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Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
 / 2082/2018/ÚKSP/SILJ-list Ing.arch.Šilinger / 0249253150 /

jan.silinger@banm.sk
26.04.2018

Vec
Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolania

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 (ďalej len „stavebný
úrad“) rozhodnutím č. 2082/2018/ÚKSP/SILJ-4 zo dňa 07.03.2018 nariadila   odstránenie
stavebných úprav, pozostávajúcich z vybudovania podlahového vykurovania, odpojenia bytu
od vyregulovaného centrálneho domového systému zásobovania teplom, inštalácia plynového
kotla (v spoločných priestoroch bytového domu) v byte č. 51 na 1. p. bytového domu súp. č.
1149 na ul. Pri Bielom Kríži č. 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom
území Nové Mesto v Bratislave, vlastníkom Ing. Martinovi K., bytom a Mgr. Nadi K.
  Voči tomuto rozhodnutiu sa v zákonom stanovenej lehote dňa 05.04.2018 odvolali Ing.
Martin K. a Mgr. Naďa K.

Podľa  ustanovenia § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o obsahu odvolania a vyzývame Vás v lehote do 7
pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia, aby ste sa k nemu vyjadrili. Svoje
vyjadrenie zašlite na adresu tunajšieho úradu.

Eva Daňová
poverená vedením odd. ÚKaSP

Podľa rozdeľovníka
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Prílohy:
odvolanie zo dňa 05.04.2018
K odvolaniu sa vyjadrujú:

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Pri Bielom Kríži
7,9,11,13,15,17 v  Bratislave – doručí sa verejnou vyhláškou

Na vedomie:
2. Ing. Martin K.
3. Mgr. Naďa K.

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť

po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť
2. Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o., Hagarova 9/B, P.O.BOX 38, 830 04 Bratislava

so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch bytového domu na ul. Pri Bielom
Kríži 7,9,11,13,15,17 v  Bratislave a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabuli:

pečiatka, podpis


