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Vec
Zverejnenie návrhu na stavebné konanie :
Názov stavby:           „Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička- Rotunda“

            Miesto stavby:           parc.č. 19598 a 19603/1 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave

Dňa 24.07.2019 ORAVA-STAV s.r.o., IČO: 35785357, so sídlom Obchodná 62, 81106
Bratislava, ktorého právoplatne zastupuje Ing. Branislav Goga, B.IN.G, spol. s r.o., Šamorínska 55A,
82105 Bratislava IČO 36 719 315 ( ďalej len “navrhovateľ“) podal žiadosť o stavebné povolenie -
Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička - Rotunda na pozemku reg. C KN parc.č. 19598 a
19603/1 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave, podľa dokumentácie vyhotovenej firmou
HLINA, spol. s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš, zodpovedný projektant Ing. Ján
Hlina, autorizovaný inžinier SKSI  4202*A*1 v októbri 2015, doplnená vo februári 2018 a doklady.

Dňom podania bolo zahájené stavebné konanie.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a

vybraných zložiek životného prostredia posúdilo zámer v zmysle § 37 zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vydalo záverečné stanovisko pod č.  OÚ-BA-
OSZP3/2017/006289/KOJ/EIA-ZS zo  dňa 28.11.2017.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad vydal územné rozhodnutie č.
111/2018, 932/2017 a 1907/2016/UKSP/POBA-31 dňa 25.06.2018, právoplatnosť nadobudlo
03.07.2019.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 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 SR Bratislave v znení
neskorších predpisov  podľa ust. §58a ods. 3) stavebného zákona Vám  zasiela žiadosť o stavebné
povolenie spolu s predpísanými prílohami k zaujatiu záväzného stanoviska.

S pozdravom

Eva  Daňová
poverená vedením oddelenia
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