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

Váš list číslo/zo d11a Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
3866/7486/2020/ST N Jaa Mgr. Jágr/+421 (2)59246283 05 . 02. 2020 

Vec: Zverejnenie kópie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava prijala 
dňa 13. 08.2019 s posledným doplnením dňa 08.11.2019 návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia so zaplatením správneho poplatku dňa 29.01.2020 

na stavbu 

navrhovateľ 

miesto stavby 

účel stavby 

Šancová - PREMIÉRE, stavebné objekty: 
SO 01 Hlavný objekt (A,B,C) 
SO 03 Prípojka vody 
SO 04 Prípojka kanalizácie 
SO 06 Plynová kotolňa 
SO 07 Prípojka VN 
SO 08.1 Vnútorné rozvody NN 
SO 08 Trafostanica 
SO 10 Prekládka verejného osvetlenia 
SO 14 Terénne a sadové úpravy 
SO 15 Prípojka telefónu 
SO 16 Prípojka TKR 
SO 17 Vonkajšie osvetlenie 

FINEP Premiére, s. r . o., Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, 
vložka číslo 40445/B, IČO: 36488941 

ulice Beskydská a Šancová v Bratislave, pozemky registra „C"-KN 
parcelné č. 7535/3, /8, 7549/6, /16, 7535/14, 7560/2, 21710 a 2171411 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava a pozemky registra „E"
KN parcelné č . 2171 O a 2171411 v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava 

pozemná stavba - nebytová budova - SO O 1 Hlavný objekt (A,B,C) 
inžinierska stavba - prípojka vody - SO 03 Prípojka vody 

inžinierska stavba - prípojka kanalizácie - SO 04 Prípojka 
kanalizácie 

pozemná stavba - kotolňa - SO 06 Plynová kotolňa 

inžinierska stavba - prípojka VN - SO 07 Prípojka VN 

inžinierska stavba - vnútorné rozvody VN - SO 08.1 Vnútorné 
rozvody NN 
pozemná stavba - trafostanica - SO 08 Trafostanica 
inžinierska stavba - osvetlenie - SO 1 O Prekládka verejného 
osvetlenia 
inžinierska stavba - park - SO 14 Terénne a sadové úpravy 
inžinierska stavba - prípojka telefónu - SO 15 Prípojka telefónu 
inžinierska stavba - prípojka TKR - SO 16 Prípojka TKR 
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účastníci konania 

inžinierska stavba - osvetlenie - SO 17 Vonkajšie osvetlenie 

-FINEP Premiére, s. r. o., Trnavská cesta 6/ A, 821 08 Bratislava, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, 
vložka číslo 40445/B, IČO: 36488941 , 
-Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 
814 99 Bratislava, IČO 00603481, 
-PLC Development plus s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, 
vložka číslo 109117/B, IČO: 50164376, 
-YMCA na Slovensku, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, zapísaná v evidencii občianskych združení, IČO: 682853. 

Na stavbu boli vydané 
- záverečné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č . OU-BA_OSZP3-
2016/009944/LAZ/I-EIA zo dňa 22.07.201 6, 

- rozhodnutie o umiestnení stavby č . 0682 vydané Okresným úradom Bratislava 1 č. ŽP-
2000/09596/ÚR/Ma-8 z 20.04.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2001, 
rozhodnutie, ktorým bolo zmenené rozhodnutie o umiestnení stavby č. ŽP-
2000/09596/ÚR/Ma-8 z 20.04.2001, ktoré bolo vydané pod č. 0682 Okresným úradom 
Bratislava 1 č. ŽP-2002/06235/ZÚR/Ma-4 z 22.02.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 05.04.2002, 

- rozhodnutie o umiestnení stavby č. SU-2004,2005/24068/114248/ZMUR-Ga z 23.11.2005, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.03 .2006, vydané Mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto, 

- stavebné povolenie č . ŽP-2001 _15295_0 _ 193_Ma_3 z 19.11.2001, právoplatné dňa 
28. 12.2001 , vydané Okresným úradom Bratislava I, 

- stavebné povolenie č. ŽP-2002/ 11701-0/208-Km z23.12.2003, právoplatné dňa 
10.02.2003, vydané Okresným úradom Bratislava I, 

- stavebné povolenie č. SU-2004_3 1569_93933_K_320_Km z 01.12.2004, právoplatné dňa 
1O.O1.2005, vydané Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, 

- stavebné povolenie č. SU-2005_2006_ 42108_29823_Km z 25.05.2006, právoplatné dňa 
05.09.2006, vydané Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, 

- zmena stavby pred dokončením č. SU-2008/38174/41814-K/191-Km z 03. 10.2008, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 08.10.2008, vydané Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, 

- zmena stavby pred dokončením č. 6933/26014/2017/STA/Kam/K-63 z 05.06.201 7. ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 02.08.2017, vydané Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 

Navrhovateľ zaplatil 
- podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

položky č. 62a písm. g) správny poplatok 660,- € (slovom: šesťstošesťdesiat eur) v plnej 
výške dňa 29.01.2020 v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 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. 37711990 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 
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zverejňuje 

kópiu žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dií.a 13. 08. 2019 (bez príloh) 
a následnými doplneniami (bez príloh). 

Navrhovaná činnosť bola posudzovaná v procese vplyvov na životné prostredie podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostred ie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na stavbu bolo vydané záverečné 

stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
oclu·any prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA OSZP3-
2016/009944/LAZ/l-EIA zo dií.a 22.07.2016. Stanovisko je prístupné na internetovej stránke 
https: //www.enviroportal.sk/sk/eia. 

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

Príloha: 

p-J l (, 1./C:: 
Ing. Z~zana Štorcelová 
vedúca stavebného úradu 

• kópia návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dňa 13.08.2019 (bez príloh) 
• doplnenie zo dňa 08.10.2019 (bez príloh) 
• doplnenie zo dňa 06. 11 .20 19 (bez príloh) 
• doplnenie zo dňa 08.1 1.2019 (bez príloh) 

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. 
FINEP . . ' 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 

K r kám Mgr. Adama Jágra 

Referát územného 

a stavebného poriadku 

Vajajanského nábrežie 3 

814 21 Bratislava 

V Bratislave dňa 12.8.2019 

rozhodovania 

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 podl'a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Navrhovateľ : 

Zastúpený: 

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

Ing. Pavel Rejchrt - konatel', JUDr. Juraj Hudek - konateľ 

Názov stavby: "Polyfukčný objekt Premiére" na Šancovej ulici Bratislava 

Kolaudované objekty: 

Poznámka: V kolaudovaným objektov rekapitulujeme pre prehľadnosť , že pre obj ekt bolo 

vydaných k dnešnému dňu 6 stavebných povolení, respektíve zmien stavieb, pričom 

zmenové rozhodnutia vždy odkazovali na už vydané rozhodnutia. Z tohto dovodu 

uvádzame u každého stavebného objektu, ktorým rozhodnutím bol povolený alebo 

zmenený. 

1. objekt S 03 Prípojka vody (na verejný rozvod vody v Šancovej ulici), 

pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie 

č. ŽP-2001/15295-G/193/Ma -3 ktoré nadobudlo právoplatnosť. 28.12.2001 

2. objekt S 04 Prípojka kanalizácie (na verejnú kanalizáciu v Šancovej ulici ) 

· pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie 

č.ŽP-2001/15295-G/193/Ma-3 ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.12.2001 

3. objekt S 07 - Prípojka VN 

pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie 

č.ŽP-2002/11701-G/208-Km ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.2.2003 

4. objekt S 01 - hlavný objekt - trafostanica 

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

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

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



Stavebné objekty a ich um iestnenie je prehľadne zrejmé z overenej PO (viď príloha č.l), 

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť posledného právoplatného povolen ia 

č.6933/26014/2017/STA/Kam/K-63, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.8.2017 

(trafostanica premenovaná na SO 08 - viď jej presun v rámci pozemku). 

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

Číslo a dátum vydaného stavebného povolenia: viď vyššie 

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

Termín dokončenia stavebných objektov: 07/2019 

1/ II fúlf1 
Ing. Pavél Rejchrt 

1 

k6natel' 

Príloha: 

1. overená posledná zmena 
zoznam dokladov a dokumentácie. 

J. /' .~ ,: i#· ~ 
1 \ / 1.''· ; 
·- yv I 

1 

JUDr. Juraj HÚdek 

konateľ 
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FINEP Premiére, s.r.o. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 

·. >.- i . . : . / .. i ~· .. - . 
Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Vajanského nábrežie 3 („ .. !: r' .. :~· ; ; ·. : : - . : " . . . ~ " . 
. "····· -- . „ 

814 21 Bratislava 

K rukám: Mgr.Adam Jágr 

V Bratislave dňa 8.10.2019 

Vec: doplnení žádosti o kolaudaci o vyžádaná rozhodnutí 

Názov stavby: "Polyfukčný objekt Premiere" na Šancovej ul ici Bratislava 

Na základe telefonícké žádosti pana MGr.Adama Jágra v prí loze prikládáme prehled 

SP v nichž byly kolaudované stavby povolovány. 

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

I ČO: 36 488 941 
I Č DPH : SK202 1764206 
oddiel Sro, vložka 40445/B 

tel. : +421 902 207 207 
e-mail : lnfg.@Jwer.?k 
www. fi nep.sk 



FINEP Premiére, s.r.o. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 

Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Vajanského nábrežie 3 

814 21 Bratislava 

K rukám: Mgr.Adam Jágr 

V Bratislave dňa 30.10.2019 

. . . . . ~- -

FINEP -: 

Vec: doplnení žádosti o kolaudaci TS, prípojky VN, prípojky kanalizace a 
prípojky vody o text souladu se záverečným stanoviskem EIA 

Názov stavby: "Polyfukčný objekt Premiere" na Šancovej ulici Bratislava 

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

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

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



FINEP Premiére, s.r.o. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 

Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku r·- .. -
Vajnorského nábrežie 3 

814 21 Bratislava 

K rukám: Mgr.Adam Jágr 

V Bratislave dňa 30.10.2019 

oc· 
Dt~ . .;. 

i . 
~ . .... 
. ....... 

1 • • - • ~ - • • 

·FINEP ·:_ 

(J R.Al 
'STl 
'=~' .. 

"t11!'1 l ! J 

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., kterou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

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

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

Názov stavby: "Polyfukčný objekt Premiere" na Šancovej ulici Bratislava 

Termín dokončenia stavebných objektov : 1/2020 

Ústné pojednávanie navrhujeme v termíne od 7.1. 2020 

Príloha: 

1. Súlad se z.s. EIA 

FINEP Premiére, s.r.o. 
Trnavská cesta 6/A 
821 08 8ratlslava 

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

tel.: +421 902 207 207 
e· mail: tnfo@finep.sk 
www.finep.sk 


