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VEC: Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného 
s miestnym zisťovaním na časť stavby „RIVER PARK" 

Dňa 06.03.20 18 podal navrhovateľ spol. FORESPO DUNAJ 2 a. s„ Karloveská 34, 841 04 
Bratislava, IČO: 47232684, návrh na vydanie ko laudačného rozhodnutia na stavbu „RIVER PARK" časť F -
Blok 4 - Polyfunkčný objekt v rozsahu 

dvojpodlažný nebytový priestor na 1. a 2. NP 

ktorý sa nachádza v skolaudovanom polyfunkčnom 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 Bratislave (ďalej len „stavba"). Stavba bola povolená stavebným povo len ím č. SÚ-
2006/17222/42870-G/82-KI zo dňa 24.06.2006, právoplatné 26.07.2006. 

Predmet kolaudačného konania: 
V stavebnom povolení bol povolený jeden nebytový priestor na 1. NP a 2. NP po lyfunkčného objektu River 
Park, blok - F. Podľa výpisu z listu vlastníctva sa jedná o Zariadenie obchodu č. P059, na pozemku pare. č. 

22372/65. V priebehu realizácie došlo k nepodstatným zmenám spočívajúc ich v rozdelení priestoru na dva 
a k súvisiacim dispozičným úpravám. Navrhovateľ navrhuje užívať nebytové priestory nasledovne: 

na 1. NP bude nebytový priestor - zariadenie verejne správy a administratívy s úžitkovou plochou 29 
m2

, prístupný bude z exteriéru, 
na 2. NP bude nebytový priestor - zariadenie verejne správy a administratívy (Klubovňa Poštovej 
banky) s úžitkovou plochou 135 m2, prístupný bude z interiéru hlavným a ved ľajš ím vstupom. 
Klubovt'fa bude dispozične č lenená na priestor knižnice, kuchynku, barovú zónu, prezentačnú miestnosť 

a skl ad. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č . 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďal ej len „stavebný zákon"), § 
7b zákona č. 377/ I 990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, čl. 67 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky, § 2 ods. e) zákona č . 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky (ďa lej len „stavebný úrad"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného 
zákona oznamuje začatie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne za 
úče lom preverenia skutočného stavu veci nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

17.04.2018 (utorok) o 09,00 hod„ 

so stretnutím pozvaných pred hlavným vstupom do objektu na Dvoľákovom nábreží 4 (prvá budova v smere 
od Mosta SNP k River Park-u). 

Stavebný úrad upozorňuje účastn íkov kolaudačného konania a dotknuté orgány, že námietky 
a stanoviská k povoleniu užívania môžu up latniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne (§ 80 ods. 2 stavebného zákona). 

K ústnemu pojednávaniu spojenému s miestnym zi sťovaním v konaní je navrhovateľ povinný pripraviť 
kompletné doklady pod ľa § § 8 l a 81 b písm. e) stavebného zákona a§ 18 vyhlášky č . 453/2000 Z. z„ ktorou sa 
vykonávaj ú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
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Upozornenie: 
V zmysle § 17 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďa lej len „správny poriadok") účastníci konania, ich zákonní zástupcov ia a opatrovníc i sa môžu dať 
zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svoj ich 
orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyh láseným do zápisnice. 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom 
a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke(§ 33 ods. l správneho poriadku). 
Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu j eho zistenia, prípadne navrhnúť j eho dop lnenie, 
v lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadi l. V opačnom prípade 
najneskôr v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods.2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku). 

Účastník konan ia je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe (§ 34 ods. 
3 správneho pori adku). 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade (mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto, kanc. č. 228 počas úradných dní v pondelok a stredu 8 - 12; 13 :00 - 17 hod.). 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyh láškou: 
• FORESPO DUNAJ 2 a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
• Mgr. a1t. Tomáš Tokarčík, Totalstud io s. r. o., Povraznícka 5, 81 1 05 Bratislava 
• vlastníci stavby a pozemkov pod stavbou 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 
• Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na Riviére 7/A, 84 l 04 Bratis lava 
• Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, Staroturský chodník 1, 811 O 1 Bratislava 

Doručuje sa dotknutým orgánom : 
1. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
2. Krajské ri aditeľstvo Has ičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Brati slava 
4. Okresný úrad Bratislava - odbor ochrany prírody a krajiny - OHO, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
5. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 

8 12 3 5 Bratislava 

Na vedomie: 
6. FORESPO DUNAJ 2 a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
7. Mgr. art. Tomáš Tokarčík, Totalstud io s. r. o ., Povraznícka 5, 81 l 05 Bratis lava 
8. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na Riviére 7/ A, 84 1 04 Bratis lava 
9. Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, Staroturský chodník 1, 811 O 1 Bratislava 


