
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 

Značka: 3898/5776/2019/ST A/Kam 
Vybavuje: Ing. Kamenec 

v Bratislave dňa 5.2.2019 

tel. číslo: 59246239 

Zmena v užívaní časti stavby - nebytový priestor č. A.1.02 (administratívny priestor) na l .NP v 
objekte na Legionárskej 1 O, Bratislava, nehnuteľnosť na pozemku pare. č . 10370176 k. ú. Staré Mesto, 
na predajňu elektroniky, bez stavebných úprav, návrh na vydanie rozhodnutia o zmene užívaní časti 
stavby - oznámenie o začatí konania-informácia. 

Dňom podania žiadosti 22.8.2018, bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté kolaudačné 
konanie vo veci povolenia zmeny v užívaní časti stavby podľa § 85 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 žiadosti na vydanie rozhodnutia zo dňa 21.8.2018 
b) Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. MŽP SR sa 

vyjadrilo nasledujúcim stanoviskom: 
1. Ministerstvo životného prostredia SR - Záverečné stanovisko čís lo: 2995/20 14-3.4/ak zo dňa 
28.1.2014 

Uvedený dokument je prístupný na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./ 
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rozhodovania a stavebného 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 zvesenia : 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 

Reding Tower 2, s.r.o. 
Račianska 153 

831 54 Bratislava 

Mestský úrad 
MČ Bratislava - Staré mesto 
Vajanského nábr.3 

814 21 Bratislava 

Vybavuje/linka 

Ing. Baranec/ 0903 691 
535 

Bratislava 

21.08.2018 

VEC: Polyfunkčný súbor NEW STEIN, časť Administratívna budova - Realizácia nájomnej 
jednotky na časti 1.NP „Predajňa elektroniky" - Žiadosť o povolenie zmeny účelu užívania 
nebytového priestoru. 

V zastúpení investora Bluefin Century, s.r.o., Kremnická 24, 851 01 Bratislava, v zmysle platnej 
Nájomnej zmluvy s vlastníkom objektu, spoločnosťou AMW Development a.s., Mostová2, 811 02 

Bratislava a na základe Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav č. 8391/35610/2018/STA/Dol zo 
dňa 14.8.2018 v objekte „ Polyfunkčný súbor NEW STEIN, časť Administratívna budova" v časti 1.NP 

pre nájomnú jednotku s finálnou funkciou „ predajňa elektroniky" si Vás dovoľujeme požiadať 

o povolenie zmeny účelu užívania časti priestoru 1.NP. 

Stavba „ Polyfunkčný súbor NEW STEIN, časť Administratívna budova" sa nachádza na 

Legionárskej ul. 10, Bratislava, pare. č . 10370/75-78, 10370/80 a 10370/108 zapísaných na liste 

vlastníctva č . 9927, k.ú. Bratislava - Staré Mesto, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. 

6118/ 32052/2015/STA/KAM/G zo dňa 04.08.2015. Pre predmetnú stavbu vydala MČ BASM 
Kolaudačné rozhodnutie (č. 10776/54120/2017/Kam/H-125) zo dňa 18.12.2017, právoplatné 

21.12.2017). 

Nebytový priestor č. A.1.02 situovaný na 1.NP v objekte „Polyfunkčný súbor NEW STEIN, časť 

Administratívna budova", , bol . k?laudova~ý s účelom užívania „prenajímateľný priestor" 
v administratívnej budove. \ adm 1171 ~frrt hvt:i) · 

Vzhľadom na plánovaný účel užívania časti priestoru na 1.NP ako „predajňa elektroniky~, 

(ohraničenie plochy priestoru predajne je špecifikované v prílohe tejto žiadosti) a schválené stavety{é 

úpravy pre tento účel si Vás dovoľujeme požiadať o zmenu účelu užívania časti tohto nebytolého 

priestoru na obchodnú prevádzku „ predajne elektroniky". 

S pozdravom 

Reding "fower 2', a. t. Q . 

Rači ska 153 
8 4 Bratislava 

Reding Tower 2, s.r.o. 

konateľ 

JCO: 47 572 663, IČ DPH: SK 2023960103, Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č . 9532018. 
Bankové spojenie: SK23 7500 0000 0000 2590 1833 CEKOSKBX 



Reding Tower 2, s.r.o. 

Prílohy: 

Račianska 153 
831 54 Bratislava 

• PO -Stavebné úpravy obchodnej jednotky-Prízemie (1 .NP) (novo navrhovaný stav) 

• Kolaudačné rozhodnutie (č . 10776/54120/2017 /Kam/H-125) zo dňa 18.12.2017, právoplatné 

21.12.2017). 

• Stanovisko KR HaZZ č. KRHZ-BA-OPP-2018/000551-002 zo dňa 11.07.2018 

• Nájomná zmluva medzi AMW Development a.s. a Bluefin Century, s.r.o. 

• LV č . 9927 

• Výpis z katastrálnej mapy 

• Splnomocnenie 

IČO: 47 572 663, IČ DPH: SK 2023960103, Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č . 9532018. 
Bankové spojenie: SK23 7500 0000 0000 2590 1833 CEKOSKBX 
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