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

Čísl o záznamu : 5765/9574/20 18/ST A/Kam V Bratislave: 26.2.2018 

„Polyfunkčn)• súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., Bratislava", stavebný 
objekt S0-205 Bytový dom a vybavenosť a S0-206 Bytový dom a vybavenosť, na pozemkoch pare. č . 
103 70/3 1, 35, 86, 87, 88 k. ú. Staré Mesto, návrh na vydanie užívac ieho povolenia - oznámenie o začatí 
konania- informácia. 

D11o111 podania žiadosti 16.2.2018, bolo v zmys le § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté ko laudačné konanie vo 
vec i povolenia užívania časti stavby pod ľa § 76-82 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 menia a dopÍifaj ú niektoré zákony 
(ďa lej len „zákon o EIA"), zvereji1u jeme: 

a) Kópiu návrhu na vydanie ko laudačného rozhodnutia zo d1'ía 16.2.2018 
b) Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. MŽP SR sa vyjadrilo 

nasled ujúcim stanoviskom: 
1. Ministerstvo životného prostredia SR - Záverečné stanovisko č ís lo: 2995/2014-3 .4/ak zo d1'ía 28. 1.2014 

Uvedený dokument je prístupný na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./ 

Zverejnením na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré mesto stavebný úrad sp Íňa 
povinnosť vyplývajúcu z§ 38 ods. 2 zákona o EIA, v znení neskorších predpisov. 

Dátum vyvesenia : Dátum zvesenia : 



YIT Slovakia, a.s., Račianska ul. 153/A, 831 54 Bratislava 
v zastúpení CHIRAMED s.r.o., Kutlíkova 17, 85 1 02 Bratislava 

MČ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
stavebný úrad 

Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 

V Bratislave 16.2.2018 

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebného objektu S0-205, 
S0-206 pre „Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Bratislava" 

Názov a adresa stavebníka : YIT Slovakia, a.s., Račianska ul. 153/ A, 831 54 Bratislava 

Označenie a miesto stavby: „Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, 
Bernolákova ul., Bratislava" 

Predmetom kolaudácie je bytový objekt S0-205 a S0-206 

Dátum a číslo stavebného povolenia : č. 611832052/2015/ST NK.arn/G zo dňa 4.8.2015, 
právoplatné 7 .9.2015 

Predpokladaný termín dokončenia : 28.2.2018 

ICHIRAMED s.r.o., 
Ing. Peter Bahula, ko 

Prílohy: LV 
Geometr. plán č.2/2018 
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