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Vec 

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona 

 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný 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“) v spojitosti s § 7a, ods. 2, písm. i) zákona 

č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) Vás žiada o vydanie záväzného stanoviska podľa § 

140c stavebného zákona ku  kolaudačnému konaniu na stavebný objekt: 

 

SO 005 – Nákupná pasáž – obchodný priestor č. 45, vchod E, inak označovaný 

5E.02.2.1,  na 2.NP, pre Coctail a Fresh Bar  

 

ktorý je súčasťou stavby: „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – 

zmena 1“,  na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie                

č. ÚKaSP 2013/573/Vim-44 zo dňa 10.5.2013 s právoplatnosťou 13.6.2013. Zmena stavby 

pred dokončením pre stavebný objekt SO 005 bola povolená rozhodnutím č. 

2252/2019/UKSP/VIDM-1 zo dňa 24.01.2019, právoplatným dňa 13.02.2019. 

 

 Na stavbu bolo podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydané 

rozhodnutie č. 1302/2009-3.4/pl zo dňa 13.7.2009 a vyjadrenie č. 5545/2012-3.4/pl dňa 

9.5.2012. 
 

 
 

    Mgr.  Rudolf   K u s ý 

           starosta mestskej časti 

           Bratislava - Nové Mesto 

    v z. podľa poverenia č.37/2020 

           zo dňa 27.07.2020 

           Ing. arch. Kamila Marušáková 

           vedúca odd. ÚK a SP 
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