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VEC 

Oznámenie o začatí konania o zmenne stavby pred dokončením: „Nebytový priestor č. 2 na prízemí 

polyfunkčnej budovy na ul. Rusovská cesta 46, 48“ – informácia 

 

Dňa 02. 07. 2021 s doplnením dňa 18. 02-. 2022 podal stavebník PETRŽALKA CITY, a. s., so 

sídlom na ul. Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 933 372, v konaní na základe splnomocnenia 

zastúpený spoločnosťou SOLL IN, s. .r. o., so sídlom na ul. Múzejná 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 

761 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, časti stavby: 

 

„Stavebný objekt SO 03.1.3 Kaviareň a informačná kancelária na ul. Rusovská cesta“ 

nehnuteľnosť na pozemkoch parc. č. 3603/33,/40,/41,/65 k. ú. Petržalka zapísané na LV č. 6026, 

6029, 6299, v rámci stavby „Petržalka City – lokalita A, 2. etapa – súbor stavieb, stavebný objekt SO 03 

Polyfunkčný dom B, Bratislava – Petržalka, Chorvátske rameno – Hálova – Rusovská cesta“. (ďalej len 

„stavba“). 

 

Podaním žiadosti bolo v zmysle § 18 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní (správny 

poriadok), § § 58 až 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov začaté konanie. 

V zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v 

znení neskorších predpisov zverejňujeme: 

 Kópiu žiadostí o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením, vrátane doplnenia 

 Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania 

ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 22. 02 2016 rozhodnutie číslo 2945/2016-3.4/ak, určil, že 

zmena navrhovanej činnosti „Petržalka city – lokalita A, 2. etapa – súbor stavieb, Bratislava-Petržalka, 

časť stavby: Petržalka City, 2. etapa A SO 03.1 Polyfunkčný dom B“ určil že navrhovaná činnosť sa 

nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

 

Rozhodnutie je prístupné na stránke https://www.enviroportal.sk. 

 

  Ján Hrčka 

Starosta 

 

v.z. Ing. Monika Vidličková na základe poverenia 
 

   

Prílohy: žiadosť zo dňa 02. 07. 2021, doplnenie žiadosti zo dňa 18. 02. 2022 


