
(/fax
02 / 49 253 111
02 / 45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: banm@banm.sk
www.banm.sk

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

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Okresný úrad  Bratislava
Odbor výstavby a bytovej politiky
Tomášikova 46
832 05 Bratislava

Váš list
číslo/zo dňa

Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava

2082/2018/UKSP/SILJ-odv Ing.arch.Šilinger / 0249253150 /
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05.10.2018

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“) 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

Voči tomuto rozhodnutiu sa v zákonom stanovenej lehote dňa 05.04.2018 odvolali

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 nevyjadril žiadny z účastníkov
konania.
 Na základe uvedeného Vám stavebný úrad, ako odvolaciemu orgánu v prílohe predkladá
odvolaním napadnuté rozhodnutie spolu so spisovým materiálom.

Eva Daňová
poverená vedením oddelenia

územného konania a stavebného poriadku

Prílohy:
Spisový materiál č.   7281/2017
Spisový materiál č. 2082/2018
Projektová dokumentácia stavby
Na vedomie:
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2.
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Pri Bielom Kríži

7,9,11,13,15,17 v  Bratislave – doručí sa verejnou vyhláškou
4. Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o., Hagarova 9/B, P.O.BOX 38, 830 04 Bratislava

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


