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Vec
           Zverejnenie návrhu na začatie konania  o zmene stavby pred dokončením

Stavebné povolenie : 1840/2018/IJKSP/SILJ-81 zo dňa 19.11.2018, právopl. dňa 14.1.2019
Názov stavby: “ Polyfunkčný bytový dom Račianska“
Miesto stavby :            na pozemku parc. č.  13077/3
Katastrálne územie:     Nové Mesto v Bratislave

Dňa 4.7.2019, požiadala spoločnosť Guthaus, s.r.o., so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava,
(IČO: 50286480) v zastúpení spoločnosťou ENG2 SR, spol. s r.o. so sídlom Karpatská 23, 811 05
Bratislava (IČO: 35842628) o povolenie zmeny stavby pred dokončením „Polyfunkčný bytový dom
Račianska“ na Račianskej ulici, na pozemku pare. č. 13077/3, k. ú. Nové Mesto v Bratislave pre
ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. 1840/2018/IJKSP/SILJ-81 zo dňa 19.11.2018, právoplatné
dňa 14.1.2019, ktoré bolo vydané pre stavebníka spol. CC ETA, s.r.o., (IČO: 50286480), so
sídlom Mýtna 48, 811 07Bratislava.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia vydal rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-
2014/022716/ANJ/III-EIA zo dňa 28.04.2014 v ktorom rozhodol, že predmetná činnosť sa nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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. § 58a ods.3) staveného
zákona týmto

zverejňuje kópiu návrhu na začatie  konania  o zmene stavby pred dokončením

s názvom: “ Polyfunkčný bytový dom Račianska“

Informácia pre verejnosť:
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú v prílohe

Mgr. Rudolf  K u s ý
starosta  mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto
Prílohy:

1. rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2014/022716/ANJ/III-EIA
2. žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
3. oznámenie o začatí stavebného konania
















































































