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

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
6249/24792/2019/ST A/J aa Mgr. Jágr/59246283 

Vec: Zverejnenie kópie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

Bratislava 
17.05.2019 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava prijala 
dňa 11. 09.2018 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia so zaplatením správneho 
poplatku dňa 05.11.2018 

na stavbu Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Šancová ulica, Bratislava, stavebný 
objekt S 05 Prípojka plynu 

navrhovateľ FINEP Premiére, s. r. o., Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava, zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka 
č. : 40445/B, IČO: 36 488 941 

miesto stavby Šancová a Beskydská v Bratislave, pozemok registra „C"-KN parcelné 
č. 2 1710 a 7535/14 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava a pozemok 
registra „E"-KN parcelné č. 21710 v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava 

účel stavby inžinierska stavba - prípojka plynu. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods. (1) zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa 
§ 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, v zmysle § 38 ods. (2) písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z . zákon 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zverejňuje 

kópiu žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dňa 10.09.2018 (bez príloh), 
doručenú stavebnému úradu dňa 11.09.2018. 

Navrhovaná činnosť bola posudzovaná v procese vplyvov na životné prostredie podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Bratislava, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia posudzovanie vplyvov na životné prostredie vydal záväzné stanovisko číslo OU
BA-OSZP3-2016/009944/LAZ/I-EIA-zs dňa 26.07.2016 a záväzné stanovisko číslo OU-BA-

Strana 1 z 2 



OSZP3-2016/009944/LAZ/I-EIA-zs dňa 02 .12.2016. Záväzné stanoviská sú prístupné 
na internetovej stránke https://www.enviroportal .sk/sk/eia/detail/sancova-premiere. 

Kópia návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia (bez príloh) bude zverejnená 
na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislav -Staré Mesto a na webovom sídle (internetovej 
stránke) Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do doby právoplatného ukončenia 

kolaudačného konania. 

Príloha: 

l/ Yictfct 

Ing. Zuzana Štorcelová 
poverená riadením stavebného úradu 

• kópia návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia (bez príloh), doručená 
stavebnému úradu dňa 11.09.2018 

Doručí sa: 
Žiadosť o zverejnenie 

• Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania na: 
- úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
- webovom sídle (na internetovej stránke) Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Kópia: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto/stavebný úrad, 2x k spisu 
Potvrdenie dátumu zverejnenie: 
Zverejnené od: Zverejnené do: 

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis: 
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FINEP Premiére, s.r.o. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 

Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Vajnorského nábrežie 3 

814 21 Bratislava 

V Bratislave dňa 10.19.2018 

. - -- .. -- -

FINEP 

Vec: návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s§ 79 zákona č. 
50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona . 

Navrhovateľ: Finep Premiére s.r.o., Trnavská cesta 6/A, 821 08, Bratislava 

Zastúpený: Ing. Pavel Rejchrt - konateľ, JUDr. Juraj Hudek - konateľ 

Názov stavby: "Polyfunkčný objekt - II. etapa" na Šancovej ulici Bratislava 

stavebný objekt S 05 prípojka plynu 

Miesto stavby: Beskydská ul. Bratislava, pare. č. 21710, 7535/ 14, k.ú. Staré mesto 

Číslo a dátum vydaného stavebného povolenia: č.ŽP-2002/11701-G/208-Km 

vydaného dňa 23.decembra 2002. 

Vydané Okresným úradom Bratislava I, Vajnorského nábrežie 10, 814 99, Bratislava 

Projektant stavby: Obermayer Helika s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 

Meno a adresa zhotoviteľa stavby: Skanska SK a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava 

Termín dokončenia stavebného objektu: 08/2018 

Ústné pojednávanie navrhujeme v termíne 1.-5. októbra 2018. Doklady ku 

kolaudačnému konaniu podľa priložene~o .zo.mamu (j) " .• ~ 

I 'ére s.r.o. JUDr.~~Hu~ek 
v 1 N !. t9 'Pre"'',. os' ur:ids\ia"'' 
" ""~ t~•tu fif,\. ~-, sK'0~\76~~11" konatel' 
1í·\\\\\'"" ~ 1 1c 1 lľl : · - -„ ., \': 31\-.\~~,, . 

Príloha : 
zoznam dokladov a dokumentácie. 

FINEP Premiére, s.r .o. 
Trnavská cesta 6/A 
821 08 Bratislava 

IČO: 36 488 941 
IČ DPH: SK2021764206 
odd iel Sro, vložka 40445/B 

tel.: +421 902 207 207 
e-mail: lnfo@finep.sk 
www.finep.sk 


