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O Z N Á M E N I E 

 
Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,  že navrhovateľ BestWine, 

s.r.o. Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, doručil Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o 
životné prostredie  -  oddeleniu ochrany prírody a  vybraných zložiek životného prostredia, podľa  
zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.  o  posudzovaní  vplyvov  na životné  prostredie  a  o  zmene  a  
doplnení niektorých zákonov  v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“)   
z á m e r  navrhovanej  činnosti 

 
„Bellavita Residence“ (ďalej len zámer) 

 
 Predmetom zámeru je výstavba dvoch bytových domov, navrhnutých ako štvorpodlažné 
s jedným ustupujúcim podlažím a s jedným podzemným podlažím na parc. č. 4431/1, 4795/1, 
4797, 4798/1, 4800/1,2,8,9,12 v  k.ú. Vinohrady. Technické zázemie a kotolňa sú umiestnené 
v 1NP a v 1PP sa nachádzajú podzemné garáže (153 PM). 
 

Zámer je na základe upustenia od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti 
vypracovaný okrem nulového variantu v jednom variante. 
    
 V súlade so zákonom poslal Okresný úrad Bratislava, ako príslušný orgán štátnej správy, 
v zmysle platnej legislatívy upovedomenie o  začatí konania vo veci posudzovania zámeru   
navrhovanej činnosti dotknutej mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy, príslušným rezortným a dotknutým orgánom.  Do dokumentácie možno nahliadnuť na 
Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto, Junácka č.1, Bratislava, oddelenie životného prostredia a 
územného plánovania  (V. poschodie č. dverí 518)  a  na Magistráte  hlavného  mesta  SR  
Bratislavy,  Primaciálne nám.č.1, Bratislava,  v priestoroch služieb občanom. Všetky informácie o 
 navrhovanej činnosti sú prístupné na internetovej adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia. 
 
 Písomné stanovisko k predmetnému zámeru môže verejnosť doručiť Okresnému úradu 
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  -  do 21 dní od zverejnenia informácie o 
zámere. 
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