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doručenie Verejnou vyhláškou

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje /( / @ Bratislava

4. 2. 2019 3861/2019/ÚKSP/HADL-Predĺž.3 Ing. Hadeková / 02-49253155
stavebne@banm.sk 11. 2. 2019

Vec:
Zmena lehoty na dokončenie stavby – odpoveď.

Dňa 4.2.2019 podali Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, prostredníctvom správcu AG-EXPERT, s.r.o., so sídlom
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 35 730 595, žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
stavby: „Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“,
na bytovom dome so súpisným č. 52, na pozemkoch parc. č. 11404 a 11402, v katastrálnom
území Nové Mesto, pre ktorú bolo dňa 19.12.2012 vydané stavebné povolenie č. ÚKaSP-
2012/3089/MYM-145, s nadobudnutím právoplatnosti dňa 14.1.2013.

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“) predloženú žiadosť preskúmala a po zvážení v žiadosti uvedených dôvodov
nedodržania stanoveného termínu Vám oznamuje, že lehotu na dokončenie stavby predĺženú
listom č. 11749/2016-89/2017/ÚKaSP/SZOM-odp. zo dňa 17.1.2017 (do 01/2018) a listom č.
2607/2018/UKSP/KUBA zo dňa 25.1.2018 (do 12/2018)

predlžuje do 31. 12. 2019,

čím sa mení podmienka č. 3 stavebného povolenia č. ÚKaSP-2012/3089/MYM-145,
vydaného dňa 19.12.2012. Ostatné ustanovenia právoplatného stavebného povolenia ostávajú
v platnosti.

Mgr.  R u d o l f   K u s ý
starosta mestskej časti
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Doručenie verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

Účastníkom konania:

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova
2-4 v Bratislave

(verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na verejnej tabuli Miestneho úradu M.č. BA – Nové Mesto)
2. AG-EXPERT, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
  (so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch BD Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4 v
  BA a potvrdené vrátiť na odd. ÚKaSP)

Doručuje sa za účelom vyvesenia :

3.  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU
            (so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť na odd. ÚKaSP)

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabule:

( podpis, pečiatka )


