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Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
/ 8462/2018/UKSP/PETL-upv.

656/2019/UKSP/PETL-upv.
Ing. Petrová/ 0249253163 /

lucia.petrova@banm.sk
09.01.2019

Vec
Vyjadrenie účastníkov konania k 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. 8462/2018/ÚKSP/PETL-83 zo dňa 21.11.2018 povolila stavbu „Vstavba
plynovej kotolne so solárnym systémom na prípravu TÚV v bytovom dome na Plzenskej ulici
č. 11 v Bratislave“ v bytovom dome na Plzenskej ulici č. 11 v Bratislave, na pozemku parc. č.
11329 v katastrálnom území Nové Mesto, stavebníkom, vlastníkom bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome na Plzenskej ulici č. 11, 831 03 Bratislava (ďalej len „stavebníci“)
v zastúpení SPRAV-BYT Bratislava s.r.o., Ing. Jaromíra Tomanová, Mlynarovičova ul. č. 2,
851 03 Bratislava, IČO: 44691513, prostredníctvom splnomocneného zástupcu SETING
Bratislava spol. s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava IČO: 31397778 (ďalej len
„splnomocnený zástupca“).

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zákonom stanovenej lehote dňa 20.12.2018 odvolala
spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom na Turbínovej ulici č. 3, 829 05 Bratislava,
IČO: 35823542.

Podľa ustanovenia § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších
predpisov Vás, ako účastníkov konania upovedomujeme o podanom odvolania. Odvolanie
spolu s prílohami je k dispozícii na stavebnom úrade, v kancelárii č. 606 na Junáckej ulici č. 1
v Bratislave. Zároveň Vás vyzývame, aby ste sa v lehote do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia k nemu vyjadrili. Svoje vyjadrenie zašlite na adresu tunajšieho
úradu.

   Eva Daňová
           poverená vedením
           oddelenia ÚKaSP

Podľa rozdeľovníka
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Príloha:
Odvolanie spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom na Turbínovej ulici č. 3, 829 05
Bratislava, IČO: 35823542  spolu s prílohami k nahliadnutiu na 6.poschodí v kancelárii č. 606
na Junáckej ulici č. 1 v Bratislave .

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou

Účastníkom konania:
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Plzenskej ulici č. 11

v Bratislave
2. SETING Bratislava s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava
3. SPRAV-BYT s.r.o., Ing. Jaromíra Tomanová, Mlynarovičova ul. č. 2, 851 03 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. SPRAV-BYT s.r.o., Mlynarovičova ul. č. 2, 851 03 Bratislava, so žiadosťou zverejniť
po dobu 15 dní vo vchode bytového domu na ulici Plzenská č. 11 v Bratislave a
potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:


