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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ linka Bratislava 
 8162/31916/2020/STA/Škr Ing. arch. Eva Škrlecová/ 592 46 228 10.07.2020 
 
 
Vec: Zverejnenie informácie o podaní návrhu 

 
 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala dňa 16.06.2020 návrh na vydanie územného 

rozhodnutia 

stavby „Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C“ 
 

K navrhovanej činnosti vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania 
vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov záverečné stanovisko č. 291/2019-1.7./ak 
zo dňa 04.10.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2020 (ďalej len „dokument“).  

Dokument by mal byť prístupný na stránke www.enviroportal.sk. Vzhľadom k tomu, že 
správnemu orgánu je známe, že na webe www.enviroportal.sk nemusí byť zverejnený inak 
voľne prístupný dokument vydaný pre stavbu, o ktorej sa koná v územnom konaní č. 
8162/2020/STA/Škr počas celej doby trvania územného konania, a to z dôvodu anonymizácie 
jednotlivých rozhodnutí a podkladov zo strany Ministerstva životného prostredia SR, a to 
s ohľadom na požiadavky GDPR nariadenia ako aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odporúčame 
verejnosti obrátiť sa na orgán, ktorý dokument vydal so žiadosťou o jeho poskytnutie podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad“) podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 7a ods. 
(2) písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v 
zmysle § 35 ods. (2) stavebného zákona 

z v e r e j ň u j e  

na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle kópiu návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia (bez príloh) spolu s údajom/postupom ako je možné sa oboznámiť s obsahom 
dokumentu. 
 
 
 
 Ing. Zuzana Štorcelová 
 vedúca stavebného úradu 
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Príloha: kópia návrhu (bez príloh) zo dňa16.06.2020 
 
 
Žiadosť o zverejnenie: 

- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava do doby 
právoplatného ukončenia konania na: 

- úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
- webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
 
Potvrdenie dátumu zverejnenia: 

Zverejnené od: Zverejnené do: 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis: Odtlačok pečiatky a podpis: 
 
 
Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/ stavebný úrad, 2x k spisu 


























	NÁBR. SVOBODU-WOAL_SM20200031916
	príloha

