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Zn: 4392/2020/UKSP/DANE         Bratislava 09.04.2020 

 

 

 

 

O p r a v a    r o z h o d n u t i a 

 

 

   Mestská časť Bratislava Nové Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len 

„stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a ods. 2, 

písm. i) zákona č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov, vydala dňa 30.10.2017 pod č. 6575/2017/UKSP/VIDM-57 stavebné 

povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2017, na stavbu „Nadstavba bytového 

domu Vajnorská 69 - 73“ na pozemku parc. č. 12288, kat. úz. Nové Mesto, stavebníkovi spol. 

PLB, s.r.o., so sídlom Koreničova 11, 811 03  Bratislava. 

 

  Vo výroku citovaného rozhodnutia na 1. strane v 3. odseku v 2. riadku  nastala chyba v 

písomnom vyhotovení rozhodnutia. Tunajší stavebný úrad podľa § 47 ods.6 zák. č. 71/67 Zb. 

o správnom poriadku v znení neskorších predpisov 

 

o p r a v u j e 

 

výrok  uvedeného rozhodnutia  1. stranu,  3. odsek,  2. riadok: 

 

Pôvodné nesprávne znenie textu : 

........nadstavbou vznikne 14 nových bytových jednotiek, ........ 

 

Správne znenie textu: 

........nadstavbou vznikne 15 nových bytových jednotiek, ........ 

 

V ostatných častiach rozhodnutie č. 6575/2017/UKSP/VIDM-57  zo dňa 30.10.2017, 

právoplatné dňa 13.12.2017 ostáva nezmenené. Táto oprava je súčasťou rozhodnutia č. 

6575/2017/UKSP/VIDM-57  zo dňa 30.10.2017, právoplatné dňa 13.12.2017 . 
    

 

 

 

 

 

 

                                                                       Mgr.  Rudolf  K u s ý   

                                        starosta   mestskej   časti 

                      Bratislava  Nové  Mesto  
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Doručuje sa : 

 

Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové Mesto po 

dobu 15 dní: 

1.  PBL, s.r.o., Štúrova 14/8, 811 02 Bratislava 

1. CUBE DESIGN, s. r.o., Moyzesova 5, 811 05 Bratislava 

2. vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaný na liste vlastníctva  č. 2899  

3. vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaný na liste vlastníctva č. 3438   

4. vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaný na liste vlastníctva č. 2915  

 

 

Na vedomie: 

5. Hl. m. SR Bratislava, primátor,  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  

6. Okr. úrad Bratislava, odbor starostlivosti  o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 05 Bratislava 

7. Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava – KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1   

8. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava 

9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 

10. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

11. Slov. plyn. priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava  

 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia 

 

 

Dátum vyvesenia:        Dátum zvesenia: 

 

 

 

pečiatka, podpis 

 

 

 


	C:\Users\Beatka\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\760Y2AD0\20-04392.doc

