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Vec  

Zverejnenie návrhu na začatie územného konania   

Názov stavby:            „Rekonštrukcia objektu - polyfunkčný objekt“ 

Charakter:  Zmena dokončenej nebytovej budovy  – prístavbou, nadstavbou a stavebnými úpravami 

                   na bytový dom  

Miesto:      budova súp. č. 1551   na pozemkoch parc. č. 11462/5, prístavba na pozemkoch 21966/11 

(reg. E č. 11462/3), 11462/1 a  11462/43, stavebné úpravy prípojky na pitný vodovod  aj 

na pozemkoch parc. č. 22001/1 ( reg. E č. 22001/1), rozvody splaškovej a dažďovej 

kanalizácie prípojka kanalizácie aj na pozemku parc. č. 21996/1 ( reg. E č. 11423/3 a č. 

21996/1), prípojka NN aj na pozemkoch parc. č. 11462/6 a 11462/7 katastrálne územie 

Nové Mesto  v Bratislave  

Dňa 25.04. 2014 W.O.C.H. Slovakia a.s., Športová 3, Blatné, ktorú v konaní na základe pnej 

moci zastupovali Lofty Kominárska, s.r.o., IČO: 46211373 so sídlom Tupého 25/A, ( ďalej len ako“ 

Navrhovateľ“) podal  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Rekonštrukcia 

objektu - polyfunkčný objekt ako zmenu dokončenej  stavby nebytovej budovy – prístavbou, 

nadstavbou a stavebnými úpravami na bytovú budovu (ďalej všetko len ako „Stavba“). Knávrhu 

navrhovateľ priložil dokumentáciu pre územné rozhodnutie a niektoré stanoviská dotknutých 

orgánov a správcov sietí. Dňom podania bolo začaté územné konanie.  

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia na základe výsledkov zisťovacieho konania dňa 

09.01.2014 vydal rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2014/00023/DAM/III-EIA, že navrhovaná 

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 z. 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. 377/1990 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 na umiestnenie stavby: 

 „Rekonštrukcia objektu - polyfunkčný objekt“ 

Informácia pre verejnosť: 

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú  na webových adresách:  
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-objektu-polyfunkcny-objekt-kominarska-ul-bratislava  
https://www.banm.sk/eia-a-suvisiace-povolovacie-konania-v-zmysle-osobitnych-predpisov/ 

 

 

Mgr.  Rudolf   K u s ý 

starosta mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto 

v z. podľa poverenia č.37/2020 

zo dňa 27.07.2020 

Ing. arch. Kamila Marušáková 

vedúca odd. ÚK a SP 

Prílohy: Návrh na ÚR  
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