
 

�/fax 
02 / 49 253 111 
02 / 45 529 459 

Bankové spojenie 
Prima banka Slovensko, a. s. 

e-mail: banm@banm.sk 
www.banm.sk 

Číslo účtu 
SK08 5600 0000 0018 0034 7007 
 

IČO 
603317 
 
DIČ   
2020887385 

Stránkové dni 
Pondelok    8 - 12,00 
Streda         8 - 12,00 
 

 
13 – 17,00 

13 – 17,30 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
 

  

 
 

 
Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/�/@ Bratislava 

 /5.12.2016 1227/2017/UKSP/VIDM Ing. Vidličková / 0249253364 / 
monika.vidlickova@banm.sk 

17.2.2017 

 
 
Vec 
Oznámenie o začatí konania  o zmene v užívaní a nariadenie ústneho pojednávania. 
 
 

 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 § 7b zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný úrad“) obdržala dňa 5.12.2016 žiadosť spoločnosti ELIMA s.r.o., so sídlom 
Drieňová 1G, 821 01 Bratislava o zmenu v užívaní zariadenia obchodu č. 9901 bytového 
domu so súp. č. 13152 na pozemku parc. č. 11765/3 v katastrálnom území Nové Mesto, na 
Račianskej ul č.69/B v Bratislave na byt. 
 
  Stavebný úrad podľa ust. § 85 a § 80 ods.1) stavebného zákona oznamuje začatie 
kolaudačného konania a zároveň nariaďuje ústne pojednávanie spojené s  miestnym 
zisťovaním, ktoré sa uskutoční 

dňa 28. marca 2017 o 9,00 hod. 
 

so stretnutím účastníkov konania pred hlavným vstupom do bytového domu na Račianskej 
ul č.69/B v Bratislave. 
 
 Účastníci konania a dotknuté orgány sa upozorňujú podľa ust. § 80 ods. 2) 
stavebného zákona, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom 
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá 
v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Mgr.  Rudolf   K u s ý 
                               starosta mestskej časti 

                                                                                                         Bratislava - Nové Mesto 
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Oznámenie sa doručí: 
 
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto po dobu 15 dní: 
 

1. ELIMA s.r.o., Drieňová 1G, 821 01 Bratislava 
2. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Račianskej ul č.69/B 

v Bratislave  zapísaní na liste vlastníctva  5748  
 
 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 
 
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:   Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 
 


