MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Vec
Zverejnenie návrhu na začatie územného konania o zmene ÚR
Číslo:
ÚKaSP-2013-14/2729/MYM-19 zo dňa 30.07.2014
Názov stavby:
„Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, (3,4. etapa)“
Zmena:
„ SO 03 PH zmena parkovacieho domu PH
na polyfunkčný objekt B10“
Miesto:
budova na pozemkoch parc. č. 11476/28, 11476/30, 11476/31
prípojky a prekládky inžinierskych sietí aj na pozemkoch parc. č.
22001/1, /34,/138, /140, /141, /145, /189, /182, /155-/159
Katastrálne územie: Nové Mesto v Bratislave
Dňa 09.06.2020 s posledným doložením dňa 23.11.2020 Bavint, s.r.o., IČO: 35725994 so
sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, ktorú na základe splnomocnenia v konaní
zastupuje K.T.Plus, s.r.o., IČO: 35958766 so sídlom Kopčianska 15, 85101 Bratislava ( ďalej len
ako „Navrhovateľ“) podal návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Obytný
súbor Škultétyho, 2.fáza, (3,4. etapa)“, umiestnenú rozhodnutím č. ÚKaSP-2013-14/2729/MYM-19
zo dňa 30.07.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2014.
Ministerstvo životného prostredia SR na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod č. 3565/2020-1.7/av-R
1778/2020 dňa 07.01.2020 vydalo k zmene navrhovanej činnosti rozhodnutie, že zmena
navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať a určilo podmienky na zmiernenie negatívneho vplyvu
navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie ľudu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
18.02.2020.
Stavba „Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, (3,4. etapa)“ bola povolená rozhodnutím č. ÚKaSP2015/1644/MYM-92, zo dňa 31.08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2015.
Stavba „Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, (3,4. etapa)“ bola začatá dňa 23.10.2015.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 o zmene územného rozhodnutia
„ SO 03 PH zmena parkovacieho domu PH na polyfunkčný objekt B10“
Informácia pre verejnosť:
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú na webových adresách:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-skultetyho-ulica-bratislava
https://www.banm.sk/obytny-subor-skultetyho/

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
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