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Vec
Predloženie 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“)
vydala územné rozhodnutie č. 2090/2018/UKSP/SILJ-11 zo dňa 9.2.2018, ktorým umiestnila
stavbu „Dva rodinné domy“, v Bratislave, na pozemkoch parc č. 12685 a 12686 reg. „C“
v katastrálnom území Nové mesto na Gavlovičovej ul. č. 2 v Bratislave, stavebníkom
(ďalej len „Stavebníci“). Voči tomuto rozhodnutiu sa v zákonom stanovenej lehote odvolali
účastníci konania
.
Stavebný úrad podľa ustanovenia § 56 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov upovedomil účastníkov konania o obsahu odvolania a určil lehotu na
vyjadrenie sa k nim. V uvedenej lehote sa k obsahu odvolania vyjadrili Stavebníci.
Na základe uvedeného stavebný úrad Vám, ako odvolaciemu orgánu v prílohe predkladá
odvolaním napadnuté rozhodnutie spolu so spisovým materiálom.

Eva Daňová
poverená vedením oddelenia
územného konania a stavebného poriadku
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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

1.
2.
3.
4. vlastníci bytov a nebytových priestorov Pluhová 18,20,22 – doručuje sa verejnou
vyhláškou
5.
6.
7. BSS, spol. s r.o., Rebarborová 47, 821 07 Bratislava
8.
9. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
10.
11.
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