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O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, že Okresný úrad Bratislava,
Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životné-
ho prostredia vydal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostre-
die a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o po-
sudzovaní) rozhodnutie, že zmena navrhovanej činnosti

„Nadstavba polyfunkčného objektu, Škultétyho ul. Bratislava”,

ktorú predložil navrhovateľ spoločnosť TATRA REAL, a. s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava a kto
rej účelom je nadstavba dvoch bytových podlaží, prístavba nového požiarneho schodiska a rekon-
štrukcia vstupného priestoru a suterénu sa nebude posudzovať podľa uvedeného zákona.

Miestom realizácie sú pozemky s parc. č. 11427/1, 11427//2, 11427/3 v k. ú. Nové Mesto,
mestská časť Bratislava-Nové Mesto.

S rozhodnutím Okresného úradu Bratislava sa možno oboznámiť počas úradných hodín na
Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, oddelenie životného prostredia
a územného plánovania (3. posch., č. dv. 323) alebo v priestoroch Služieb občanom / FRONT
OFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l.

V elektronickej podobe je rozhodnutie sprístupnené na webových stránkach Ministerstva
životného prostredia SR na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/nadstavba-polyfunkcneho-objektu-skultetyho-ul-bratislava

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní majú
právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odde-
lenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.
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