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

Vec
Zverejnenie návrhu na začatie územného konania
Názov stavby:

“POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA- NOVÉ MESTO “
Miesto stavby:          budovy na pozemku  parc.č.15115/7   objekty technickej infraštruktúry

vyvolané investície aj na pozemkoch parc.č. 23021 a 23022/2
Katastrálne  územie.:   Nové Mesto Bratislava III

Dňa 25.04.2018 s posledným doplnením dňa 30.11.2018 MERIUS, a.s., IČO:35767189, so
sídlom Štefánikova 6/A, 81105 Bratislava, ktorú v konaní na základe plnej moci zastupuje
ARTPLAN spol. s r.o., IČO: 35830395, so sídlom Karadžičova 27, 81108 Bratislava, (ďalej len ako
“Navrhovateľ“) podal návrh na umiestnenie stavby s názvom “POLYFUNKČNÝ OBJEKT
TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA- NOVÉ MESTO“ , budovy na pozemku  parc.č.15115/7
objekty technickej infraštruktúry a vyvolané investície aj na pozemkoch parc.č. 23021 a 23022/2
katastrálne územie Nové Mesto Bratislava III. K návrhu priložil dokumentáciu pre územné
rozhodnutie, ktorú v máji 2016 vypracoval Ing.arch. Martin Ďurík,  autorizovaný architekt SKA
reg.č. 0945AA s kolektívom odborných projektantov  a doklady.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia pod č.  OU-BA-OSZP3-2018/015900/SEA/III-EIA-r  dňa
24.08.2018, vydal rozhodnutie, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona
č. 24/2006Z.z. Rozhodnutie nadobudlo právnu účinnosť dňa 12.10.2018.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a §
119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s §7b zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „stavebný úrad“)
podľa ust. § 35 ods.2) staveného zákona týmto

zverejňuje kópiu návrhu na začatie územného konania na umiestnenie stavby:
“POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA- NOVÉ MESTO “

Informácia pre verejnosť:
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú na webových adresách:
http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/polyfunkcny-objekt-tomasikova-bratislava-nove-mesto
https://www.banm.sk/polyfunkcny-objekt-tomasikova-bratislava-nove-mesto/

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto
Prílohy: Návrh na ÚR
























