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Vec: Zverejnenie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením 

 

 Dňa 30.03.2020, s posledným doplnením dokladov dňa 04.06.2020, podala spoločnosť 

LO 2, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 52599515, v zastúpení splnomocnenou 

Soňou Frolkovičovou, Pernecká 15, 841 04 Bratislava, žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu „Lakeside Park Bratislava – Phase 

II“, Tomášikova ul., Bratislava, na pozemkoch parc. č. 15115/70, 15115/122 v katastrálnom 

území Nové Mesto v Bratislave. Stavba bola povolená rozhodnutím č. 

10895/2016/UKSP/HAVK-145 zo dňa 16.12.2016, právoplatným dňa 31.12.2016. Platnosť 

stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím č. 9751/2018/UKSP/VIDM-67 zo dňa 

7.12.2018, právoplatným dňa 27.12.2018.  

  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho 

posudzovania, vydalo rozhodnutie č. 4019/2015-3.4/mv zo dňa 16.03.2015, v ktorom 

rozhodlo, že predmetná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

  

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 § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov podľa § 3 

ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) týmto 

 

zverejňuje povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením na  stavbu  

„Lakeside Park – Phase II“ č. 5047/2020/UKSP/VORE-10 zo dňa 05.10.2020 

 

 

 

 

 

 

Mgr.  Rudolf   K u s ý 

starosta mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

v z. podľa poverenia č. 37/2020 

zo dňa 27.07.2020 

Ing. arch. Kamila Marušáková 

vedúca odd. ÚK a SP 
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Informácia pre verejnosť: 

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú prístupné 

na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lakeside-park-bratislava-phase-ii-  

 

 

Prílohy: 

1. Kópia povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením č. 5047/2020/UKSP/VORE-10 

zo dňa 05.10.2020 

 

 

Doručuje sa za účelom zverejnenia: 

1. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť 

počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

 

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 
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