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Starostovi mestskej časti Bratislava - Ružinov vyplynula z uznesenia miestneho 

zastupiteľstva č. 156/VIII/2015 zo dňa 6.10.2015 úloha informovať o postupe prác a 

vývoji situácie na objekte bývalého obchodného domu Ružinov „ HIROŠIMA" a novom 

investorovi (kto ním je) vrátane dlžôb vlastníka pozemku. 

Na stavbu pod názvom „SCR Shopping Center Ružinov Bratislava" na Tomášikovej 

ulici v Bratislave, v katastrálnom území Ružinov bolo stavebníkovi JON a.s. so sídlom 

Tomášikova 14 v Bratislave v roku 2005 vydané stavebné povolenie s podmienkou 

ukončenia stavby do 16 mesiacov od jej začatia. Následne na základe žiadosti nového 

stavebníka YOSARIA PLAZA, a.s., so sídlom na Tomášikovej 14 v Bratislave ako 

právneho nástupcu podľa § 70 stavebného zákona ešte pre uplynutím termínu na 

ukončenie stavby stavebný úrad vydal súhlas s predĺžením termínu ukončenia stavby zo 

dňa 14.5.2007 do 30.6.2009. Dňa 20.5. 2009 stavebník podal žiadosť o predĺženie 

termínu na ukončenie stavby do 31.12. 2010. Stavebný úrad vydal v roju 2009 

rozhodnutie, ktorým žiadosť stavebníka zamietol. 

Stavebné povolenie je stále platné, nakoľko so stavbou bolo začaté v dvojročnej 

zákonnej lehote, avšak stavebník nesplnil podmienku stavebného povolenia pre 

ukončenie stavby, za čo mu bola v roku 2009 udelená sankcia vo výške 60 000 eur. Voči 

rozhodnutiu o uložení pokuty sa stavebník odvolal na odvolací orgán, ktorý potvrdil 

rozhodnutie o pokute tunajšieho stavebného úradu a odvolanie zamietol. Stavebník ďalej 

podal žalobu voči týmto rozhodnutiam správnych orgánov na súd. 

V súčasnosti sa spracováva overovacia štúdia územia spoločnosťami Cigler Marani 

architects a A1 Respect. Investorov (zahraničný investičný fond) zastupuje právnická 

kancelária Havel, Holásek & Partners. Štúdia overuje rozvoj a rozšírenie Papánkovho 

námestia a jeho revitalizáciu, prípadné prepojenie s Parkom Andreja Hlinku a samotné 

využitie funkcií budúceho objektu, možných v danom území, keďže koncept projektu 

Yosaria Plaza investor vyhodnotil ako nevhodný. Po spracovaní uvedenej štúdie začne 

oficiálna komunikácia investorov voči verejnosti. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov v súčasnosti voči spoločnosti Yosaria Plaza 

eviduje nasledovné pohľadávky: 

-  60 000 eur - sankcia z roku 2009 za nesplnenie podmienky stavebného povolenia 

pre ukončenie stavby - mestská časť sankciu vymáha prostredníctvom exekútora 

-  3 000 eur za porušenie VZN 1/2003 o čistote a poriadku - Krajský súd v 

Bratislave právoplatným uznesením zo dňa 15.12. 2014 postúpil spis na Okresný úrad 

Bratislava na preskúmanie 

-  1 000 eur - za porušenie VZN 1/2003 o čistote a poriadku - sankcia udelená 

rozhodnutím 9.9. 2013, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27.11. 2013, 

vykonateľnosť nadobudlo 12.12. 2013 - mestská časť sankciu vymáha prostredníctvom 

exekútora 

-  1 200 eur - za porušenie VZN 1/2003 o čistote a poriadku - sankcia udelená 28.3. 

2014, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22.4. 2014, vykonateľnosť 7.5. 2014, 

mestská časť sankciu vymáha prostredníctvom exekútora 



 

 

Pohľadávku voči spoločnosti Yosaria Plaza a.s. eviduje aj spoločnosť Cultus Ružinov a.s., 

podľa Správy o hospodárení spoločnosti za prvý polrok 2015 je výška pohľadávky 111 

217 eur (49 232 eur v exekučnom konaní, 61 985 eur súdne rozhodnutie).

 

 

 

 


