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Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Vec
           Zverejnenie návrhu na začatie územného konania

Predĺženie  územného rozhodnutia ÚKaSP-2010/2021-KON
Názov stavby: “Multifunkčný komplex Za stanicou“
Miesto stavby :            na pozemkoch parc. č.  15115/11, 15115/12, 15115/18, 15115/21,

15102/3, 15102/7, 15102/8, 15102/9, 15102/10, 15102/11, 15102/12,
15102/13 a 15102/14

 Katastrálne územie:    Nové Mesto v Bratislave

Dňa 05.11.2019 INTRADE ASSETS MANAGEMENT, s.r.o., IČO:35943807 so sídlom Za
stanicou 1, Bratislava podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
„Multifunkčný komplex Za stanicou“ v Bratislave, na pozemku parc.č. 15115/11, :/12, :/18, :/21,
15102/3, :/7-14, k.ú. Nové Mesto ( ďalej len ako „Stavba“), umiestnenej rozhodnutím č. ÚKaSP-
2010/2021-KON zo dňa 6.12.2011 s právnou účinnosťou dňa 26.03.2017. Rozhodnutie bolo dňa
27.1.2014  predĺžené rozhodnutím č. ÚKaSP-2014-13/2100/KON/URp-4 do 26.3.2016, dňa
12.02.2016 predĺžené rozhodnutím č. 857/2016/UKSP/ POBA- UR-5 do 26.3.2018 a dňa
31.12.2019 predĺžené rozhodnutím č. 11439/2017 a 65/2018/ UKSP/POBA-UR-7 do 26.03.2020.

Ministerstvo životného prostredia SR na základe výsledkov procesu posudzovania podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  pod  č.  1736/2011-3,4/dp zo
dňa  28.06.2010 vydalo k navrhovanej činnosti záverečné stanovisko, v ktorom súhlasí
s realizáciou navrhovanej činnosti a odporúča variant č.2.

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 podľa ust. § 35 ods.2) staveného
zákona týmto

zverejňuje kópiu návrhu na začatie územného konania o predĺžení územného rozhodnutia na
umiestnenie stavby: “Multifunkčný komplex Za stanicou“

Informácia pre verejnosť:
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú na webových adresách:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/multifunkcny-komplex-za-stanicou-v-bratislave

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Prílohy: Návrh na predĺženie ÚR




