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Vec: Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - informácia 
o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

Dňa 30.05.2017 požiadal navrhovateľ spol. Zuckermandel byty, s. r.o., so sídlom Dvorákovo 

nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava, v zastúpení FORMA T, spol. s r.o., so sídlom Handlovská 19, 852 89 
Bratislava, o vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť stavby „Po lyfunkčné mestské centrum 

Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava" v rozsahu stavebných objektov bloku C: 

SOC8 
soc 11.2 
soc 12.2 
soc 13.2 

Dom CX (v obmedzenom rozsahu) 
Sadové úpravy - severná časť 
Areálové osvetlenie - severná časť 
Polievací vodovod - severná časť 

na pozemkoch pare. č. 1044/ 10, 1044/11, 1044/98, 1044/ 101 , 1044/124 v katastrálnom území Staré 
Mesto, na Žižkovej v Bratislave. 

Podaním návrhu bolo v zmysle § 18 ods. 2 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v spojení s § 76 až 82 Zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začaté kolaudačné konanie. 

V zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopÍňajú 
niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia: 

• Po uskutočnenom konaní mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala dňa 03.08.2017 
povolenie na užívanie stavby č. 83 14/33478/2017/STA/Mys/H-78. Rozhodnutie nadobud lo 

právoplatnosť dňa 14.09.2017. 
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Ing. Mária Kullmanová 

vedúca oddelenia územného 
rozhodovania a stavebného poriadku 


