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

Číslo záznamu: 7744/21280/2017/STA/Kam V Bratislave: 12.5.2017 

„Obchodno-spoločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2. Etapa", na pozemku pare. č. 7971, 7972/7, 
7972/8, 7972/9 a 7972/13, s prípojkami IS aj na pozemku pare. č. 21744/1 k. ú. Staré Mesto - návrh na vydanie 
stavebného povolenia - oznámenie o začatí konania - informácia. 

Stavebníci: BLUMENTAL REZIDENCIA II., s.r.o„ Palisády 47, Bratislava a BLUMENTAL OFFICE II „ 
Palisády 47, Bratislava, v zastúpení K.T.Plus, s.r.o„ Kopčianska 15, Bratislava, podal dňa 13.4.2017 
žiadosťnávrh na začatie správneho konania vo veci povolenia stavby: „Obchodno-spoločenský komplex 
Mýtna-Radlinského, 2. Etapa", na pozemku pare. č. 7971, 7972/7, 7972/8, 7972/9 a 7972113, 
s prípojkami IS aj na pozemku pare. č. 2174411 k. ú. Staré Mesto. 

Pre umiestnenie predmetnej stavby bolo Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto vydané 
rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1351 pod č. 6637/49519/2015/STA/Kul zo dňa 27.11.2015, právoplatné 
18.1.2016. 

Dňom podania žiadosti, difa 15.6.2016, bolo v zmysle§ 18 ods. 2 správneho poriadku začaté stavebné konanie 
vo veci povolenia stavby podľa§ 61 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 
(ďalej len „zákon o EIA"), zverejňujeme : 

a) Kópiu návrhu na vydanie povolenia dňa 15.6.2016 
b) Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. MŽP SR sa vyjadrilo nasledujúcimi 

stanoviskami a vyjadreniami: 
1. Ministerstvo životného prostredia SR- Záverečné stanovisko číslo: 7855/2000-7.3/fp zo dňa 29.11.2006 
2.Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor 

enviromentálneho posudzovania, vyjadrenie podľa § 18, ods.4 zákona č. 24/2006 Z.Z. čís l o: 8800/2014-
3.4/ A/pl zo dňa 17.12.2014. 

Uvedené dokumenty sú prístupné na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./ 

Ing. ~~,;2ová 
vedúca oddet~y,(územného 

rozhodovania / avebného poriadku 

Zverejnením na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratis lava-Staré mesto stavebný úrad spÍi1a 
povinnosť vyplývajúcu z§ 38 ods. 2 zákona o EIA, v znení neskorších predpisov. 

Dátum vyvesenia : Dátum zvesenia : 



K.T.Plus, s.r.o. 

K. T.plus 
Kopčiansb 15, 851 O 1 Bratislava 

IČO: 35 958 766 
IČ DPH:SK2022072107 
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V Bratislave dňa: 111412017 

Mestská časť Bratislava Staré mesto 
Oddelenie územného rozhodnutia a stavebného poriadku 
Referát stavebného poriadku 
Vajanského náb.3 
814 21 Bratislava 

Vybavuje: Ing. Ivana Korbová, tel.: 0908 052449 
Katarína Tumová„ tel.: 0903 253500 

VEC: Návrh na vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončen ím v spojení s dodatočnou 
legalizáciou časti stavby s názvom: Obchodno-spoločenský komplex, Mýtna - Radlinského, 2.etapa 

V zastúpení stavebníka si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie povolenia zmeny stavby pred jej 
dokončením v spojení s dodatočnou legalizáciou časti stavby s názvom: „Obchodno-spoločenský komplex, 
Mýtna - Radlinského, 2.etapa", 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 

Stavebník: 

Miesto stavby: 
Parcelné č.: 
Prípojky inž.sietí: 
kat.územie: 
Projektant: 

Blumental rezidencia II. , s.r.o., Palisády 47, 811 06 Bratislava 
Blumental office II „ s.r.o„ Palisády 47, 811 06 Bratislava 
Radlisnkého ulica, Bratislava - Staré Mesto 
7972/7, 7972/13, 7971 t 7972/8, 7972/9, 
aj na pozemku p.č. 21744/1 
Staré Mesto 
A 1 ReSpect, a.s„ Klariská 1, 811 03 Bratislava 
Architektonická d ielňa Collegium, s.r.o„ Mierová 161 , 821 05 Bratislava 
Ing.arch.Peter Suchanský, autorizovaný arch.č. 1077 AA 

Náklady: 461 tis.euro 
Dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní a následne nahlásený na stavebný úrad. 

Základné údaje o stavbe: 

Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby 1155, ktoré vydala Mestská časť Bratislava -
Staré Mesto pod číslom 4679/3613/2009/URS/Gal-UR zo dňa 16/9/2009, právoplatným dňa 27/10/2009 
a následne zmenou územného rozhodnutia č.6637/49519/2015/sta/ku l zo dňa 27/11 /2015, právoplatným 
dňa 18/1/2016 a následne stavebné povolenie vydané Mestskou časťou Bratislava Staré mesto pod 
ev.č.8313/35057/2016/STA/kam/G-52 zo dňa 27/7/2016 právoplatným dňa 5/9/2016. 

Opis zmien stavebných objektov: 

SO 31 Apartmánový dom na krátkodobé pobyty s obchodnou vybavenosťou má v základe 8 nadzemných 
podlaží, v jednej časti 9 nadzemných podlaží, od 5. NP hmota postupne ustupuje smerom od Radlinského 
ulice. Objekt je situovaný v časti pôdorysu nad podzemnými garážami v nadväzujúcom trakte na bytový 
dom riešený v 1. etape. Tvorený je troma hmotami, medzi ktorými je umiestnený vnútro blok, spoločný s 
bytovým domom riešeným v 1. etape. Obchodné priestory na 1. NP a 2. NP majú podporiť obchodno
spoločenskú funkciu celého zámeru s jej priamym napojením na zapustenú pasáž pozdfž bytového a 
apartmánového domu. Od 3. NP je navrhnuté apartmánové bývanie v počte 76 apartmánových bytov. 
úroveň+ 0,000 = 142,00 m.n.m. Objekt je zastrešený plochou strechou, atika nad 5. NP je+ 14,90 m, nad 
uskočeným 6. NP + 18,38 m, nad uskočeným 7. NP (nie je umiestnené v časti do Radlinského ulice) + 



21,62 m, nad uskočeným 8. NP + 24,85 m. Maximálna výška objektu je nad atikou 9. NP + 28, 1 O m (v 
rámci 9. NP je umiestnená iba horná úroveň dvoch mezonetových apartmánových bytov. V nadväznosti na 
objekt Nová Mýtna je objekt navrhnutý s piatimi nadzemnými podlažiami s výškou atiky +14,90 m. 

Statická doprava (SD) 2. etapa: vo výpočte statickej dopravy (VSD) boli použité koeficienty kmp=0,3, 
kd=1,0. Podľa výpočtu statickej dopravy je spolu potrebných 238 PM, z toho pre funkciu bývan ie 117 PM, 
administratívu 33 PM, služby 32 PM, reštauráciu 1 O PM, zhromaždovacie priestory 13 PM a kultúrne 
zariadenia 33 PM. V 2. etape je v podzemnej garáži navrhnutých: 260 PM (na 1.PP je 127 PM a na 2.PP je 
133 PM) a na teréne (účelová komunikácia) 15 PM, spolu 275 PM. Stojiská na chodníku Radlinského ulici 
v počte 9 PM (1 stojisko je zrušené navrhovaným vjazdom do garáže) nie sú zahrnuté do bilancií PM. 
Bilancia statickej dopravy pre 1. a 2. etapu 

• Rekapitulácia počtu potreby PM podľa výpočtu statickej dopravy pre: 1. etapu: 221 dlhodobých 
PM a 52 krátkodobých PM, spolu 273 PM a 2. etapu: 149 dlhodobých PM a 89 krátkodobých PM, 
spolu 238 PM 

• Pre 1. a 2. etapu je potrebných 370 dlhodobých PM a 141 krátkodobých PM, spolu celkom 511 
PM. 

• Bilancia skutočne navrhovaných PM pre: 1. etapu - 346 PM a 2. etapu - 275 PM (v PG 260 PM 
a na teréne 15 PM). Celkovo je navrhnutých 621 PM. Prebytok parkovacích miest pre 2. etapu je 
275 - 238 = 37 PM. 

Hodnoty záväzných regulatívov po realizácii výstavby 2. etapy, vzťahované k celkovej ploche fun kčného 
bloku 27 568 m2- plocha riešeného územia je 1 O 868 m2: 
IPP 2,625 (hrubé podlažné plochy všetkých objektov v rámci funkčnej plochy: 72 352,3 m2) 
IZP 0,5103 (celková zastav. plocha všetkých objektov v rámci funkčnej plochy:14 066,6 m2) 
KZ O, 1535 (celková započítateľná plocha zelene: 4 231,7 rn2 - v zmysle tabuľky zápočtov ZaD 02 
tuzemného plánu hlavného mesta SR Bratislavy započítateľné plochy zelene) 

Obchodno-spoločenské funkcie v rámci objektov 2. etapy sú navrhnuté ako prevažujúce s percentuálnym 
podielom 49,81 % (1 O 491,4 m2 z celkových nadzemných podlažných plôch 21 061,4 m2). Podlažné 
plochy s bytovou funkciou nie sú v 2. etape výstavby navrhované. Stavebný objekt SO 31 apartmánového 
domu obsahuje aj dispozičnými zmenami na všetkých podlažiach 1.np až 8.np vyplývajúce z PD v stupni 
ZSPD. Samotné napojenie na inžinierske siete ostávajú bez zmeny. 

predmetom návrhu sú výhradne stavebné objekty: 
objektová skladba: 
SO 10 HTU - zabezpečen ie stavebnej jamy (n ie je predmetom toho to povolenia) 
SO 20 účelová komunikácia Radlinského (nie je predmetom toho to povolenia) 
SO 21 účelová komun ikácia (nie je predmetom toho to povolenia) 
SO 22 spevnené plochy, námestie (nie je predmetom toho to povolenia) 
SO 23 chodník na Radlinského ulici (nie je predmetom toho to povolen ia) 
SO 24 rekonštrukcia exist.chodníka na Rad!inského ulici (nie je predmetom toho to povolenia) 
SO 25 vjazd do podzemnej garáže na Rad!inského Lilici (nie je predmetom toho to povolenia) 
SO 26 vjazd do podzemnej garáže na Radlinského ulici (nie je predmetom toho to povolenia) 
SO 30a podzemná garáž pod objektom SO 31 predmetom ZSPD 
SO 30b podzemná garáž pod objektom SO 32 
SO 31 apartmánový dom /byty/ na krátkodobé pobyty s obchodnou vybavenosťou predmetom ZSPD 
SO 32 obchodno-spoločenský dom 
SO 40 prípojka kanalizácie pre SO 31 
SO 41 prípojka kanal izácie pre SO 32 
SO 50 rekonštrukcia prípojky vodovodu pre SO 31 
SO 51 pľipojka vodovodu pre SO 32 
SO 60 prípojka VN I stavebný objekt bol povolený v 1.etape (povolené roz č 7669/54806/2014/sta/kam/g) 
SO 61 trafostanica I stavebný objekt bol povolený v 1.etape (povolené roz.č 575/3376/2015/sta/kam/g) 
SO 62 NN rozvody - prípojka NN apartmánový dom (nie je predmetom toho to povolenia) 
SO 70 (1prava VO a ochrana sietí na Radlinského ulici 

SO 70a ochrana káblového vedenia VO na Radiinského ulici 
SO 70b preložka VO na trakčný stožiar DPB na Radlinského ulici 
SO 70c ochra na káblového Suptel. íVlv SR, PTV Telekom 
SO ?Od ochrana VN linky č.444 a NN rozvodov 

SO 100 sadové (1pravy - spoločné 1.2.etapa SO 90 1 



Pre-1~dz~ové_ s_L~bO..'."'f 
G1 .1 výmenriikova stanica apartmánový dom doplnenie OST 1 etapy 
G1 .2 výmenníková stanica obchodno-s poločensk~· dom doplneriie OST 1.etapy 
G1 .3 diesel agregát - doplnen ie 2.etapy 
G1 .5 ORL presun z 1.etapy (nie Je predmetom toho to povolenia) 
G1 .6 lapač tukov (nie je predmetom toho to povolenia) 

Zoznam účastníkov konania: 
1. BLUMENTAL REZIDENCE II, s.r.o., Palisády 47, 811 06 Bratislava 
2. BLUMENTAL OFFICE II , s.r.o., Palisády 47, 811 06 Bratislava 
3. BLUMENTAL REZIDENCE 1, s.r.o., Palisády 47, 811 06 Bratislava 
4. BLUMENTAL OFFICE 1, s.r.o„ Palisády 47, 811 06 Bratislava 
5. BLUMENTAL PROPERTY, s.r.o., Palisády 47, 811 06 Bratislava 
6. Ing.arch. Branislav Kaliský, A1 ReSpect, a.s„ Klariská 1, 811 03 Bratislava 
7. Ing.arch. Peter Suchanský, Architektonická dielňa COLLEGIUM, s.r.o., Mierová 161, 821 05 Bratislava 
8. K.T. Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava 
9. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc. č.7970/1 , kat.územie St.mesto (Radlinského 51 , lv.6765) 
1 O. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc.č.7969/2, 7969/1 kat.územie St.mesto (Radlinského 53, 

Iv. 1656) 
11. Vlastnfci pozemku a nehnuteľnosti parc.č. 7980/1, 7980/2, 7980/3, 7978/1, 7977/1, 7981 /1, kat.územie 

St.mesto (Mýtna č.44 a Radlinského 43-45, lv.2416) 
12. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti 7976 a 7979 kat. územie Staré mesto (lv.10) 
13. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc.č.21744/1 , kat.územie St.mesto (Radlinskeho ulica, Iv.O) 
14. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc.č. 10356 kat.územie St.mesto (Radlinského 36, lv.6537) 
15. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc. č.1 0355/1 , kat.územie St.mesto (Radlinského 34a, lv.5964) 

Prílohy: 
1. Splnomocnenie - 2 ks 
2. LV na susedné pozemky 
3. LV na stavebný pozemok - originál vyhotovenie 
4. Kópia z Katastrálnej mapy - originál vyhotovenie 
5. Mag.hl.m.SR Ba_ORM stanovisko 
6. Hazu 
7. Overenie existencie inž.sietí zakreslené správcami 
8. Mžp_EIA_nová 
9. EIA_pôvodná 
10. Vyhodnotenie súladu EIA 
11 . Notárska zápisnica 
12. Mestská časť Bratislava rozhodnutie UR 
13. Mestská časť Bratislava rozhodnutie SP 

K.T.Vlus, s.r.o. 
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