2008, rozhodnutím 
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vydaným v zisťovacom konaní č. 8139/2020-1.7/fr-R, 37279/2020 zo dňa 13.08.2020 
vydanými Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pod! 'a tohto zákona 
a ich relevantnými podmienkami. 

V konaní neuplatnil námietky a pripomienky žiaden účastník konania, dotknuté orgány vyjadrili 
svoje kladné stanoviská a požiadavky a tieto boli zapracované do tohto rozhodnutia. 

Odôvodnenie 

Stavebník: spoločnosť SLOSIKO s.r.o., so sídlom Galvaniho 16/B, 821 04, Bratislava, IČO: 
36 865 770 v zastúpení splnomocneného zástupcu Metrostav Slovakia, s. r. o., so sídlom 
Mlynské Nivy 68, 854 77 Bratislava, IČO: 2023 755 712, v zastúpení spoločnosťou Armatrade 
GRP, s. r .o., sídlom Súľovská 38, 821 05 Bratislava podal dňa 11.08.2021 žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu "SIKO Bory Bratislava - Lamačská brána", stavebné 
objekty objekt SO 102.1 Komunikácie a spevnené plochy a SO 102.2 Oporné múriky na 
pozemkoch parc. č. 2810/500, 2810/501, 2810/502, 2810/503, 2810/521, 2810/575, 2810/584, 
2822/58,2828/33 a 2828/41 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 

Stavebník preukázal vlastnícke právo k pozemkom parc. č. 2810/500, 2810/50 l, 2810/502, 
2810/503, 2810/521, 2810/575, 2810/584, 2822/58, 2828/33 a 2828/41 v katastrálnom území 
Devínska No vá Ves výpisom z L V č. 6971. 

Na uvedenú stavbu bolo vydané mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves stavebné 
povolenie č. 2022-2111999/KOM/1/Lu zo dňa 27.01.2022 právoplatné dňa 23.02.2022. 

Stavebník na základe výzvy stavebného úradu č. 2022/1704/popl/Lo zo dňa 01.08.2022, uhradil 
správny poplatok podľa položky č. 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov, dňa 10.08.2022 vo výške 300 eur. 

Stavebný úrad listom č. 2022/1704/ozzpd/Lo zo dňa 16.09.2022 oznámil účastníkom konania a 
dotknutým orgánom začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením, pričom upustil 
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a stanovil riadnu lehotu na podanie 
pripomienok a námietok. Do podkladov rozhodnutia nenahliadol žiaden účastník konania. 

Špeciálny stavebný úrad zároveň požiadal listom č. 2022/1704/EIA-stan./Lu zo dňa 21.09.2022 
MŽP SR, sekcia environmentálnych programov a projektov, odb. posudzovania projektov 
o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c ods. 2) stavebného zákona. Súhlasné záväzné 
stanovisko bolo vydané pod. č. 1663/2022-1.7 /fr, 67207/2022 zo dňa 15.11.2022. 

V konaní bola predložená projektová dokumentácia spracovaná oprávneným projektantom, 
vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií. 

Všetky pripomienky dotknutých orgánov, ktoré boli vznesené v stavebnom konaní, stavebný 
úrad zohľadnil v podmienkach tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady v zn1ysle ustanovení § 61, § 62, § 64 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom zistil, že povolením realizácie 
predmetnej zmeny stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva a 
právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania. 
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Stavebný úrad v uvedenom konaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia 
na zmenu stavby pred dokončením. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako znie výrok. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa § 54 správneho poriadku) do 15 dní 
odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal - Mestská časť 

Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 lO Bratislava, pričom odvolacím orgánom 
je Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 
832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 

Doručí sa (účastníci konania): 

~ r- . ..,..t:--- - :::;;;;.. 
D , • K •Vr 7 arms raJCir 

starosta 
Mestskej časti Bratislava 

Devínska Nová Ves 

l. SLOSIKO s.r.o., Galvaniho 16/B, 821 04, Bratislava- stavebník 
2. Metrostav Slovakia, s. r. o. , Mlynské Nivy 68, 854 77 Bratislava- splnomocnenec, zhotoviteľ 

3. Armatrade GRP, s.r.o., Mliekárenská 15, 821 09 Bratislava - splnomocnenec 
4. ATRIOS Projektmanagement, s.r.o, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 
5. BAU holding - rodinné domy, s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava 
6. Ptáček- správa, a.s., sídlom Vajnorská 140, 831 04 Bratislava 
7. Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 Ol Bratislava 
8. Hl. m. SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne námestie l , 814 99 Bratislava 
9. A3 Projekt, s.r.o., Ing. arch. Ján Maruškin, Vajnorská l OO/ A, 831 04 Bratislava - projektant 
Účastníci konania, ktmým toto postavenie vyplýva z osobitných p redpisov podľa § 140c 
stavebného zákona: 
lO. Zdmženie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 OO Bratislava 
ll . Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Ing. arch. Karin Lexmann. vedúca oddelenia 

stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích doktm1entov, Primaciálne námestie l , 
P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 

Ďalej sa doručuje na zverejnenie podl'a §140c stavebného zákona: 
12. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves- stavebný úrad 

Na vedomie (dotlrnuté orgány): 
13. Hlavné mesto SR Bratislava, OUIC, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava 
14. Hlavné mesto SR Bratislava, odd. ŽP a mestskej zelene, Primaciálne námestie l , 814 99 

Bratislava 
15. OÚ Bratislava, OSoŽP, odpad. hospod. , Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
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16. OÚ Bratislava, OSoŽP, ochr. prírody a krajiny, Tomášikova 46,83205 Bratislava 3 
17. OÚ Bratislava, OSoŽP, štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
18. OÚ Bratislava, OSoŽP, oc1n·. ovzdušia, Tomášikova 46,83205 Bratislava 3 
19. OÚ Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46,83205 Bratislava 3 
20. OÚ Bratislava, Odd. pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 83205 Bratislava 3 
21. KR HaZZ v Bratislave, Radlinského 6,811 07 Bratislava l 
22. MV SR, KR PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava l 
23. MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra l ,81235 Bratislava 
24. MDaV SR, odbor cestnej infraštruktúry, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 
25. RÚVZ Ba, hl. mesto Ba, Ružinovská 8, P.O.BOX 26,820 09 Bratislava 29 
26. SZTP, Ševčenkova 19, 851 Ol Bratislava 
27. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská l, 842 50 Bratislava 
28. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska l, 814 52 Bratislava 
29. T-gas, s.r.o., Cesta mládeže 5421, 90101 Malacky 
30. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, P.O.BOX 292,810 OO Bratislava l 
31. BVS a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
32. SVP, š. p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4 
33. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28,81762 Bratislava. 
34. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/ A, 841 04 Bratislava 
35. Volkswagen Slovakia, a.s., Jána Jonáša l, 843 02 Bratislava 
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