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

Čís lo záznamu: 6531115839/20 18/Kam V Bratislave: 9.4.20 18 

Administratívno-o bytný súbor Mýtna, Radlinského, Bratislava - časť 1. etapa, objekt SO 301-03 
Administratívny objekt: časť na 1.NP - obchodný priestor, vstupný priestor, nehnuteľnosť na pozemku 
pa re. č. 7970/2, k. ú. Staré Mesto, návrh na vydanie užívacieho povolenia spojeného so zmenou účelu 
využitia, návrh na vydanie užívacieho povolenia - oznámenie o začatí konania-informácia. 

Stavebník: BLUMENTÁL REZIDENCIA II, s.r.o„ Mýtna 47, Bratis lava, v zastúpení K.T.Plus, s.r.o„ 
Kopčianska 15, Bratislava, podala dňa 10. 1.2018 návrh na začatie správneho konania vo veci vydania 
užívacieho povo lenia „Obchodno-spo ločenský komplex Mýtna-Rad linského, 2. etapa", na pozemku pare. č. 

7971, 797217, 7972/8, 7972/9 a 7972113 k. ú. Staré Mesto - stavebný objekt SO 40 prípojka kanalizácie pre SO 
3 1 a stavebný objekt SO 50 rekonštrukcia prípojky vody pre SO 3 1, na pozemku pare. č. 7972/13 a 21744/1 k. 
ú. Staré Mesto - návrh na vydanie užívacieho povolenia spojeného so zmenou účelu využitia 

Dňom podania ž iadosti, dňa 28.3.2018, bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté kolaudačné 
konanie vo veci povolenia užívania časti stavby podľa § 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 dopÍňajú niektoré zákony 
(ďal ej len „zákon o EIA"), zverejňu jeme: 

a) Kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia zo di'ía 28.3.20 18 
b) Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. MŽP SR sa vyjadri lo 

nasledujúcimi stanoviskami a vyjadreniami: 
!.Ministerstvo životného prostredia SR - Záverečné stanovisko čís lo: 7855/2000-7.3/fp zo dňa 29 .11.2006 
2.Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor 

environmentálneho posudzovania, vyjadrenie podľa § 18, ods.4 zákona č. 24/2006 Z.Z. čís lo: 8800/2014-
3.4/ A/pl zo dňa 17. 12.2014. 

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

1nd2ová 
vedúca oddele ·a územného 

rozhodovania tavebného poriadku 

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

Dátum vyvesenia : Dátum zvesenia: 
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Vybavuje: 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
odd. územného konania a stavebného poriadku 
Vajanského nábr. č. 3 
Bratislava 

Katarína T urnová 
Ing. Ivana Korbová 

Teiefó1111e č.: 
0903 253500 
0908 052449 

VEC: žiadosť o vydanie rozhodnutia k zmene účelu využitia v spojení s užívacím povolením priestorov 
na 1.np so stavebnými úpravami v zmysle §85 st.zákona, časti stavby s názvom „Stavebné úpravy 
prevádzky reštaurácie VEGLIFE, Mýtna ulica, Bratislava" 

V zastúpení stavebníka si Vás dovoľujeme požiadať v zmysle §85 o vydanie rozhodnutie k zmene účelu 
využitia v spojení s užívacím povolením priestorov na J .np so stavebnými úpravami časti stavby s názvom 
„Stavebné úpravy prevádzky reštaurácie VEGLIFE, Mýtna ulica, Bratislava", v zmysle ustanovení zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

1. Stavebník: 
II. Miesto stavby: 
III. Parcelné č.: 

Opis: 

BLUMENTÁL OFFICE 1, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava 
Mýtna ulica 48, Bratislava - Staré mesto 
7970/2 kat.územie Staré Mesto 

Predmetom žiadosti o vydanie rozhodnutie k zmene účelu využitia v spojení s uz1vacím povolaním 
priestorov na l .np o celkovej ploche 95, 76 m2. jedná sa o dispozičné zmeny časti priestorov pod číslom 
miestnosti J,t (v súčasnosti priestor bez účelu) a miestnosť číslo 1.01 s účelom vstupného vestibulu na 
priestory budúcej reštaurácie „VEGLIFE". 
Stavebné úpravy spočívajú výlučne v zmene dispozičného riešenia priestorov a zlúčenie vstupného 
vestibulu so susednou miestnosťou bez účelu. 

Popis stavby: 
Realizácia nových nenosných konštrukcii v zmysle PD 
Vybúranie existujúcich nášľapných vrstiev podláh 
Úprava energetického a technického vybavenia priestoru (rozvody vody, kanalizácie, elektro) 
Nové nášľapné vrstvy podláh - dlažba, prírodný kameň 
Realizácia (úprava) podhľadu 

Zoznam účastníkov konania: 

1. BLUMENTAL OFFICE 1, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava 
2. K.T.Plus, s.r.o. , Kopčianska 15, 851 01 Bratislava 

Prílohy: 
1. Splnomocnenie na zastupovanie v konaní 

·2. LV na stavebný pozemok 
3. Kópia z Katastrálnej mapy 
4. 2 x PD 
5. Mč Sm ohlásenie drobnej stavby 
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