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

Č ís lo záznamu: 7774/2 1669/201 7/Kam V Bratislave: 15.5 .20 17 

„Administratívno-obytný súbor Mýtna, Radlinského, Bratislava", 1. etapa, časť 5.-6.NP, na pozemku 
pare. č. 7970/2, 7972/7 a 7972/ 14 k. ú. Staré Mesto návrh na vydanie užívacieho povolenia - oznámenie o začatí 
konania- informác ia. 

Stavebník: BLUMENTÁL OFFICE 1, s.r.o., Palisády 47, v zastúpení K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 
Bratislava, podal dr'ía 5.5.2017 návrh na začatie správneho konania vo veci vydania užívacieho povolenia 
„Administratívno-obytný súbor Mýtna, Radlinského, Bratislava", 1. etapa, časť 5.-6.NP, na pozemku 
pare. č. 7970/2, 7972/7 a 7972/14 k. ú. Staré Mesto. 

Di'íom podania žiadosti, dňa 5.5.2017, 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 
(ďalej len „zákon o EIA"), zverejňujeme: 

a) Kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dňa 5.5.2017 
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: 7855/2006-7-3/fp zo dňa 29.11 .2006 

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

{ 
1 

\ ~ 
\ 

Ing.~1;.?.'ová 
vedúca oddelenj~r;;~ného 

rozhodovania /-ávebného poriadku 

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

Dátum vyvesenia : Dátum zvesen ia : 
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K.T.Plus, s.r.o. 
Kopčianska 15 
851 01 Bratislava 

MlFSTNY ÚRAD Mestská časť Bratislava Staré Mesto 
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oddelenie územného rozvoja a stavebného poriadku 
referát stavebného poriadku 

Oíi:,L() 0 5 -05- 2017 
G~A 

V Bratislave dňa: 
41512017 
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Vajanského nábr. č. 3 
814 21 Bratislava 

Vybavuje: 
Katarína Tumová 

Jng. Jvana Korbová 

VEC: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: 

Telefónne č.: 
0903 253500 
0908 052449 

Administartívno-obytný súbor Mýtna, Radlinského, Bratislava - časť 1.etapa 

V zastúpení stavebníka si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu 
„Administartívno-obytný súbor Mýtna, Radlinského, Bratislava - časť 1.epata", 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: BLUMENTÁL OFFICE 1, s.r.o., Palisády 47, 811 06 Bratislava 
Miesto stavby: Mýtna ulica 
Parcelné č.: 7970/2, 
katastrálne územie Staré Mesto 
v zmysle listu vlastníctva č.9858 a Iv č.9857 
Projektant: Ing.arch.Tomáš čechvala , M SKA 1732, Jurigovo nám.7, 841 05 Bratislava 
dodávateľ: Lis Anker, s.r.o„ Palisády 47, 811 06 Bratislava 

Základné údaje o stavbe: 

Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby 1155, ktoré vydala Mestská časť Bratislava -
Staré Mesto pod číslom 4679/36613/2009/urs/gal-ur zo dňa 16/9/2009, právoplatným dňa 27/10/2009 
a povolená stavebným povolením č.986/48057/2015/sta/zub zo dňa 23/11/2015, právoplatným dňa 

4/1/2016. Následne bola vydaná zmena rozhodnutia o umiestnení stavby 1347, ktoré vydala Mestská časť 
Bratislava - Staré Mesto pod číslom 6637/35186/2015/sta/ku l zo dňa 19/8/2015, právoplatným dňa 
16/11/2015. Následne rozhodnutím o zmene stavby pred jej dokončením vydaným MČ Bratislava Staré 
mesto pod ev.č.2970/6636/2016/STA/Kam/K-1 9 zo dňa 8/2/2016, právoplatným dňa 21/3/2016. 

• kancelárske priestory na 5.np „čast'" o celkovej ploche 314,20 m2 
• kancelárske priestory na 6.np „čast'" o celkovej ploche 606,72 m2 

Stavenisko bude vypratané a stavba ukončená ku dňu 12/5/2017 
Predpísané doklady a skúšky v zmysle§ 17 a 18 zákona č.453/2000 Z.z. Vám budú predložené pri 

miestnom zisťovaní 



Zoznam účastníkov konania: 

1. K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava 
2. BLUMENTAL OFFICE 1, s.r.o „ Palisády 47, 811 06 Bratislava 
3. Lis Anker, s.r.o„ Palisády 47, 811 06 Bratislava 

Prílohy: 
1. Splnomocnenie na zastupovanie v konaní 
2. LV na stavebný pozemok - originál vyhotovenie 
3. Kópia z Katastrálnej mapy - originál vyhotovenie 
4. MČ Staré mesto rozhodnutie o umiestnení stavby 
5. MČ Staré mesto stavebné povolenie 
6. MČ Staré mesto rozhodnutie ZSPD 
7. Notárska zápisnica 
8. EIA + vyhodnoten ie súladu 
9. PD 2 ks časť arch. 

• Projektová dokumentácia časť arch itektúra je súčasťou príloh k žiadosti o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia a kompletné PARÉ bude poskytnutá na miestnej obhliadke v mieste určenom 
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