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Vec:  
Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby.  
 

Dňa 8.12.2016 vykonala Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 
Bratislava, ako príslušný stavebný úrad, štátny stavebný dohľad na stavbe samostatne stojacej 
garáže nachádzajúcej sa vo dvore bytového domu Novohradská ul. č. 4, súp. č. 18371, na 
pozemku parc. č. 9654/3, k. ú. Nivy, obec Bratislava, M.č. Ružinov, okres Bratislava II, so 
zastavanou plochou 29 m2 .  

Podnet k vykonaniu ŠSD dali v 03/2016 vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového 
domu na Novohradskej ul. č. 4 v Bratislave, v zastúpení Ing. Jozef Tonhauser a Jozefína Beňová, 
obaja bytom Novohradská 4, 821 09 Bratislava, z dôvodu zlého stavebno-technického stavu 
objektu, ktorý nie je udržiavaný a nezapadá do celkového vzhľadu dvora.  
Ku konanému ŠSD vypracoval v 12/2016 Ing. Vladimír Hanzel, Jégého 19, 821 08 Bratislava, 
reg.č. 0012*A*3-1, odborný  statický posudok z ktorého záverov vyplýva, že posudzovaná stavba 
garáže je po technickej stránke v úplne dezolátnom stave, neudržiavaná, nespĺňa požiadavky na 
ochranu životného prostredia (zavlhnuté nosné múry a omietky napadnuté plesňami, vypadaná 
spojovacia malta, drevená krokva pri dilatácii napadnutá hnilobou a plesňami, nefunkčná strešná 
krytina po svojej životnosti, skorodovaný oceľový nosník podhľadu, a pod.), pričom oprava by si 
vyžiadala výmenu všetkých nosných konštrukcií vrátane základov, a navrhuje objekt jednoznačne 
zdemolovať, lebo poškodenia objektu sú nezlučiteľné s jeho ďalším využívaním.  

Vlastníkom predmetnej stavby, ako aj pozemku je podľa LV č. 7 Hlavné mesto SR 
Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Stavba bola protokolom č. 11/92 zo dňa 
31.12.1991 o zverení majetku hl. mesta SR a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov 
zverená do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov, so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava, 
ktorá teda požiadala listom zo dňa 9.12.2016, doručeným dňa 16.12.2016, Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, Tomášikova 46, 832 
05 Bratislava, o určenie príslušného stavebného úradu vo veci uskutočnenia konania o odstránení 
stavby.  
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, ako vlastník stavby garáže, 
dalo listom č. MAGS SSN-37188/16-427504, zo dňa 29.12.2016, doručeným dňa 3.1.2017, súhlas 
s jej odstránením. 
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Podľa § 88, ods 1, písm a) a § 89 stavebného zákona, stavebný úrad nariadi vlastníkovi 
stavby odstránenie závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno 
hospodárne opraviť a náklady na odstránenie stavby znáša jej vlastník. 

Okresný úrad Bratislava určil listom č. OU-BA-OVBP2-2017/7339/FIC, zo dňa 4.1.2017, 
doručeným dňa 9.1.2017, že stavebným úradom príslušným na uskutočnenie konania a vydanie 
rozhodnutia o povolení odstránenie stavby „Samostatne stojaca garáž“, súp. č. 18371, postavená 
na pozemku parc. č. 9654/3, k. ú. Nivy, ktorej vlastníkom je Hlavné mesto SR Bratislava, a ktorá 
je protokolom č. 11/92 zo dňa 31.12.1991 o zverení majetku hl. mesta a s ním súvisiacich 
majetkových práv a záväzkov zverená do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov, je Mestská 
časť Bratislava – Nové Mesto.  

Následne Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 postúpila 
listom č. SU/CS 702/2017/6/MBL, zo dňa 11.1.2017, doručeným dňa 19.1.2017, kompletný 
spisový materiál na vybavenie Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 
Bratislava. 

 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), v 
súlade s ustanovením § 88 a § 90 stavebného zákona oznamuje začatie konania o nariadení 
odstránenia stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania, pričom upúšťa od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania.  

 
Účastníci konania sa upozorňujú, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť 

najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. 

 
Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 615 počas 

stránkových dní: pondelok 8:00–12:00 h ... 13:00–17:00 h a streda 8:00–12:00 h ... 13:00–17:30 h. 
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                          starosta mestskej časti 
                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto 
 
 
 
Doručenie verejnou vyhláškou. 
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Na vedomie: 
 
Účastníkom konania:  
 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Novohradskej ul. č. 4,  
          v zast.: Ing. Jozef Tonhauser a Jozefína Beňová 
3. Ing. Jozef Tonhauser, Novohradská 4, 821 09 Bratislava 
4. Jozefína Beňová, Novohradská 4, 821 09 Bratislava   
5. Jarábek Karol, Novohradská 6, 821 09 Bratislava 
6. Helena Jarábková, Novohradská 6, 821 09 Bratislava 
7. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Prievozskej ul. č. 1 v BA,  

 súp.č. 1304, na pozemku parc.č. 9653, podľa LV č. 2916 
8. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Novohradskej ul. č. 2 v BA,  

 súp.č. 1284, na pozemku parc.č. 9655/1, podľa LV č. 3363 (parcela) a  LV 2791 (stavba) 
9. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Prievozskej ul. č. 3 v BA,  

 súp.č. 1305, na pozemkoch parc.č. 9652/1,2, podľa LV č. 2954 
 

 
 
Dotknutým organizáciám: 
 

10. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OOPaVZŽP - odpadové hospodárstvo,  
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

 
 
 
Doručuje sa za účelom vyvesenia : 
1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU  
       (so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť na odd. ÚKaSP) 
 
 
 
Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní 
na úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.  
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.  
 
 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:    Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
 
 
 

( podpis, pečiatka ) 
 
 
 
 
 

 


