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

Čís lo záznamu: 6567/ 16177/2018/Kam V Bratislave: 11.4.2018 

„Obchodno-spoločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2. etapa", stavebný objekt SO 70 úprava VO a 
ochrana sietí na Radlinského ulici, na pozemku pare. č. 21744/1 k. ú. Staré Mesto, návrh na vydanie 
užívacieho povolenia - oznámenie o začatí konania- informácia. 

Stavebník: BLUMENTAL OFFICE II „ s.r.o„ Mýtna 48, Bratislava, v zastúpení K.T.Plus, s.r.o„ Kopčianska 15, 
Bratislava, poda la díí.a 3.4.2018 návrh na začatie správneho konania vo vec i vydania užívacieho povolenia 
„Obchodno-spo ločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2. etapa", stavebný objekt SO 70 úprava VO a ochrana 
sietí na Radlinského ulici, na pozemku pare. č. 21744/ 1 k. ú. Staré Mesto 

Díí.om podania žiadosti, díí.a 13.4.20 18, bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté kolaudačné 
konanie vo veci povolenia užívania časti stavby podľa § 76-82 zákona č. 50/1 976 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 dopÍ11ajú niektoré zákony 
(ďa lej len „zákon o EIA"), zverejíí.ujeme: 

a) Kópiu návrhu na vydanie ko laudačného rozhodnutia zo dňa 3.4.2018 
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 29.1 1.2006 
2.Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor 

environmentálneho posudzovania, vyjadrenie podľa § 18, ods.4 zákona č . 24/2006 z.z. č ís lo: 8800/20 14-
3.4/ A/pl zo dňa 17.12.2014. 

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

Ing.~vá 
vedúca oddele_JJ-i územného 

rozhodovan i/,{tavebného poriadku 

Zverejnením na úradnej tabul i 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 zvesenia : 
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K.T.Plus, s.r.o. 
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava 

IČO: 35 958 766 
IČ DPH: SK2022072107 
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Mestská časť Bratislava Staré mesto 

V Bratislave dňa: 31412018 

Oddelenie územného rozhodnutia a stavebného poriadku 
Vajanského náb.3 
814 21 Bratislava 

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

VEC: Návrh na vydanie užívacieho povolenia pre stavebný objekt: 
SO 70 úprava VO a ochrana sietí na Rad linského ulici, (a ich pod-objekty) 
v rámci stavby s názvom „Obchodno-spoločenský komplex, Mýtna - Radlinského, 2.etapa" 

V zastúpení stavebníka si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie užívacieho povolenia pre stavebný objekt: 
SO 70 úprava VO a ochrana sietí na Radlinského ulici, (a ich pod-objekty) v rámci 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.: 

dodávateľ: 

náklady stavby: 

BLUMENTAL OFFICE II., s.r.o„ Mýtna 48, 81 1 07 Bratislava 
Radlinského ulica, Bratislava - Staré Mesto 
21744/1 , kat.územie Staré Mesto 
Lis Anker, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava 
20 tis.€ 

Základné údaje o stavbe: 
Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby 1155, ktoré vydala Mestská časť Bratislava -
Staré Mesto pod číslom 4679/36 13/2009/URS/Gal-UR zo dňa 16/9/2009, právoplatným dňa 27/10/2009, 
následne stavebným povolením pod ev č.8313/35057/2016/sta/Kam zo dňa 27/7/2016, právoplatným dňa 
5/9/2016. 

Stavebné objekty: 
SO 70 úprava VO a ochrana sietí na Radlinského ulici 

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

Stavenisko bude vypratané a stavba ukončená ku dňu 24/apríl/2018 
Predpísané doklady a skúšky v zmysle§ 17 a 18 zákona č.45312000 Z.z. Vám budú predložené pri 

miestnom zisťovaní 



Zoznam účastníkov konania: 
1. BLUMENTAL OFFICE II , s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava 
2. Lis Anker, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava 
3. K.T. Plus, s.r.o„ Kopčianska 15, 851 01 Bratislava 
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č. 1 , 811 99 Bratislava 

Prílohy: 
1. Splnomocnenie 
2. LV na stavebný pozemok 
3. Kópia z Katastrálnej mapy 
4. MČ SM UR 
5. MČ SM SP 
6. Mžp_EIA_nová 
7. EIA_pôvodná 
8. Vyhodnotenie_EIA_ekojet,s.r.o. 
9. 2 x PD v stupni PRD + CD pre Mžp 

K.T.Plus, s.r.o. 
t<opčianska 15. t151 01 B: atislava 

IČO: 35 958 766 
1 : DPH; SK2022072107 
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