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  Podľa rozdeľovníka
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Vec:
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby.

    Dňa 03.04.2018 podal vlastník stavby K Property, s.r.o., Kováčska 6, 831 04
Bratislava, IČO: 47247975 prostredníctvom splnomocneného zástupcu MADING s.r.o.,
Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava, IČO: 35938226 žiadosť o vydanie povolenia na
odstránenie stavby „Asanácia stavby Budyšínska 3“ na Budyšínskej ulici č. 3 v Bratislave,
súpis. č. 76, na pozemku parc. č. 11309/1, 2, 3 v katastrálnom území Nové Mesto.

        Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 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, v súlade s ustanovením
§ 88 a § 90 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania,
že dňom podania bolo začaté konanie o povolení odstránenia stavby „Asanácia stavby
Budyšínska 3“ na Budyšínskej ulici č. 3 v Bratislave, súpis. č. 76, na pozemku parc. č.
11309/1, 2, 3 v katastrálnom území Nové Mesto, vrátane odstránenia spevnených plôch,
odkvapových chodníkov a strojového oceľového oplotenia s betónovým základom, na
pozemkoch parc. č. 11309/1, 2, 3 v katastrálnom území Nové Mesto. Projektová
dokumentácia rieši odstránenie nepodpivničeného jednopodlažného objektu, s udávanou
zastavanou plochou 402,63 m2, odstránenie spevnených plôch a odkvapových chodníkov
s udávanou zastavanou plochou 175,90 m2 a odstránenie strojového oceľového oplotenia
s betónovým základom s udávanou zastavanou plochou 18,4 m2 .
        Súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe
podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
odstránenia stavby.

       Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať.

       Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania neoznámi v určenej alebo
predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že s odstránením stavby z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
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       V prípade, že  sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kancelárii č. 606 na 6
poschodí miestneho úradu na Junáckej č. 1 v Bratislave počas stránkových hodín v dňoch:
pondelok od 8.00 - 12.00  hod.  a  13.00 -16.00  hod. a  streda od 8.00 - 12.00  hod.  a  13.00 -
16.00  hod.

      Mgr.  Rudolf   K u s ý
                          starosta mestskej časti

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:

1. K Property, s.r.o., Kováčska 6, 831 04 Bratislava, doručuje sa MADING, s.r.o.,
Drieňová 1 H/16940, 821 01 Bratislava

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciáone nám. 1, 814 99 Bratislava, podľa LV č. 1
vlastník pozemku parc.č. 21988 a 21973 a podľa LV č. 1516 vlastník pozemku parc. č.
11306, 11307 a stavby súpis. č. 75 a 108 susediaceho s pozemkami na ktorých je
plánovaná asanácia stavby

Doručuje sa jednotlivo:
Dotknutým orgánom:

3. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: ( podpis, pečiatka )


