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Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
 /29.11.2017 1656/2018/UKSP/VIDM Ing. Vidličková / 0249253364 /

monika.vidlickova@banm.sk
24.4.2018

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 29.11.2017 s doplnením dňa 5.2.2018 žiadosť spoločnosti
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorú  zastupuje
spoločnosť I.T.A TELECOM SLOVAKIA, s.r.o., Nové záhrady I 13A, 821 05 Bratislava
IČO:35 700 050 o vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby: "ZS a RR bod BA
Brusnicová BA BRU a nn prípojka"  na pozemku parc. č. 18052/47 v katastrálnom území
Vinohrady, ktorá spočíva v predĺžení doby dočasnosti stavby.

  Stavebný úrad podľa ust. § 85 stavebného zákona oznamuje začatie konania a zároveň
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s  miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

dňa 31.5. 2018 o 8,30 hod.
so stretnutím účastníkov konania na stavebnom úrade v kanc. č. 616, Junácka č.1
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

Podľa rozdeľovníka
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Oznámenie sa doručí:

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

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, adresa na doručenie I.T.A
TELECOM SLOVAKIA, s.r.o., Nové záhrady I 13A, 821 05 Bratislava

2. Slovenský zväz záhradkárov ZO3-20 Koliba – Vtáčnik, Na Vtáčniku 46, 831 01
Bratislava

3. Vlastníci pozemku parc. č. 18052/47 v katastrálnom území Vinohrady

Potvrdenie dátumu zverejnenia

 Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:


