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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Vec : Zverejnenie návrhu na začatie územného konania
Názov stavby: “Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul.
Bratislava“
Miesto stavby:    budova na pozemkoch  parc.č. 11427/1, 11427/2, 11427/3 a časti pozemku

parc.č. 11436/9, rekonštrukcia prípojky NN po pozemkoch 11434/2 ( reg.
„E“ parc.č.11436/3) a parc.č. 21994 ( reg. „E“ 21994)

                            katastrálne územie  Nové Mesto v Bratislave

Dňa 26.09.2017 TATRA REAL, a.s., IČO: 31396437 so sídlom Dunajská 25, 81108
Bratislava, (ďalej len ako “Navrhovateľ“) podal návrh na umiestnenie stavby s názvom “Nadstavba
polyfunkčného objektu Škultétyho ul.  Bratislava budova na pozemkoch  parc.č. 11427/1, 11427/2,
11427/3 a časti pozemku parc.č. 11436/9, rekonštrukcia prípojky NN po pozemkoch 11434/2 ( reg.
„E“ parc.č.11436/3) a parc.č. 21994 ( reg. „E“ 21994) v katastrálnom území Nové Mesto v
Bratislave. K návrhu priložil dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala v máji 2017
a upravil v decembri 2017 Ing.arch. Michal Tačovský,  autorizovaný architekt SKA reg.č. 1922 AA,
a doklady.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddeleni ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia pod č.  OU-BA-OSZP3-2018/062087/SEA/EIA-r  dňa
02.07.2018, vydal rozhodnutie, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona
č. 24/2006Z.z. Rozhodnutie nadobudlo právnu účinnosť dňa 03.08.2018.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a §
119 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 ako „stavebný úrad“)
podľa ust. § 35 ods.2) staveného zákona týmto

zverejňuje kópiu návrhu na začatie územného konania na umiestnenie stavby
„Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul.  Bratislava“.

Informácia pre verejnosť:
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú na webových
adresách:
https://www.banm.sk/nadstavba-polyfunkcneho-objektu-skultetyho-ul-bratislava/

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nadstavba-polyfunkcneho-objektu-skultetyho-ul-bratislava

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
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