
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Značka: 10997/49595/2017 /ST A/Kam 
Vybavuje: Ing. Kamenec 
tel. číslo: 592 46 239 

VEC: 

v Bratislave dňa 20.11 .2017 

Oznámenie o začatí konania - Zmena vykurovania bytu č. 9 na 5. poschodi bytového domu na 
Mickiewiczovej 14, Bratislava, nehnuteľnosť na pozemku pare. č . 8248/1 k. ú. Staré Mesto. 

Stavebník: David Deutsch, Továrenská 3, Bratislava, podala dňa 23.12 a postupne doplnil na 
stavebný úrad návrh na začatie konania vo veci povolenia zmeny dokončenej stavby - Zmena 
vykurovania bytu č. 9 na 5. poschodí bytového domu na Mickiewiczovej 14, Bratislava, 
nehnuteľnosť na pozemku pare. č. 8248/1 k. ú. Staré Mesto. 

Uvedeným dňom bolo v zmysle§ 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) začaté 
stavebné konanie. 

MČ Bratislava-Staré Mesto (ďalej len stavebný úrad), podľa § 2 ods. e) zákona SNR č. 
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
celky, § 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, § 117 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) a VI II. 
časti Štatútu hl. m. SR Bratislavy v súlade s ustanovením§ 61 ods.1 a 4 stavebného zákona 

oznamuje 

začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje 
na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 

19.12.2017 o 9,00 hod. 

so zrazom účastníkov- Mickiewicizova 14 

Do podkladov konania je možné nahliadnuť najneskôr pred dňom ústneho pojednávania na 
tunajšom úrade alebo pri ústnom pojednávaní. 

Účastníci konania sa upozorňujú , že svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr pri 
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu uplatn iť svoje stanoviská 
dotknuté orgány. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú 
plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať. 

Doručí sa: 
účastníci konania - verejnou vyhláškou 
1. David Deutsch, Továrenská 3, Bratislava 
2. Ing. Peter Holko, PARELI s.r.o., Vlárska 50/A, 831 01 Bratislava 
3. Vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľnosti (pozemku a stavby) pare. č. 8248/1 k. ú. Staré Mesto 

dotknuté orgány: 
4. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
5. KPÚ v Bratislave, Lešková 17, Bratislava 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 


