
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 

-----------------------------------------

Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dií.a 
24. 01. 20 19 

VEC 

Naše čís lo 

3449/8348/2019/ST AN as 
Vybavuje/klapka 

Ing. Vašková/23 1 
Bratislava 

19. 02. 2019 

Zmena dokončenej stavby: Rekonštrukcia bábkového divadla na ul. Dunajská 36, 
Bratislava", nehnuteľnosť súpisné číslo 3623 na pozemku register "C" pare. č. 8838 v k. ú. 
Staré Mesto 

- súhlas s predÍžením lehoty na dokončenie stavby 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala dňa 24. 01. 2019 pod číslom 3976/20 19 
žiadosť Bratislavského samosprávneho kraja so sídlom na ul. Sabinovská 16, P. O. BOX l 06, 
820 05 Bratislava o predÍženie lehoty na dokončenie horeuvedenej stavby. 

Stavba sa realizuje v zmysle stavebného povolenia č. j. 341115194/2013/ST A/Vas zo dií.a 
04. 04. 2013, právoplatného dňa 14. 05. 2013. 

Z podmienky č. 24 citovaného rozhodnutia vyplýva, že: „Stavba bude dokončená do 
troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude 
schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosťou 
požiadať o jej predÍženie. 

Naposledy listom č . 7833/22642/2017/ST A/Vas zo dil.a 17. 05. 2017 stavebný úrad 
súhlasil s predÍžením lehoty na dokončenie horeuvedenej stavby do termínu 14. 05. 2019. 

Stavebný úrad zobral na vedomie dôvod na nedodržanie termínu dokončenia stavby, 
ktorým je zabezpečenie finančného krytia a nové výberové konanie verejným obstarávaním na 
dodávateľa stavebných prác. 

Vzhľadom na uvedené stavebný úrad 

súh l así 

s predÍžením lehoty na dokončenie horeuvedenej stavby 

do termínu 14. 05. 2021. 

Ostatné náležitosti vyššie citovaného rozhodnutia ostávajú v platnosti . 

~7cJ~ 
Ing. Zuzana Štorcelová 

poverená riadením oddelenia územného 
rozhodovania a stavebného poriadku 



Doručí sa: 
Verejnou vyhláškou: 
1. spoluvlastníci nehnuteľností na pozemkoch pare. č. 8833, 8834 k. ú. Staré Mesto, súp. č. 

102320 - Dunajská ul.č.38; 
2. vlastník nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 8835 k. ú. Staré Mesto, súp. č. 2465, 

Grosslingová ul. č. 45; 
3. spoluvlastníci nehnuteľnosti na pozemkoch pare. č. 8836, 8837 k. ú. Staré Mesto, súp. č. 

102464, Grosslingová ul.č. 43; 
4. spoluvlastníci nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 8841 k. ú. Staré Mesto, súp. č. 2463, 25 16, 

Grosslingová ul.č. 39, 41 , Klemensova ul. č. 5; 
5. spoluvlastníci nehnuteľnosti na pozemkoch pare. č. 8840/1, 8840/2 a 8840/6 k. ú. Staré 

Mesto, súp. č. 25 15, Klemensova ul. č. 3; 
6. spoluvlastníci nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 8839 k. ú. Staré Mesto, súp. č. 251 4, 

Klemensova ul. č. 1; 
7. vlastník pozemku pare. č. 21759 k. ú. Staré Mesto (komunikácia Dunajská ul.) 
8. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava 
9. Ateliér 3ab s. r. o„ Ing. arch. Andrej Drgoňa, Záborského 42, 831 03 Bratislava 

Na vedomie: 
10. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava 


