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Vec 

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona 

 

 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 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 (ďalej len „stavebný úrad“) Vás žiada o vydanie záväzného stanoviska podľa § 

140c stavebného zákona ku  stavebnému konaniu po vydanom územnom rozhodnutí na 

stavbu „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA  - NOVÉ 

MESTO“ časť stavby: 

 

SO 202 Kiosková distribučná transvormačná stanica EH5 + technológia 

SO 501 Prípojka VN 

SO 501.1 NN káblové vedenie distribučné 

na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 15115/3 (reg. C-KN parc. č. 23021) a reg. C-KN parc. č. 

15115/7, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie 

o umiestnení stavby č. 285/2019 a 5657/2018/ÚKSP/POBA153-3 zo dňa 16.04.2019, 

právoplatným dňa 27.05.2019, oprava rozhodnutia pod zn. 6786/2020/UKSP/POBA zo dňa 

07.09.2020. 

 Na stavbu bolo podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydané 

rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2018/015900/SEA/EIA-r zo dňa 24.08.2018, právoplatné 

12.10.2018. 
 
 

 

 

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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Prílohy: 

Žiadosť o stavebné povolenie po vydanom ÚR spolu s doplnením 

Písomné vyhodnotenie pripomienok 

Projektová dokumentácia  


