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VEC
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v časti stavby „Nosný
systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2. časť Bosákova ul. – Janíkov
dvor“ – informácia
Dňa 27. 08. 2021 podal stavebník Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom na ul. Čulenova
6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, zastúpený Hlavným mestom SR Bratislava, so sídlom na
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IĆO: 00 603 481, v konaní na základe splnomocnenia zastúpeného
spoločnosťou METRO Bratislava a. s. so sídlom na Primaciálnom nám. 1, 811 01 Bratislava IČO: 35 732
881 o vydanie zmeny stavby pred dokončením na časť líniovej stavby:
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2. časť Bosákova
ul. – Janíkov dvor“
v lokalite medzi ulicami Bosákova a Panónska popri Chorvátskom ramene (ďalej len „stavba“).
Podaním žiadosti bolo v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), § § 68 ods. 2, 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začaté konanie o vydanie povolenia na zmenu stavby pred
dokončením.
V zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v
znení neskorších predpisov a § 61 ods. 1 stavebného zákona zverejňujeme:
 Kópiu žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením;
 Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, vydal dňa 27.
06 2017 záverečné stanovisko číslo OÚ-BA-OSZP3-2017/004243/SIA/V-EIA-ZS v znení rozhodnutia
Okresného úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov č. OU-BA-OOP3-2017/096187-HAN zo
dňa 27. 11. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 12 2017.
Rozhodnutie je prístupné na stránke https://www.enviroportal.sk.
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