
Váš list číslo/zo d1'fa 

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

Naše číslo Vybavuje/klapka 
5914/ 15223/2020/ST A/ Luk Mgr. Lukačovská/ 293 

Vec: Zverejnenie informácie o podaní návrhu 

Bratislava 
30. 03 . 2020 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala dňa 12.02.2020 návrh na vydanie 
rozhodnutia zmeny spôsobu užívania časti stavby. 

K navrhovanej činnosti „Polyfunkčný .súbor NEW STEIN v Bratislave" vydalo 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie") 
záverečné stanovisko č. 2995/2014-3 .4/ak zo dňa 28. 01. 2014. Dokument je prístupný na 
adrese Mi1ústerstve životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 
812 3 5 Bratislava. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný 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. 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 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

zverejňuje 

na. svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle kópiu návrhu na vydanie rozhodnutia 
zmeny spôsobu užívarua časti stavby zo dňa 12. 02. 2020 (bez príloh) spolu s údajom 
o sprístupnení rozhodnutia vydanom podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. 

:j0cJc: 
Ing. Zuzana Štorcelová 
vedúca stavebného úradu 

Príloha: kópia návrhu (bez príloh) zo dňa 12. 02. 2020 

Žiadosť o zverejnenie: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava do doby 
právoplatného ukončenia konania na: 

úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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Potvrdenie dátumu zverejnenia: 

Zverejnené od: Zverejnené do: 

Odtlačok pečiatky a podpis: Odtlačok pečiatky a podpis: 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/stavebný úrad, 2x k spisu 
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MČ Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrež ie 3 
814 21 Bratislava 

V Bratislave 7.1.2020 

Vec: Zmena účelu využitia priestorov „Bistro Stein 2 , C 402" 

Na základe plnej moci vlastníka vás týmto žiadame o zmenu účelu využívania 
priestorov "Bistro Stein 2 , C 402". Zámerom projektu je zmena účelu využitia nebytových 
priestorov v objekte STEIN na prevádzku bistra. Zmena zohľadňuje požiadavky a nároky na 
účel , technické vybavenie , hygienu a funkčnosť priestorov. Pri stavebných prácach sa 
nezasahuje do statických konštrukcií budovy. 

1. Stavebník : East West spedit s.r.o., Kopčianska 92 , 852 03 Bratislava 

2. Druh, rozsah, účel a miesto drobnej stavby, ktorá sa ohlasuje : 
" Bistro Stein 2 , C 402 " 

3. Druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľnosti : 
CKN 10370/22,17,42,69 k.ú. Bratislava - Staré mesto, LV 9878 

4. Názov a adresa zhotoviteľa stavby : 
zhotoviteľ bude vybraný na základe výberového konania 

ÁP~'S-( '.. ~~ \~ ~\J Pl.J e~ ~ ... 

s-~cť'"\ s 1-J ~ 'Cl S..L.o 7:/-8BO / 1. . re~ ~o!::> t~ ~ . Nf>-t /'::-.... U S."V \J'-'A. 'S-; i,_;; '-ii# 

'l.Oo. '18 I o '?D~Lv\-i.~ 

2G.. 2.2-v'Z-= ~ 

Prilohy: - splnomocnenie 

- LV 

- výkresová dokumentácia 

1 

·., 

.::. ~- . _ ... 
1 , )~}~·;::~ 

..... .. .... „ . . „ . . ... · · ········ · ···· ··· , t'<'Ai:'\-
Podpis stavebníka ;t~\~Ú-~ 

~--~ 

R-TRENĎ 


