
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania
____________________________________________________________________

2173/2159/2019/ZP/PIFTA

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 životného
prostredia v súlade s § 37 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o  posudzovaní vplyvov na životné pro-
stredie v  znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) zaslal súhlasné záverečné stanovisko
k navrhovanej činnosti

„Vajnorská, Bratislava“

ktorej navrhovateľom je RV Development 1 s.r.o., Krížna 47, 811 07 Bratislava.

Miestom realizácie navrhovanej činnosti sú pozemky s parc. číslami 17063/9, 17063/20,
17063/24, 17063/31 a 17063/32 k. ú. Nové Mesto, Vajnorská ul..

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na
vlastné náklady zhotoviť kópie v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE na prízemí budo-
vy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l, alebo počas úradných hodín na Miest-
nom úrade Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava odd. životného prostredia a územného
plánovania (3. posch., č. dv. 323).

Elektronicky je záverečné stanovisko sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životné-
ho prostredia: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vajnorska-bratislava

Záverečné stanovisko je podľa § 37 ods. 1 zákona rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie
povoľovacie konanie. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a 54 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (Tomášikova 46, 832 05 Bratislava). Podľa §
24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má verejnosť právo podať odvolanie proti záverečnému stanovi-
sku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska.

Ing. arch. Marta Závodná
    vedúca odd. ŽP a ÚP

Bratislava, 18.01.2019.
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