
Váš list číslo/zo dňa 
/ 

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

Naša značka Vybavuje/~/@ 
7209/270 15/20 18/STNMys Ing. Myslíková / 0259246257 / 

maria.myslikova@staremesto.sk 

Bratislava 
14.06.2018 

VEC: Oznámenie o začatí kolaudačného konania časti stavby „Polyfunkčné mestské centrum 
Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava" - informácia 

Dňa 23.04.20 18, s doplnením dňa 16.05.2018 a 05.06.2018 podal navrhovateľ spol. 
Zuckermandel byty, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na časť stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok 
Žižkova Bratislava": 

SOA 03 Dom AB 
v rozsahu: nebytový priestor s ozn. „Priestor č. 7 - 2000" 

na pozemku pare. č . 1044/8 v katastrálnom území Staré Mesto, na Žižkovej ulici 17 A v Bratislave. 
Rozostavaný nebytový priestor je časťou stavby so súp. č. 7801 na pozemkoch pare. č. 

104416, 104417, 1044/ 8, 1044/46, 1044/47, 1044/48, 1044/49, 1044/50, 1044/51, 1044/52, 1044/89, 
1044/90 v k. ú. Staré Mesto. 

Podaním návrhu bolo v zmys le § 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 zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v 
znení neskorších predpisov zverej11ujeme: 
• Kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
• Navrhovaná č innosť bola predmetom povinného hodnotenia podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky vydalo k stavbe v zmysle Zákona č. 24/2006 Z. z. záverečné 

stanovisko č. 7357/07-3.4/bj zo dňa 3 1.07.2008. 
Uvedené rozhodnutie a rozhodnutia súvisiace so stavbou sú prístupné na stránke 

https://www.enviroportal.sk. 

Príloha: 
kópia návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

Ing ová 
vedúca oddelenia ú mného 

rozhodovania a stave ého poriadku 
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V Bratislave: 

VEC: Oznámenie o skončení stavebných prác a žiadosť o kolaudáciu 

Týmto oznamujeme Stavebnému úradu ukončenie stavebných prác - Interiéru Kaviarne Mondieu, 
nachádzajúcej sa v objekte AB nájomnej jednotke AB 00 Kl 01, nachádzajúcej sa v polyfunkčnom 
objekte Zuckermandel - Žiškova, Žiškova ul. 17 A, Bratislava. 

Zároveň žiadame stavebný úrad o vytýčenie konania na povolenie užívania v zmysle priloženej 
projektovej dokumentácie - projektu skutočného vyhotovenia. 

S pozdravom 
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V Bratislave: 

fiA\IRH 
VEC: Doplnenie Oznámenia o skončení stavebných prác a žiad~· kolaudáciu 

Týmto dopÍň.ame našu žiadosť o kolaudáciu a oznámenie o ukončení stavebných prác 
o chýbajúce údaje: 

N avrhova tel': 

Názov organizácie: Zuckermandel byty, s.r.o. 

Sídlo (adresa): Dvofákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 

Zastúpený splnomocneným zástupcom: Adam Slanina 

Sídlo ( adresa): Blagoevova 12 851 04 Bratislava 

Zastúpený splnomocneným zástupcom: MONIDEU Group s.r.o. 

Sídlo (adresa): Miletičova l , 821 08 Bratislava 

Označenie a miesto stavby (uvedie sa označenie podľa stavebného povolenia) : 

Názov stavby: „Polyfunkčné mestské centrum Zuckemrnndel, celok Žižkova Bratislava" 

Časť: nájomná jednotka AB 00 Kl 01, podľa LV ide o nebytový priestor č. 2000, 

nachádzajúci sa na prízemí. 

Účel časti stavby: kaviarei'l 

Miesto stavby: nájomná jednotka AB 00 Kl 01 je súčasťou stavby ZUCKERMANDEL, 

blok A, so súp. č. 7801 na pozemkoch pare. č. 1044/6, 104417, 1044/8, 1044/46, 1044/47, 

1044/48, 1044/49, 1044/50, 1044/51 , 1044/52, 1044/89, 1044/90 v k. ú. Staré Mesto 

Ulica: Žižkova 17 A, Bratislava 



Údaje o stavebnom povolení (zmene stavby pred dokončením) : 

Stavebné povo lenie čísl o: 490/27688/20 14/STA/Ham-G/21 zo dôa 16.06.2014 právoplatné 

dťla: 22.07.2014 

Zmena stavby pred dokončením č. 6: 1O194/54038/2016/STA/Mys-K/l 98 zo dfia: 

08.12.2016 právoplatné dií.a: 11.01.2017 

Stavenisko bude úplne vypratané a úprava okolia bude dokončená do: 30.05.2018 

Opis zmien a odchýlok oproti stavebnému povoleniu a územnému rozhodnutiu: 

Zmeny v dispozícií, zdravotechniky a rozvodov. 

S pozdravom, 


