
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Číslo záznamu: 11448/53520/2017/STA/Kam V Bratislave: 13.12.2017 

„Obchodno-spoločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2. Etapa", na pozemku pare. č. 7971, 7972/7, 7972/8 
a 7972/13, s prípojkami IS aj na pozemku pare. č. 21744/1 k. ú. Staré Mesto - návrh na vydanie stavebného 
povolenia - oznámenie o začatí konania - informácia. 

BLUMENTAL REZIDENCIA II., s.r.o., Palisády 47, Bratislava a BLUMENTAL OFFICE II., s.r.o., 
Palisády 4 7, Bratislava, v zastúpení K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava, podali dií.a 30.11.2017 návrh na 
začatie správneho konania vo veci povolenia zmeny stavby pred dokončením: „Obchodno-spoločenský 

komplex Mýtna-Radlinského, 2. Etapa", na pozemku pare. č. 797 J, 7972/7, 7972/8 a 7972/I 3, s prípojkami 
IS aj na pozemku pare. č. 21744/ J k. ú. Staré Mesto. 

Pre umiestnenie predmetnej stavby bolo Mestskou časťou Bratis lava-Staré Mesto vydané 
rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1351 pod č. 6637/495 19/2015/STA/Kul zo dňa 27.11.2015, právoplatné 
18.1.2016. 

Difom podania žiadosti, dňa 30.11.2017, bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté stavebné konanie 
vo veci povolenia stavby podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení. 

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 men ia a dopÍňajú niektoré zákony 
(ďalej len,,zákon o ELA'.'), zverejňujeme: 

a) Kópiu návrhu na vydanie povolenia dňa 30. 12.2017 
b) Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. MŽP SR sa vyjadrilo nasledujúcimi 

stanoviskami a vyjadreniami: 
1. Ministerstvo životného prostredia SR-Záverečné stanovisko číslo: 7855/2000-7.3/fp zo dňa 29.11.2006 
2.Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor 

enviromentálneho posudzovania, vyjadrenie podľa § 18, ods.4 zákona č. 24/2006 Z.Z. číslo: 8800/2014-
3.4/ A/pl zo dňa 17.12.2014. 

Uvedené dokumenty sú prístupné na stránke http://enviropottal.sk/sk/eia./ 

In~:-:.á 
vedúca oddele · územného 

rozhodovania a tavebného poriadku 

Zverejnením na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré mesto stavebný úrad spÍňa 
povinnosť vyplývajúcu z§ 38 ods. 2 zákona o EIA, v znení neskorších predpisov. 
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Mestská časť Bratislava Staré mesto 
Oddelenie územného rozhodnutia a stavebného poriadku 
Referát stavebného poriadku 
Vajanského náb.3 
814 21 Bratislava 

V Bratislave dňa: 2711112017 Vybavuje: Ing. Ivana Korbová, tel.: 0908 052449 
Katarína Tumová„ tel.: 0903 253500 

VEC: Návrh na vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením časti stavby s názvom: Obchodno
spoločenský komplex, Mýtna - Radlinského, 2.etapa 

V zastúpení stavebníka si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie . povolenia zmeny stavby pred jej 
dokončením časti stavby s názvom: „Obchodno-spoločenský komplex, Mýtna - Radlinského, 2.etapa", v 
zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavébný 

zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona 

Stavebník: 

Miesto stavby: 
Parcelné č.: 
kat.územie: 
Projektant: 

Blumental rezidencia II. , s.r.o„ Palisády47, 811 06 Bratislava 
Blumental office II. , s.r.o„ Palisády 47, 811 06 Bratislava 
Radlisnkého ulica, Bratislava - Staré Mesto 
797217' 7972/13, 7971 , 7972/8 
Staré Mesto 
A 1 ReSpect, a.s„ Klariská 1, 811 03 Bratislava 
Architektonická dielňa Collegium, s. r.o., Mierová 161 , 821 05 Bratislava 
Ing.arch.Peter Suchanský, autorizovaný arch.č. 1077 AA 

Náklady: 350 tis.euro 
Dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní a následne nahlásený na stavebný úrad. 

Základné údaje o stavbe: 

Stavba bola umiestnená rozhodnutfm o umiestnení stavby 1155, ktoré vydala Mestská časť Bratislava -
Staré Mesto pod číslom 4679/3613/2009/URS/Gal-UR zo dňa 16/9/2009, právoplatným dňa 27/10/2009 
a následne zmenou územného rozhodnutia č.6637/49519/2015/sta/kul zo dňa 27/11/2015, právoplatným 
dňa 18/1 /2016 a následne stavebné povolenie vydané Mestskou časťou Bratislava Staré mesto pod 
ev.č.8313/35057/2016/STA/kam/G-52 zo dňa 27/7/2016 právoplatným dňa 5/9/2016 a následne 
rozhodnutím zmenou stavby pred jej dokončením v spojení s dodatočnou legalizáciou stavby vydaným 
Mestskou časťou Bratislava Staré mesto pod ev.č. 77 44/27633/2017 /Kam/K-108 zo dňa 16/6/2017 
právoplatným dňa 25/7/2017. 

Opis zmien stavebných objektov: 

SO 30 Podzemná garáž - bez zmeny 

SO 31 Apartmánový dom na krátkodobé pobyty s obchodnou vybavenosťou 
Zmena funkcie na 2.np sa týka iba celkový počet apartmánov z pôvodných 76 ks na navrhovaných 98 
kusov ktoré sú umiestnené na 2 až 9 np. Zmena stavby spočíva iba dispozičných zmenách a zmene účelu 

využitia výlučne len na 2.np. 



SO 32 Obchodno-spoločenský dom 
Zmena funkcie na 2 až 5.np, 7.np a 12.np dochádza k zmene využitia plochy a podlahovej plochy pričom 
obchodu prislúcha 332 m2 a ostatné podlažia o výmere 5.553 m2. Celkovo sa jedná o navýšenie 4.083 m2 
plochy administratívnych priestorov. 

Statická doprava 2. etapa - bez zmeny 
Napojenie na inžinierske siete - bez zmeny 

predmetom návrhu sú výhradne stavebné objekty: 
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Zoznam účastníkov konania: 
1. BLUMENTAL REZIDENCE II , s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava 
2. BLUMENTAL OFFICE II , s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava 
3. BLUMENTAL OFFICE 1, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava 
4 . Ing.arch. Branislav Kaliský, A1 ReSpect, a.s., Klariská 1, 811 03 Bratislava 
5. Ing.arch. Peter Suchanský, Architektonická dielňa COLLEGIUM, s.r.o. , Mierová 161, 821 05 Bratislava 
6. K.T. Plus, s .r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava 

K.T.Plus, s.r.o. 
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Prílohy: 
1. Splnomocnenie - 2 ks 
2. LV na stavebný pozemok - originál vyhotovenie 
3. Kópia z Katastrálnej mapy - originál vyhotovenie 
4. Hazu 
5. Krpz kdi 
6. Mag.hl.m.SR Ba_ORM stanovisko 
7. Overenie existencie inž.sietí zakreslené správcami 
8. Ou Ba odpady 
9. Hl.m.SR Ba ORM záv.stanovisko 
10. mč Bratislava rozhodnutie UR 
11 . mč Bratislava rozhodnutie SP 
12. mč Bratislava rozhodnutie ZSPD 


