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

Značka: 2453/5783/2019/ST A/Kam 
Vybavuje: Ing. Kamenec 
tel. číslo: 59246239 

v Bratislave dňa 6.2.2019 

Zmena v užívaní časti stavby - nebytový priestor č. A.1.17 .5 (obchodný priestor) na l .NP v objekte na 
Legionárskej 10, Bratislava, nehnuteľnosť na pozemku pare. č. 10370/76 k. ú. Staré Mesto, na 
kaviareň , bez stavebných úprav, návrh na vydanie rozhodnutia o zmene užívaní časti stavby -
oznámenie o začatí konania-informácia. 

Dňom podania žiadosti 16.11.2018, bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté kolaudačné 
konanie vo veci povolenia zmeny v užívaní časti stavby podľa § 85 zákona č. 5011976 Zb. v platnom 
znení. 
V zmysle § 3 8 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"), zverejií.ujeme: 

a) Kópiu žiadosti na vydanie rozhodnutia zo dňa 16.11.20 18 
b) Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. MŽP SR sa 

vyjadrilo nasledujúcim stanoviskom: 
1. Ministerstvo životného prostredia SR - Záverečné stanovisko číslo: 2995/2014-3.4/ak zo dňa 

28.1.2014 

Uvedený dokument je prístupný na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./ 
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fľ!TJ ~J~ ~ ~~ í 
Ing. Zuzana Storcelová ~,~'.iy ~*„ 

poverená riadením oddelenia územného "'·~-= -~· 
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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V Bratislave, 9 . november 2018 

Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto 

Oddelenie územného konania 

a stavebného poriadku 

Vajanského nábrežie 3 

Bratislava 

Vec: STEIN2 OFFICES, Legionárska 10, Bratislava, nájomný priestor A.1.17.5, 

žiadosť o zmenu účelu využitia priestorov bez stavebných úprav. 

Názov a sídlo stavebníka 

MOON MEDIA, spol. s r.o., Kukučínova 32, 831 03 Bratislava. 

Názov stavby, ktorej sa stavebné úpravy dotýkajú 

STEIN2 OFFICES, Legionárska 10, Bratislava, 1 n.p. 

Parcelné čísla pozemkov 

Stavba STEIN2 OFFICES, je situovaná na parcele č. 10370/76 k.ú. Staré Mesto vo vlastníctve 

spoločnosti AMW Development a.s. so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava a je zapísaná na LV č. 

9927. Stavebník má uzatvorenú s vlastníkom nájomnú zmluvu. 

Základné údaje k zmene v užívaní stavby 

Predmetný priestor budúcej nájomnej jednotky KAVIAREŇ bol kolaudovaný ako obchodný priestor. 

Predmetom žiadosti je zmena v užívaní - kaviareň - služby. 

S pozdravom 

N&N - ING s.r.o. Me rlotová 8 
Inžinie rska a konzultačná 831 02 Bratislava 
činnosť v stavebníctve barbara. neme thova@gmail.com 

IČO: 44938837 
DIČ: 2022893763 
IČ DPH: SK2022893763 

Spoločnosť zapísaná Oddie l: Sro, Vložka č .: 
v O bch. Registri O kr. 60578/ B 
súdu Brat islava 1. Tel.: 0905 594 927 



V Bratislave, 28. január 2019 

Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto 

Oddelenie územného konania 

a stavebného poriadku 

Vajanského nábrežie 3 

Bratislava 

Vec: STEIN2 OFFICES, Legionárska 10, Bratislava, nájomný priestor A.1.17.5, 

doplnenie žiadosti o zmenu účelu využitia priestorov bez stavebných úprav. 

V zastúpení stavebníka MOON MEDIA, spol. s r.o., Kukučínova 32, 831 03 Bratislava /splnomocnenie 

v spise/ Vám v prílohe listu predkladáme "Vyhodnoten ie zrealizovaného projektového riešenia vo 

vzťahu k zákonu č. 24/2006 Z.z." a žiadame Vás o vyžiadanie záväzného stanoviska MŽP SR. 

S pozdravom 

Barbara Némethová 

N&N - ING s.r.o. Me rlotová 8 IČO: 44938837 
Inžinierska a konzultačná 831 02 Bratislava DIČ: 2022893763 
činnosť v stavebníctve barbara.nemethova@grnail.com IČ DPH: SK2022893763 

Spoločnosť zapísaná Oddiel: Sro, Vložka č. : 
v Obch. Registri Okr. 60578/ B 
súdu Bratislava 1. Te l.: 0905 594 927 


