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Váš list číslo/zo dňa 
I 

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

Naša značka Vybavuje/if/@ 
5967/123 17/2018/STNMys lng.Myslíková I 0259246257 I 

maria.myslikova@staremesto.sk 

Bratislava 
16.03.2018 

Vec: Oznámenie o začatí kolaudačného konania na časť stavby „RIVER PARK" - informácia 

Dňa 06.03.2018 podal navrhovateľ spol. FORESPO DUNAJ 2 a.s., Karloveská 34, 841 04 
Bratislava, IČO: 47232684, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „RIVER PARK" 
časť F - Blok 4 - Polyfunkčný objekt v rozsahu 

dvojpod lažný nebytový priestor na 1. a 2. NP, 

ktorý sa nachádza v skolaudovanom po lyfunkčnom objekte so súp. č. 7529, na pozemkoch pare. č . 

22344/48, 22344/ 50, 22372/64, 22372/65, 22372/66, 22372/68, 22372/70, 22372/72 v k. ú. Staré 
Mesto, na ulici Dvorákovo nábrežie 4 v Bratis lave (ďalej len „stavba"). Stavba bola povo lená 
stavebným povo len ím č. SÚ-2006/ 17222/42870-G/82-KI zo d1'ía 24.06.2006, právop latné 26.07.2006. 

Podaním návrhu bo lo 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 zmys le § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v 
znení neskorších predpisov zvereji'íujeme: 
• Kópiu návrhu na vydan ie kolaudačného rozhodnutia 
• Navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vp lyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky vydalo k stavbe záverečné stanovisko č. 4 1 60/03 - 1 .1 2/tč zo di'ía 
31.03 .2004. 

Uvedené stanov isko je prístupné na stránke www.enviroportal.sk. 

Príloha: 
kópia návrhu na vydan ie kolaudačného rozhodnutia 



1. 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

podľa§ 79 a nasl. Stavebného zákona v spojení s§ 17 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

Navrhovateľ 

FORESPO DUNAJ 2 a.s„ 

Karloveská 34 

841 04 Bratislava 

Zastúpený: 

Ing. Vladimír Salkovič, Plickova 14, 83 1 06 Bratislava 

Mgr. Juraj Macek, Čemockého SA, 831 53 Bratislava 

2. Označenie a miesto stavby 

Názov stavby: River Park časť F - Klubovňa Poštovej banky 

Druh stavby: Polyfunkčná budova 

Účel stavby: 2 x nebytový priestor, 

1. Nebytový priestor na 1. NP - zariadenie verejnej správy a administratívy 

2. Nebytový priestor na 2. NP - zariadenie verejnej správy a administratívy - Klubovňa 

Poštovej banky 

Miesto stavby: Dvorákovo nábrežie 1 O, Bratislava 

Parcelné číslo: 22372/64, 22372/65, 22372/66 22372/68, 22372/70, 22372/72 

Katastrálne územie: Staré mesto 

3. Údaje o stavebnom povolení (zmene stavby pred dokončením): 

Stavebné povolenie číslo : SÚ - 2006/17222/42870-G/82-KI zo dňa 24.06.2006 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa: 26.07.2006 

Názov rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením: Rozhodnutie 

Rozhodnutie číslo: SÚ - 2007/24089/70171-G/135-KI zo dňa: 22.11.2007 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa: 29. 11.2007 

Kolaudačné rozhodnutie: č. 3288/8318/2010/URS/Kul-H/53 zo dňa 19.04.2010 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dií.a: 6.5.201 O 

4 . Stavenisko bude úplne vypratané a úprava okolia bude dokončená do: 03.04.2018 

Stavba bude*- nebude* užívaná ako prevádzkareň: 
/ 



5. Opis zmien a odchýlok oproti stavebnému povoleniu a územnému rozhodnutiu: 

V stavebnom povolení bol povolený jeden nebytový priestor na l .NP a 2. NP polyfunkčného '
objektu River Park, Blok - F. V priebehu realizácie došlo k nepodstatným zmenám 
spočívajúcich v rozdelení priestoru na dva a k súvisiacim dispozičným úpravám. Podávame 
návrh na kolaudáciu samostatne nebytového ptiestoru o rozlohe 29 m2 na 1. NP a samostatne 
na p1iestor o rozlohe 135 m2 na 2.NP (v danom priestore vznik.ne Klubovňa Poštovej banky, 
ktorá má slúžiť ako oddychový priestor pre zamestnancov). 

7. Investičný náklad stavby rozčlenený na samostatné objekty : 
90 OOO € 

Telefonický kontakt: 0908 869 668 

E-mail: 

/ 
' l"\I 

Ing. Vladimír Salkovič 
predseda predstavenstva 

FORESPO DUNAJ 2 a.s. 

°'~ ............... . .................................. . 
Juraj Macek 

č redstavenstva 
FORESPO DUNAJ 2 a.s. 

Prílohy: 1 x list vlastníctva, 1 x katastrálna mapa, 1 x kópia stavebného povolenia, 1 x záverečné 

stanovisko MŽP, 1 x vyhodnotenie súladu, 1 x kúpna zmluva, 1 x projektová dokumentácia 

skutočného vyhotovenia 


