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Vec

Zverejnenie návrhu na začatie kolaudačného konania

Dňa 19.06.2020 s posledným doplnením dňa 03.07.2020 podal stavebník Tehelné, a.s.,
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava (IČO:50109936), v zastúpení ENGICON, s.r.o., Slatinská 24,
821 07 Bratislava (IČO: 44720980) návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu:
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“,  na  ul.  V.
Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu, na
pozemkoch parc. č. 11281/6, 11281/26, 11281/27, 11281/28, 11281/36, 11281/37, 11281/38,
11281/42, 11281/43, 11281/44, 11281/65-68, 11281/72-78, 11281/81, 11281/84-87
v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. Stavba bola povolená rozhodnutím č.
ÚKaSP2013/573/Vim-44 zo dňa 10.05.2013 právoplatným dňa 13.06.2013.

Dňom podania žiadosti 19.06.2020 bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku
začaté kolaudačné konanie.

V zmysle § 38 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, ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon o EIA"), zverejňujeme kópiu návrhu na
vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dňa 19.06.2020.

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú
prístupné na stránke: https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/72454

Mgr.  Rudolf  K u s ý
                                                                                             starosta mestskej časti
                                                                                            Bratislava- Nové Mesto

Potvrdenie dátumu zverejnenia
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Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 79 a 80 zákona £,$0/1976 Zb, 
v  znení neskorších zmien a doplnkov 
PD; Interiér TEHELNÉ POLE - kaviareň

V zastúpení navrhovateľa PIDI.s.r.o..Slávičie údolie 14,811 02 Bratislava a v súlade 
:so splnomoenením, navrhujeme vydať kolaudačného rozhodnutie pre :

PD: Interiér TEHELNÉ POLE - kaviareň

1. Názov a adresa navrhovateľa: IT D1 .s.r.o..Slávičie údolie 14.811 02 Bratislava
navrhovateľ zastúpený: Cesproza, s.r.o.. Budyšínska 14.831 03 Bratislava

2. Miesto stavby: Národný futbalový štadión,Tegelhoffa 4,Bratislava f 11.
p.č.l 1281/23 k.ú. Nové Mesto BA .interiér na 2. NP v SO 05, priestor 5B.02.2.1 pre 
kaviareň nákupná pasáž

4.Základné údaje o stavbe: Predmetný interiér je na 2. NP v stav.objekte SO 05 — priestor
5B.02.2.1 v nákupnej pasáži.Jedná sa o priestor kaviarne s príslušným zázemím 
(WC.zákaznícuWC zamestnanei.skladové priestory a priestor kaviarne a pultu).
Priestor je samostatne užívania a prevádzky schopný.
Priestor nezasahuje do nosných konštrukcií v stavbe nákupnej pasáži a tvorí komplexne 
ťit-out v procese stavby a interiéru.
Nákupná pasáž je skolaudovaná -  prikladáme Rozhodnutie zo dňa 9.12.2010.

4. Termíny ukončenia stavby : 06/2020

5. Dodávateľ stavby: C- Partners, s.r.o.. Mlynské Nivy 54. 821 05 Bratisla\a

K našej žiadosti prikladáme:
1. plná moc
2. Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy
3. Výpis z OR C- Partners.s.r.o.
4. LVč. l
5. Kópia z KM
6. Rozhodnutie č.6185/2019/UKSP/HAVK-98

Ostatné doklady budú predložené na miestnom zisťovaní.

S pozdravom

Ing.Illadka
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