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Vec:       „Reštaurácia Snežienka, rekonštrukcia objektu“ Železná studnička, Bratislava,    
                - upovedomenie účastníkov konania  a dotknutým orgánom o podaní odvolania proti 

vydanému rozhodnutiu o zastavení územného konania č. ÚKaSP-2011-10/392-KON–zast. 
 

 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“ ) vydalo dňa 16.3.2011 výzvu na doplnenie podania pod č. ÚKaSP-2010/392-výz-
KON, dňa 16.3.2011 a následne rozhodnutie o prerušení konania pod č. ÚKaSP-2010/392 KON-preruš..  
pre navrhovateľa SNOWDROP s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava v súvislosti so stavbou 
„Reštaurácia Snežienka, rekonštrukcia objektu“ Železná studnička, Bratislava, na pozemku: 
parc.č. 19614/6, 7 a 9 kat. úz. Bratislava –Vinohrady. Nakoľko navrhovateľ v stanovenej lehote 
nepredložil požadované doklady stavebný úrad rozhodnutím č. ÚKaSP-2011-10/392-KON–zast. zo dňa 
30.5. 2011  územné konanie  zastavil. Proti uvedenému rozhodnutiu o zastavení územného konania 
navrhovateľ SNOWDROP s.r.o. v zákonnej lehote podal odvolanie. 

V súlade s §56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás 
tunajší stavebný úrad týmto upovedomuje o podanom odvolaní a zároveň Vás vyzýva, aby ste sa 
k jeho obsahu vyjadrili v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.  

 
 

 
 
 

Mgr.  Rudolf   K u s ý 
starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

 
Doručuje sa účastníkom konania  
1. navrhovateľ SNOWDROP, s. r. o., ul Svornosti 43,821 06  Bratislava  
2. Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, Miestny úrad, odd. podnikateľské, právne a správy majetku, Junácka 1, 832 91 

Bratislava ( pozemky a stavby na parc.č. 19614/6, 19614/7, 19614/9 a  19618/3, 19697/1 a iné v k.ú. Vinohrady ) 
3. Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava  
4. Lesy Slovenskej republiky š.p., Nám.SNP 8, Bánska Bystrica ( 19703/2,1,3 komunikácia a iné) 
5. EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava-Nové Mesto, Halašova 20, 831 03 Bratislava 
6. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Godrová 3/b, 811 06 Ba, pošta Šancová 96, 831 04 Bratislava 3 

v zastúpení Mgr. Petra Pilinskeho,Strana Zelených, Štefanikova 19, 811 05 Bratislava 
7. Hlavné mesto SR Bratislava – Magistrát, odd. správy nehnuteľností, Primaciálne nám.1,814 99 Bratislava 
8.  vlastníkom susedných nehnuteľností a pozemkov a vlastníkom dotknutých nehnuteľností a pozemkov, ktorých 

vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté sa doručí 
verejnou vyhláškou.  

Doručuje sa na vyvesenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku účastníkom konania uvedeným 
v rozdeľovníku pod č. 3 so žiadosťou o vyvesenie na úradnej  tabuli po dobu 15 dní : 
1. Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, org. referát , Junácka 1,832 91 Bratislava   
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.1, 811 99 Bratislava. 
 
 
Vyvesené dňa :  .....................................................................Zvesené dňa :    ........……….......………........  pečiatka a podpis:  

 
Po zverejnení tohto oznámenia vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, vyznačí deň vyvesenia a zvesenia oznámenia a 
predloží do spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia.               
                        Vybavuje : Konečná, č. dv. 620                                                           tel.č.: 49 253 151 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO 

oddelenie územného konania a stavebného poriadku 
 Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 

  


