
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA VA DEVÍNSKA NOV Á VES oddelenie územného konania a stavebného poriadku- stavebný úrad 
Novoveská17/A, 84310 BRATISLAVA 49 

Naše číslo: MIESTNY URAD 
Bratislava: BI<Aíi3LAVA- DEVÍNSKA NOVÁ VES DNV 2014-15/1689/ozkk/Va 13.01.2015 

Dátum; 1 5 -01- 2015 

7 Číslo záznamuj' /4-/;., :,... Číslo spisu: 

Vec: Prilohy/lisly: Vybavuje: 

"Nebytový priestor (zádverie) na Masážny salón- bytový dom Eisnerova 15-17", stavba so súpisným číslom 6132, na pozemkoch parc. č. 2565/95 a 2565/96 v katastrálnom území Devínska Nová Ves 
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívani časti stavby bez stavebných úprav verejnou vyhláškou 

Navrhovateľka: Petra Košúthová- SPIN AM, Továrenská 44, 953 Ol Zlaté Moravce, podala dňa 02.12.2014 návrh na povolenie zmeny v užívani časti stavby Nebytový priestor v bytovom dome Eisnerova 15-17 v Bratislave, súpisné číslo 6132, na pozemkoch parc. č. 2565/95 a 2565/96 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, bez stavebných úprav, na nový účel "Masážny salón". 

Mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves bolo vydané oznámenie k ohláseným stavebným úpravám pod č. DNV 2014/1686/ohl-103Na zo dňa 30.12.2014. 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, oddelenie územného konania a stavebného poriadku - stavebný úrad, ako príslušný stavebný úrad L stupňa podľa § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( d'alej len "stavebný zákon"), podľa ustanovenia § 85 ods. l s použitím § 80 stavebného zákona a podľa § 26 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konani v znení neskorších predpisov 

oznamuje verejnou vyhláškou 

začatie konania vo veci zmeny v užívani časti stavby na vyššie uvedenú stavbu dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, v súčinnosti s kolaudačným konaním. 

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční dňa 

13. 02. 2015 o 10.00 hod. 

so stretnutím účastníkov konania pred Nebytovým priestorom na Eisnerovej 15 v Bratislave. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do lO dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak na neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude prihliadať. V uvedenej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 



Ak sa niektorý z účastnikov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc 
s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

Do dokladov je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť na stavebnom úrade so sídlom 
na Novoveskej 17/A, v stránkové dni: pondelok 8°0 

- !2°0
, 13°0 

- !7°0 a stredu 8°0
- !2°0

, !3°0 

- 16°0 hod .. 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na dobu 15 dn\ na úradnej 
tabuli a internetovej stránke Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 
l O Bratislava a na informačných tabuliach vo vchodoch bytového domu na Eisnerovej ul. 15 
a Eisnerovej ul. 17. 15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia. 
Správcovské bratislavské družstvo, Drobného ul. 27, 841 O l Bratislava a Ms Č Bratislava 
Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 lO Bratislava vyznačia deň vyvesenia a zvesenia 
tohto oznámenia, opatria svojou pečiatkou a po uplynutí lehoty s pripomienkami doložia do 
spisu na stavebný úrad. 

Vybavuje: Vadinová, tel. č. 60 2014 26 

Vyvesené dňa: 11 / !-Ol r- _ 
,·,:bslny ~rn.rl !J?vi~;Jrn Nuvó Ves 

Pečiatka, podpis~av~~i 7 /A 
8431 O Sr~lislavo 

6 
Doručí sa: 
Účastníci konania: 

I g. Zuzana olášová 
/ vedúca 

oddelenie územného konania 
l a stavebného poriadku 

Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis: 

l. Petra Košúthová- SPINAM, Továrenská 44, 953 Ol Zlaté Moravce 
2. Správcovské bratislavské družstvo, Drobného ul. 27, 841 Ol Bratislava - ( so žiadosťou 

o vyvesenie tohto oznámenia vo vchodoch bytového domu na Eisnerovej ul. 15 a 17, 
Bratislava) 

3. Vlastnici bytov a nebytových priestorov podľa L V č. 3428- doručované verejnou vyhláškou 
prostrednictvom správcu 

Ďalej sa doručuje: 
4. Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, OVŽP, Novoveská 17/A, 843 IO Bratislava

(so žiadost' ou o vyvesenie tohto oznámenia na úradnej tabuli a internetovej stránke) 

Dotknuté orgány: 
5. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR BA, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
6. Regionálny úrad verejného zdravotnictva BA, hl.m. SR, Ružínovská 8, 820 09 Bratislava, 

P.O. BOX26 
7. Inšpektorát práce, Za kasárňou l, 832 64 Bratislava 
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