
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Čís lo záznamu: 7882/27048/20 18/DOP/Zub V Bratislave: 14. 06. 2018 

„Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY III. etapa, administratívna budova Panorama City 
Busines III, Bratislava, Landereova ulica" (ďa l ej len „stav ba") 

- objekt SO 21 areálové komunikácie a spevnené plochy 

- návrh na vydanie ko laudačného rozhodnutia - oznámenie o začatí konania - informácia . 

Stavebník MENOLI, s. r. o., Dvorákovo nábrežie č. 10, 811 02 Bratislava, podal dňa 05. 06. 2018 návrh na 
začatie správneho konania vo vec i povolenia užívania stavby 

„Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY III. eta pa, administratívna budova Panorama City 
Busines III, Bratislava, Lanclereova ulica" 

- objekt SO 21 areálové komunikácie a spevnené plochy 

Pre umiestnenie a povolenie predmetnej časti stavby - objekt SO 11 O spevnené plochy a komunikácie bolo 
Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 134 1 pod č. 

525/24284/20 15/STA/Klo-UR zo di'la 03. 06. 2015, právoplatné 30. 09 . 2015 a stavebné povolen ie č. 

6599/24222/20 16/STA/Zub zo dňa 17. 05. 2016 právoplatné 16. 06. 20 16. 

Dňom podania žiadosti, di'la 05. 06. 2018, bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté kolaudačné 
konanie vo veci 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 vp lyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony 
(ďalej len „zákon o EIA"), zvere ji'lujeme: 

a) Kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dtl.a 05. 06. 2018. 
b) Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
vydal rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3/2014/022337/ANJ/I-EIA zo dtl.a 05. 06. 20 14 podľa § 29 zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a dop lnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Uvedené dokumenty sú prístupné na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./ 
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Zverej nením na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej čast i Bratislava-Staré mesto stavebný úrad spÍií.a 
povinnosť vyplývaj úcu z§ 38 ods. 2 zákona o EIA, v znení neskorších predpisov. 

Dátum vyvesenia : Dátum zvesen ia: 



MADING 
MANAžAIENT, DOZOR, INŽJNIERING STAVIEB 

Mestská časť Bratislava - Staré mesto 
Špeciálny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie III. a IV. triedy a účelové 
komunikácie 

Váš list I zo dňa Naša značka 
004/AB PNC lll/Koluadácia/2018 

Vec 

Panorama City III. Business Landererova ul. 

Vajanského nábrežie 3 
814 21 B r a t i s 1 a v a 

Vybavuje 
T óth/0907 220326 
toth@mading.sk, 

Bratislava 
31.05.2018 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby spojeného s konaním o zmene 
stavby 

V zastúpení spoločnosti MENOLLI , s.r.o., so sídlom Dvorákovo nábr. 10, 811 02 
Bratislava, stavebníka stavby „Panorama City Business III. Bratislava - Landererova ul.", 
ktorá sa realizuje na pozemkoch registra C KN pare. číslo 9134/8, 9134/9, 9134/106, 9134/108, 
9134/109, 9134/127, 9134/128, 9134/47, 9134/49, 9134/50, 9134/52, 9134/111, 9134/112, 
9134/113, 21795/2 a 21836/12 v katastrálnom území Staré Mesto, Vám predkladáme, v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia časti stavby charakteru účelových komunikácií spojeného s konaním o zmene 
stavby v zmysle § 81 ods. 4) zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, v členení na nasledovné 
stavebné objekty : 

SO 21 Areálové komunikácie a spevnené plochy. 

\ 

Na predmetnú stavbu bolo Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto vydané stavebné 
povolenie rozhodnutím č. 6599/24222/2016/STA/Zub zo dňa 17.05.2016, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 16.06.2016. 

V zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Vám uvádzame nasledovné údaje o kolaudovanej 
stavbe: 
Stavebník : 

Zastúpený : 
IČO: 
Názov stavby : 
Kolaudovaná časť stavby: 
Miesto stavby : 

Stavebné pozemky : 

Termín dokončenia : 

MENOLLI, s.r.o .. so sídlom Dvorákovo nábr. 10, 811 02 
Bratislava 
spoločnosťou MADING s.r.o., Drieňová 1 H, 821 01 Bratislava 
47 243 392 
Panorama City Business III. Bratislava, Landererova ul. 
SO 21 Areálové komunikácie a spevnené plochy 
Mesto Bratislava, Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, kat. 
územie Staré Mesto, Landererova ulica 
registra C KN pare. číslo 9134/155, 9134/53, 9134/51 , 9134/128, 
9134/52, 9134/187 a 9134/55 

Navrhovaný termín kolaudačného konania: 
22.06.2018 
28.06.2018 
31 .12.2018 Termín úplného vypratania staveniska: 

Skúšobná prevádzka: 

MADING s.r.o. 
Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava 
IČO : 35 938 226, DIČ: 2022011 288, IČ DPH: SK2022011 288 
OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 36268/B 
Tatra banka, a. s. IBAN : SK92 1100 0000 0026 2173 5121, SWIFT : TASKBX 

Nebude sa vykonávať 

Kontakt: 
Tel. : +421 2 5564 5156 
Fax : +421 2 5564 5158 
E-mail : mading@mading.sk 
Web : www.mading.sk 
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Rozpočtové náklady: 60,-- tis. EUR 

Účastníkmi kolaudačného konania predmetnej stavby sú : 
1. MENOLLI , s.r.o. Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava zastúpený spo l očnosťou MADING 

s.r.o., Drieňová 1 H, 821 01 Bratislava, 
2. Pribinova 25, a.s. , Karloveská 34, 841 04 Bratislava, 
3. Projektant: OS projekt s.r.o. , Ing. Soňa Ridillová, Bosákova 7, 851 04 Bratislava. 

Predmetná stavba je zrealizovaná v zmysle vydaného stavebného povolenia 
a projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní s drobnými, nepodstatnými 
odchýlkami od dokumentácie overenej v stavebnom konaní : 
SO 21 Areálové komunikácie a spevnené plochy - zmena usporiadania parkoviska, 
vjazdu do garáže, dva závorové systémy na vjazde na parkovisko, zmena výškového 
riešenia pojazdných a pochôdznych plôch. Zmena v konštrukciách vozoviek v areáli - zmen il 
sa kryt vozovky na parkovisku a z toho vyplynula zmena konštrukcie vozovky, zmenil sa kryt 
vozovky medzi objektom bývalej tlačiarne Versus a parkoviskom. 
Tieto odchýlky sú zakreslené v PO skutočného vyhotovenia, geodetickom zameraní 
a geometrickom pláne na zameranie ukončenej stavby. 

Doklady, ktoré je potrebné predložiť k vydaniu kolaudačného rozhodnutia horeuvedenej 
časti stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení resp. v zmysle citovaných 
povolení, Vám predložíme najneskôr na príslušnom miestnom konaní. 

Za pochopenie a skoré vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme. 

S úctivým pozdravom 

Prílohy : Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Staré mesto č. 6599/24222/2016/ST NZub zo dňa 17 .05.2016, 
PO skutočného vyhotovenia SO 21 Areálové komunikácie a spevnené plochy1 xv tlačenej forme, 1 x na 
CO, 
Geometrický plán ku kolaudácii časti stavby č. 69/2018, 
L V č. 4071 a č. 7784, kópia z KM, 
Vyhodnotenie súladu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby s podmienkami zákona č. 
24/2006 Z.z. a rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní EIA. 
Splnomocnenie na zastupovanie stavebníka stavby 

Co: MENOLLI, s.r.o., Ovorákovo nábr. 10, 811 02 Bratislava -Akad. arch. Kamil Pašteka - PM 
ala 
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