
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka 1, 83291 Bratislava 3

(/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
00603317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok 800 - 1200 1300 - 1700

Streda 800 - 1200 1300 – 1730

Podľa rozdeľovníka

Vaše číslo/ zo dňa       Naše číslo Vybavuje(/@ Bratislava
 -/14.08.2019 9525/2019/UKSP/HAVK-ozn. Ing. Havelková, 02/49 253 153 09.09.2019

kristina.havelkova@banm.sk

Vec
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní spojenej so stavebnými úpravami a nariadenie
ústneho pojednávania

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“) prijal dňa 14.08.2019 s posledným doplnením podania dňa 04.09.2019
od navrhovateľa American Academy LLC, organizačná zložka (IČO:52386325), so sídlom
Račianske mýto 10990/1B, 831 02 Bratislava, v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing.
Ľubicou Mezeiovou, bytom Nálepková 19, 902 01 Pezinok návrh na zmenu v užívaní spojenú
so stavebnými úpravami priestoru „SO 02 - 9505,“ na 4. podlaží bytového domu so súp.
č. 10990, na ul. Račianske mýto č. 1B, na pozemkoch parc. č. 11903/222, /234, na ul.
Račianske mýto 10990/1B v Bratislave v kat. území. Nové Mesto. Predmetný priestor je
evidovaný na LV č. 4180 ako „Iný nebytový priestor“ (kód 12). Navrhovaný účel využitia
priestoru je „Školské a výchovné zariadenie“ (kód 05).

Stavebný úrad podľa ust. § 85 a § 80 ods. 1) stavebného zákona oznamuje začatie
konania o zmene v užívaní a zároveň nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním, ktoré sa uskutoční

dňa 03.10.2019 (štvrtok) o 13,00 hod.

so stretnutím prizvaných pred vstupom do bytového domu so súp. č. 10990, na ul. Račianske
mýto č. 1B v Bratislave.

Účastníci konania a dotknuté orgány sa upozorňujú podľa ust. § 80 ods. 2) stavebného
zákona, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na
ne neprihliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho
zástupca predložiť písomnú plnú moc.

Mgr. Rudolf Kusý
Starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto
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Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:

1. Vlastníci bytov a NP v bytovom dome na ul. Račianske mýto č. 1B v Bratislave
evidovaní na LV č. 4212,

2. American Academy LLC, organizačná zložka, Račianske mýto 10990/1B, 831 02
Bratislava,

3. Ing. Ľubica Mezeiová, Nálepková 19, 902 01 Pezinok,
4. Ing. arch. Marek Babjak, Hažín nad Cirochou 174, 067 83 Humenné,

Doručuje sa jednotlivo:
Dotknutým orgánom:

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava,
6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava,
7. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava,
8. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, Odpadové hospodárstvo

Doručenie za účelom zverejnenia:
1. American Academy LLC, organizačná zložka, Račianske mýto 10990/1B, 831 02

Bratislava so žiadosťou o zverejnenie - vyvesením  na verejne prístupnom mieste vo
vchode bytového domu po dobu 15 dní, o vyznačenie dátumov vyvesenia  a zvesenia
a o spätné vrátenie na tunajší stavebný úrad

  2.  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU

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 )


