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ROZHODNUTIE

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 č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“) o žiadosti
stavebníkov Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Osadná č. 2, v Bratislave (ďalej len
„Stavebníci“), zo dňa 16.04.2018 o predĺženie platnosti stavebného povolenia rozhodla takto:

Stavebný úrad podľa § 68 stavebného zákona v spojitosti § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov

p r e d l ž u j e

platnosť stavebného povolenia na stavbu: „Obnova bytového domu na ul. Osadná č. 2 v
Bratislave“ na Osadnej ul. v Bratislave na pozemku parc. č. 11308/3 v katastrálnom území
Nové  Mesto,  povolenej  rozhodnutím  MČ Bratislava  –  Nové  Mesto  pod  číslom
9707/2016/UKSP/HAVK-112 zo dňa 26.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
04.11.2016 do 30.09. 2020.

O d ô v o d n e n i e

Na tunajší stavebný úrad bola dňa 16.04.2018 doručená žiadosť Stavebníkov o predĺženie
platnosti stavebného povolenia č. 9707/2016/UKSP/HAVK-112 zo dňa 26.09.2016, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2016.

          Na základe ust. § 61 ods. 1) a § 69 stavebného zákona oznámil stavebný úrad listom č.
5276/2018/UKSP/HAVK zo dňa 19.04.2018 dotknutým orgánom a všetkým účastníkom
konania začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a zároveň určil lehotu,
v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány
oznámiť svoje stanoviská.

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania.

Na základe týchto skutočností stavebný úrad vyhovuje žiadosti stavebníka a predlžuje
platnosť stavebného povolenia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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P o u č e n i e

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, pričom odvolacím
orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

                                                                                                          Mgr. Rudolf   K u s ý
                                                                                                          starosta  mestskej časti
                                                                                                         Bratislava - Nové Mesto

Doručí sa verejnou vyhláškou
Účastníkom konania:

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Osadná 2 v Bratislave a
pozemku parc. č. 11308/3 v k.ú. Nové Mesto

2. Správca: SBYT, Prievozská 18, 820 04 Bratislava

Na vedomie:
1. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Odbor SoŽP
2.    Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava,
3.    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

P.O.BOX 26,
4.    MČ Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
5.    Správca: SBYT, Prievozská 18, 820 04 Bratislava + predpis

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli MČ- Miestny úrad Bratislava –Nové Mesto, Junácka 1,832 91 Bratislava .
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )


